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In dit proefschrift worden de uitkomsten gepresenteerd van mijn onderzoek
naar de rol van het intermediaire distributiekanaal in relatie tot marktfalen. 
Het is gebaseerd op de bevindingen van jarenlang bloed, zweet en tranen. Wat
ooit in 2004 begon als een idee, is nu realiteit geworden. 

De aanleiding om dit proefschrift te schrijven, is dat ik de intermediaire bedrijfs -
tak beter wil kunnen doorgronden. Ik ben met dit proefschrift begonnen in een
periode dat de overheid zich meer is gaan bemoeien met het intermediair. De
Wet financiële dienstverlening (Wfd) was in de maak, er werd gesproken over
provisietransparantie en een toezichthouder (AFM) werd geïnstalleerd. Allemaal
maatregelen die een zekere mate van marktfalen veronderstellen binnen de in-
termediaire bedrijfstak. Voor mij was het de vraag of er inderdaad sprake was
van marktfalen en in hoeverre het intermediair zelf een rol zou kunnen of moe-
ten spelen bij het voorkomen van dit marktfalen in de toekomst. 

Bij de start van mijn proefschrift, heb ik geïnventariseerd in hoeverre de Neder-
landse intermediaire bedrijfstak onderwerp van wetenschappelijk onderzoek is
geweest. De uitkomst van mijn inventarisatie was beperkt. De meeste onderzoe-
ken, zoals die met betrekking tot de theorie van financiële intermediatie, rich-
ten zich hoofdzakelijk op banken als intermediaire dienstverleners. Er zijn wel
wetenschappelijke auteurs die in publicaties aandacht hebben besteed aan het
intermediair als bedoeld in dit proefschrift. Van die kennis heb ik dan ook dank-
baar gebruikgemaakt. Opmerkelijk vind ik dat de economisch, wetenschappelij-
ke literatuur in de financiële wereld zich hoofdzakelijk richt op banken, verzeke-
ringen en verzekeraars. Zo zijn verzekeringsrecht en actuarieel rekenen gere -
nommeerde wetenschappen. Echter de bedrijfseconomische benadering is on-
derbelicht gebleven. Ik hoop dan ook met dit proefschrift een impuls te geven
aan nader onderzoek naar de bedrijfseconomische relaties binnen de financiële 
sector. 

Alle conclusies, visies en waarnemingen in dit proefschrift zijn uiteraard voor
mijn rekening. Door middel van dit proefschrift wil ik het wetenschappelijke de-
bat aanwakkeren over de rol van de intermediaire bedrijfstak binnen de Neder-
landse economie. Daarbij ben ik kritisch over de maatregelen die op dit moment
zijn genomen ter vermindering van het risico van marktfalen. Het uiteindelijke
doel van de overheid, toezichthouders, de financiële sector en consumentenor-
ganisaties is dat de financiële markten zo optimaal mogelijk functioneren. Dit
proefschrift zal een bijdrage leveren aan het dichterbij brengen van die situatie. 
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Hoofdstuk 1

Inleiding

Deze dissertatie heeft als onderwerp van onderzoek de markt voor financieel ad-
vies in Nederland en de rol van tussenpersonen (het intermediair) daarin. Het in-
termediair in Nederland speelt een belangrijke rol bij de distributie van en het
advies over financiële producten. Verzekeringen, hypotheken, beleggingsproduc-
ten en bijvoorbeeld consumptieve kredieten worden veelvuldig afgezet via het in-
termediair. Het intermediair in Nederland bestaat uit 9400 ondernemingen met
een vergunning (van de AFM) om te mogen bemiddelen en adviseren bij financië-
le producten. Veel consumenten, maar ook bedrijven uit het midden- en kleinbe-
drijf (mkb), vertrouwen op de diensten van het intermediair. Het intermediair,
ook wel aangeduid als tussenpersoon, vervult een centrale rol tussen de aanbie-
ders van en vragers naar financiële producten. 

In dit proefschrift worden overwegend de termen ‘intermediair’ of ‘tussenper-
soon’ gebruikt. Maar ook de term ‘financieel adviseur’ kan hiervoor worden ge-
hanteerd. De reikwijdte van dit onderzoek, de intermediaire bedrijfstak, betreft
alle ondernemingen die als bemiddelaar staan ingeschreven in het register van
de AFM.

De intermediaire bedrijfstak is onderdeel van de financiële sector in Nederland.
Banken, verzekeraars, pensioenfondsen, vermogensbeheerders en intermediairs
vormen een belangrijke pijler van de Nederlandse economie. Los van de balansto-
talen die de financiële sector vertegenwoordigt, zorgt de sector ook voor het
functioneren van de economie. De recente kredietcrisis en de economische reces-
sie zijn daarvan het directe bewijs. De Nederlandse Mededingingsautoriteit (NMa)
schrijft bijvoorbeeld op haar website:

‘De financiële sector is van buitengewoon grote betekenis voor de Neder-
landse economie. Naast het belang van de eigen activiteiten draagt de sec-
tor in belangrijke mate bij aan het goed functioneren van het economi-
sche verkeer in het algemeen. Banken zorgen ervoor dat betalingen goed
verlopen en dat tijdelijke vermogensoverschotten en -tekorten van klanten
elkaar vinden via de spaar- en kredietfunctie. Het effectenwezen heeft een
faciliterende rol voor marktpartijen die voor eigen rekening en risico geld-
of kapitaalmarktoperaties willen uitvoeren. Verzekeraars dragen niet al-
leen bij aan de stabiliteit van de financiën van ondernemingen en perso-
nen ingeval van onvoorziene tegenslagen, maar ook aan toekomstzeker-
heid door bijvoorbeeld (aanvullende) pensioenen. Een goede marktwer-
king in de financiële sector, en dus ook voldoende concurrentie, is dan
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ook van groot belang. In geval van onvoldoende concurrentie in deze sec-
tor kan er door te hoge prijzen en achterblijvende innovatie sprake zijn
van substantiële maatschappelijke schade.’

1.1 Maatschappelijke betekenis van het intermediaire distributiekanaal

Met een financiële stroom van ! 97 miljard in 20071 heeft de intermediaire be-
drijfstak een grote invloed op de maatschappij in Nederland en op de Nederland-
se economie. Daarbij dient wel te worden aangetekend dat de intermediaire be-
drijfstak een distributiekanaal is, hetgeen betekent dat als het intermediair niet
zou bestaan, het niet zo is dat die miljarden euro’s anders niet in de Nederlandse
economie zouden zijn terechtgekomen. 

Binnen het intermediair in de financiële dienstverlening werkten in 2006 naar
schatting ruim 31 000 personen (StFD2, 2008). Bij de banken en verzekeraars wer-
ken naar schatting nog eens enkele duizenden medewerkers die direct in relatie
staan tot het intermediair. Bij veel banken en verzekeraars zijn dan ook aparte af-
delingen verantwoordelijk voor de distributie van financiële producten via het
intermediair. Daarmee is aangegeven dat het intermediaire kanaal ook verant-
woordelijk is voor een omvangrijk deel van de werkgelegenheid in Nederland.
Een andere belangrijke indicator voor het belang dat de intermediaire bedrijfs -
tak heeft voor de Nederlandse maatschappij, is de sociale invloed. Het interme-
diair is verantwoordelijk voor een groot deel van de advisering en het behartigen
van belangen op het gebied van oudedagsvoorzieningen (pensioen), ziektekosten
en hypotheken. Daarmee is het intermediair indirect verantwoordelijk voor het
financieel welzijn van vele Nederlanders. En daarmee ook voor een stuk welvaart.
Door welvaart kunnen mensen zich beter ontwikkelen, worden innovaties inge-
voerd en wordt vooruitgang geboekt. Deze vooruitgang brengt risico’s met zich
mee die door de verzekeringsbedrijfstak weer kunnen worden afgedekt. Kortom,
het intermediair speelt een rol bij het sociale welzijn van Nederland.

De markt voor financieel intermediairs bestaat zeker al sinds de zeventiende
eeuw. De term ‘makelaar’, die vroeger als aanduiding werd gehanteerd van wat
nu het intermediair of de tussenpersoon is, komt al voor in publicaties uit het be-
gin van de veertiende eeuw (Van Leeuwen, 2000). In 1619 werd de Beurs van Koop-
handel opgericht, een beurs waar makelaars naartoe gingen om verzekeraars uit
te zoeken, polissen op te stellen en premies te innen. Ook toen al werd een deel
van de premie als eigen vergoeding voor de makelaar geïnd. De verzekeringen
waarin op de beurs gehandeld werd, waren producten om de zeeschepen te ver-
zekeren. De zeeschepen die zich opmaakten voor hun lange en gevaarlijke reizen
naar de Oost, zoals Nederlands-Indië toen werd genoemd. 

maatschappelijke betekenis intermediaire distributiekanaal1.1
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efficiënt en de kostprijs voor onze deelnemers zo laag mogelijk.’



onderzoeksvragen 1.2

Van oudsher was de intermediaire bedrijfstak een markt voor assurantiebemid-
delaars, ook wel assurantiebezorgers genoemd. Tegenwoordig wordt het interme-
diair in de Wet op het financieel toezicht (Wft) aangeduid als bemiddelaar en/of
adviseur in de financiële dienstverlening. Nog steeds bestaat het grootste deel
van de intermediaire bedrijfstak uit wat ook wel de traditionele assurantietus-
senpersoon wordt genoemd. Deze ondernemingen zijn voor het grootste deel van
hun omzet afhankelijk van particuliere schadeverzekeringen. In deze dissertatie
is het startpunt van de beschrijving niet de zeventiende eeuw. Dit proefschrift
heeft als beginpunt het ontstaan van het Wab-register (Wet assurantiebemidde-
ling) in 1956. Waar er toen 45 000 tussenpersonen stonden ingeschreven in het
allereerste register bij de SER (Sociaal-Economische Raad), stonden op 1 januari
2010 9400 intermediairs ingeschreven in het register van de AFM. De markt voor
het intermediair heeft zich ontwikkeld naar een meer all-financemarkt; een
markt waarin intermediairs naast verzekeringen ook hypotheken, consumptieve
kredieten, beleggingsproducten en bancaire producten zijn gaan adviseren en
verkopen. 

De markt voor financieel advies is complexer geworden. Zo is bijvoorbeeld de
concurrentie van directe aanbieders toegenomen, zijn er steeds meer producten
in de markt gekomen, zijn consumentenbehoeftes ingewikkelder geworden, zijn
producten fiscaal gestimuleerd en is het wetgevend kader sterk uitgebreid. Met
het complexer worden van de markt neemt ook het risico van marktfalen toe.
Marktfalen ontstaat doordat het marktmechanisme niet optimaal functioneert
en consumenten bijvoorbeeld, als gevolg van onjuiste adviezen, verkeerde of te
dure financiële producten aanschaffen. 

De intermediaire bedrijfstak staat, net als de gehele financiële sector, veelvuldig
negatief in de belangstelling van de politiek, consumentenorganisaties en de me-
dia. Ook de Minister van Financiën spreekt zich openlijk uit over het marktfalen
bij intermediairs. Op vragen van de kamerleden Vos en Depla antwoordde minis-
ter Bos: ‘Ik heb tijdens het AO op 3 december aangegeven dat ik het eens ben met
de constatering dat er nog niet definitief schoon schip is gemaakt, maar tegelij-
kertijd wil ik niet meegaan met de suggestie dat er niets zou gebeuren’ (Ministe-
rie van Financiën, 2010). 

Gezien de economische en maatschappelijke betekenis van het intermediair in
de financiële dienstverlening, kan marktfalen een grote invloed hebben op het
welzijn en de welvaart van consumenten en bedrijven in Nederland. De politiek
bespreekt verder ingrijpen om het marktfalen tegen te gaan. Het is dan ook van
belang om een goede analyse te hebben van het bestaan op en risico van marktfa-
len in de intermediaire bedrijfstak. Met dit proefschrift wordt daaraan invulling
gegeven. 

1.2 Onderzoeksvragen

De kern van dit proefschrift is het formuleren van een antwoord op de vraag of
er in de huidige intermediaire bedrijfstak sprake is van marktfalen en zo ja, of en
welke rol het intermediair in de financiële dienstverlening kan of moet spelen
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bij het minimaliseren van het risico van marktfalen. Voor dit proefschrift staan
de volgende vier vragen centraal.
1. Is er sprake van marktfalen in de markt voor financieel advies?
2. Is het bestaan van intermediairs noodzakelijk bij het beperken van marktfalen?
3. Welke rol kunnen intermediairs spelen bij het minimaliseren van marktfalen?
4. Leiden intermediairs tot marktfalen of beperken intermediairs het marktfalen?

Voor de beantwoording van deze kernvragen wordt uitgegaan van de volgende
hypothesen, waaraan deze dissertatie wordt getoetst: in de markt voor financieel
advies is sprake van marktfalen, en intermediairs kunnen en moeten een rol spe-
len bij het minimaliseren van marktfalen.

Als analytisch kader in dit proefschrift, wordt primair gebruikgemaakt van het
SGR-paradigma. Dit paradigma biedt een goed kader om relaties te leggen tussen
(oorzaken van) marktfalen, het gedrag van marktpartijen en de structuur van de
intermediaire bedrijfstak. Aan de hand van deze economische benadering wordt
ook de functie van het intermediair beschouwd. 

Dit proefschrift is zo veel mogelijk actueel wat betreft de feiten en ontwikkelin-
gen. In dit proefschrift is echter geen rekening meer gehouden met ontwikkelin-
gen en gebeurtenissen die zich na 1 juli 2010 hebben voorgedaan. 

1.3 Ten geleide

De opbouw van het betoog in dit proefschrift start met de uitwerking van het
theoretische kader. Het theoretische kader beschrijft de functie en de werking
van het onderwerp van onderzoek, de intermediaire bedrijfstak, alsook weten-
schappelijke inzichten met betrekking tot marktfalen en de risico’s op marktfa-
len. Tevens wordt in het theoretische kader het analytisch model van het SGR-
paradigma uitgewerkt, wat als uitgangspunt is genomen om de intermediaire be-
drijfstak te analyseren en antwoorden te formuleren op de onderzoeksvragen.
Een feitelijke beschrijving van de intermediaire bedrijfstak gaat vooraf aan de be-
handeling van het SGR-paradigma om zo het inzicht in het onderwerp van on-
derzoek te vergroten. Vervolgens wordt aan de hand van zowel theorie- als prak-
tijkonderzoeken het bestaan van marktfalen onderzocht. Met behulp van het
SGR-paradigma en inzichten op het gebied van marktwerking worden antwoor-
den geformuleerd op de onderzoeksvraag hoe het risico van marktfalen gemini-
maliseerd kan worden en welke rol het intermediair daarbij moet spelen. Voor-
dat dit proefschrift eindigt met de algemene conclusies, wordt nog een beschrij-
ving gegeven van de transformatie die de intermediaire bedrijfstak doorloopt.

Dit proefschrift begint met een uiteenzetting van de meest relevante theorieën.
Hoofdstuk 2 behandelt het SGR-paradigma, waarna in hoofdstuk 3 de theorieën
ten aanzien van intermediaire dienstverlening aan de orde komen. Met behulp
van een marktbeschrijving worden vervolgens in hoofdstuk 4 de kenmerken van
de intermediaire bedrijfstak uitgewerkt. 
In hoofdstuk 5 wordt begonnen met de analyse van het SGR-paradigma voor de
intermediaire bedrijfstak via de beschrijving van de basismarktcondities. In

ten geleide1.3
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ten geleide 1.3

hoofdstuk 6 gevolgd door de feitelijke marktstructuur. Na de constatering dat het
marktfalen onderdeel is van de intermediaire marktstructuur, behandelt hoofd-
stuk 7 de theorie en de praktijk van het marktfalen in deze bedrijfstak. Aan de
hand van het marktgedrag in hoofdstuk 8 en het marktresultaat in hoofdstuk 9
wordt de analyse van de bedrijfstak afgerond. Na de beschrijving van alle onder-
delen aan de hand van het SGR-paradigma wordt in hoofdstuk 10 beschreven in
hoeverre er onderlinge verbanden tussen structuur, gedrag en resultaat zijn te
leggen. In hoofdstuk 11 gaat het vervolgens over toezicht en zelfregulering. In
hoofdstuk 12 wordt de transformatie naar een duurzame bedrijfstak verder uit-
gewerkt. Met de conclusies en aanbevelingen wordt dit proefschrift in hoofdstuk
13 afgesloten. Dit proefschrift besluit met een samenvatting in het Nederlands
en in het Engels, gevolgd door een bijlage en de geraadpleegde bronnen.
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Hoofdstuk 2

SGR-paradigma

Het SGR-paradigma, Structuur-Gedrag-Resultaat-paradigma, legt verbanden tus-
sen de marktstructuur, het gedrag van ondernemingen binnen die marktstruc-
tuur en de resultaten die worden bereikt binnen die markt. Voor het SGR-para-
digma als primair analysemodel is gekozen, omdat voor dit onderzoek marktfa-
len als een negatief marktresultaat wordt verondersteld waarbij de rol van het in-
termediair een structurele is. Dit model biedt dan ook een goed kader om een na-
dere analyse te kunnen maken van het functioneren van de intermediaire be-
drijfstak. Aan de hand van die analyse worden antwoorden geformuleerd op de
onderzoeksvragen van dit proefschrift en kunnen de oorzaken van het mogelijk
falen van deze markt worden doorgrond.

De industriële organisatietheorie (IO-theorie) heeft als kerngedachte dat de
marktstructuur, het marktgedrag en de marktprestaties met elkaar samenhan-
gen. Het Structure-Conduct-Performance-paradigma wordt binnen de IO-theorie
meestal centraal gesteld. Voor dit proefschrift wordt gebruikgemaakt van de Ne-
derlandse vertaling, Structuur-Gedrag-Resultaat-paradigma. Als grondleggers van
het SGR-model worden Bain en Mason beschouwd. Mason (1939) bedacht het mo-
del en Bain (1959) bedacht de naam voor het uiteindelijke model. 

Mason hield zich bezig met het zoeken naar structurele kenmerken die betrek-
king hadden op markten en ondernemingen. Aan de hand van die kenmerken
werd getracht het gedrag en het resultaat van een markt en de ondernemingen
binnen die markt te verklaren. Mason definieerde een bedrijfstak als volgt: ‘(…)
the industry so conceived is a grouping of firms on the basis of a similarity both
to products and of production processes’ (Mason, 1957: 6). Dat betekent dat Ma -
son veronderstelde dat een bedrijfstak alleen bestaat uit bedrijven die dezelfde
producten via hetzelfde productieproces produceren. Vanwege die benadering
wordt de theorie van Mason ook wel de statische benadering genoemd. Dyna-
miek van een markt lijkt in de benadering van Mason geen rol te spelen, evenals
keuzevrijheid en eigen initiatief van ondernemers. Daarmee biedt de benadering
van Mason wel ruimte om iets te zeggen over verschillen tussen bedrijfstakken,
maar niet over verschillen tussen individuele ondernemingen. Juist het gedrag
van individuele ondernemingen binnen de intermediaire bedrijfstak is van in-
vloed op het functioneren van de bedrijfstak als geheel. Vandaar dat de visie van
alleen Mason voor dit proefschrift niet volledig is.

In de visie van Mason werd het oorzakelijk verband tussen structuur, gedrag en
prestaties als eenrichtingsverkeer opgevat: de structuur van de markt bepaalt het
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gedrag van de markt, dat op zijn beurt weer bepalend is voor de prestaties die
door de bedrijven op die markt worden gerealiseerd. Door Bain (1959: 295) wordt
dit oorzakelijk verband als volgt beschreven:

‘In a priori theory (…) we may envisage a three-stage sequence of causation
from market structure to market conduct to resulting market perfor -
mance. That is, structure is systematically associated with conduct, or
determines what conduct will be; conduct, as determined by structure,
determines what performance will be; therefore, structure is associated
systematically with performance by the links of its systematic association
to conduct, and of that of conduct to performance.’

Vanuit deze beredenering wordt er een causaal verband gelegd tussen markt-
structuur en marktprestaties. Bain besluit vervolgens om niet dieper in te gaan
op de rol van marktgedrag binnen het paradigma, terwijl dat voor de interme-
diaire bedrijfstak juist een aspect is dat reden is voor verondersteld marktfalen.
Immers, de overheid heeft (in 2006) gemeend de intermediaire bedrijfstak te
moeten reguleren via het Besluit gedragstoezicht financiële ondernemingen 
(Bgfo) als onderdeel van de Wft. 

Bain concentreerde zich met name op de kenmerken van de marktstructuur. Hij
veronderstelde dat een hoge concentratiegraad tot hogere winsten leidt. Daarbij
zorgen hoge toetredingsbarrières ervoor dat concentratie gemakkelijker wordt
en een grote mate van productdifferentiatie leidt tot het ontstaan van submark-
ten en uiteindelijk hogere winsten. Bain omschrijft het SGR-paradigma als volgt.

Structure The degree of seller and buyer concentration, the degree of product
differentiation, the condition on entry

Conduct The price and output decisions, predatory and exclusionary tactics
(established and potential competitors), the determination of sales
promotion outlays and product designs

Performance The degree of productive efficiency, the price-cost margins and profit rates,
the size of sales-promotion costs

(Bain, 1959: 8, 267, 342)

Bain gaat ervan uit dat het marktgedrag wordt bepaald door de marktstructuur
en dat er ook een directe relatie is tussen marktstructuur en marktperformance.
Daarmee laat Bain marktgedrag buiten beschouwing als mogelijke oorzaak voor
het behaalde marktresultaat. 
Een van de volgelingen van Bain die het deterministisch verband van het SGR-pa-
radigma beschrijft, is Caves (1964). Caves schrijft:

‘Market structure is important because it determines the behavior of
firms in the industry, and that behavior in turn determines the quality of
the industry’s performance’ (1964: 16). 
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Caves stelt dat bedrijven niet of nauwelijks in staat zijn om de marktstructuur te
veranderen. Tevens stelt hij dat de marktstructuur door de tijd ook niet of nauwe-
lijks aan veranderingen onderhevig is. Door deze statische benadering gaat ook
Caves grotendeels voorbij aan de rol van marktgedrag in relatie tot de markt-
structuur en de resultaten van de bedrijfstak. 

Zowel Bain als Caves gaat uit van een statische benadering van het SGR-paradig-
ma. Beide auteurs geven geen verklaring voor veranderingen die zich in de tijd
voordoen. Het gedrag van ondernemers (individueel en collectief) speelt geen rol
bij Bain en Caves. De intermediaire bedrijfstak wordt beheerst door het gedrag
van individuele ondernemers. En ook de structuur van de markt kent een zekere
dynamiek, bijvoorbeeld ten aanzien van de toetredingsbarrières (toezicht) en de
beloningsstructuur (het ontstaan van andere beloningsvormen naast provisie).
De klassieke benadering van de industriële organisatie volstaat dan ook niet om
een goede analyse van de intermediaire bedrijfstak te kunnen maken. 

Ten aanzien van het SGR-paradigma zijn er verschillende critici die de werking
van het model in twijfel trekken. Met name de statische en deterministische be-
naderingen worden bekritiseerd, omdat de keuzevrijheid van ondernemers en
het gedrag van ondernemers binnen een bedrijfstak onderbelicht blijven. Er
wordt geen verklaring gegeven voor de dynamiek binnen een markt. Dat doen
wel enkele economen binnen de New Industrial Organization, zoals Jacquemin
(1987), De Jong (1990) en Schumpeter (1954). 

Jacquemin maakt onderscheid tussen de Klassieke Industriële Organisatie en de
Nieuwe Industriële Organisatie. De Nieuwe Industriële Organisatie hecht veel
waarde aan strategisch gedrag, waarbij het gedrag van de markt ook de structuur
van de markt kan beïnvloeden. Zo kan de concentratiegraad worden beïnvloed
door het aangaan van fusies en overnames, en kan productdifferentiatie ont-
staan door de inzet van reclame en marketing (Rogier, 1998). Het meenemen van
gedrag in de IO-theorie wordt ook wel de dynamische markttheorie genoemd. De
Jong (1990) maakt het onderscheid tussen een industrie volgens de klassieke IO-
theorie en de marktbenadering volgens de dynamische theorie, waarbij bij mark-
ten de relatie tussen vraag en aanbod beter tot uitdrukking komt. 

Schumpeter (1954) was de auteur die gedrag van ondernemers relateerde aan eco-
nomische ontwikkeling en daarmee ook aan het marktresultaat als beschreven
in het SGR-paradigma. Schumpeter gaat ervan uit dat markten per definitie im-
perfect zijn en dus falen. Daarbij benoemt Schumpeter expliciet dat informatie
nooit perfect is, wat ertoe leidt dat innoverende ondernemers kansen zien als ge-
volg van het bestaan van deze marktimperfecties. Het bestaan van intermediairs
in de financiële sector onderschrijft de visie van Schumpeter. Ondernemers heb-
ben volgens Schumpeter als doel het maken van winst, wat nodig is om te kun-
nen innoveren en concurreren. 
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Dynamische theorieën besteden veel aandacht aan het aspect van concurrentie
binnen een markt. Door de statische benadering van het SGR-paradigma en het
feit dat het paradigma de marktstructuur als primaire uitgangspunt hanteert
voor gedrag en resultaat, is er volgens critici onvoldoende ruimte voor andere re-
sultaatverhogende aspecten, zoals bedrijfsbronnen, kerncompetenties en besluit-
vormingsprocessen. Deze aspecten worden wel meegewogen in modellen uit de
strategisch-managementliteratuur. Vanuit de strategisch-managementliteratuur,
met auteurs als Porter en Demsetz, wordt betoogd dat het concurrentieaspect
binnen een bedrijfstak in veel gevallen van grotere invloed is op de marktresulta-
ten dan de marktstructuur. Binnen concurrerende processen kunnen meerdere
marktstructuren bestaan. Daarom besteed ik extra aandacht aan het element
concurrentie bij de analyse van de marktstructuur. 

Porter (1980) gaat in zijn analyses uit van de individuele ondernemer. Porter gaat
ervan uit dat bedrijven de marktstructuur kunnen veranderen. Bij de relatie tus-
sen gedrag en structuur gaat zowel De Jong (1990) als Porter uit van individuele
keuzevrijheid bij ondernemers. De Jong geeft hiervoor drie marktcoördinatieme-
chanismen, te weten concurrentie, samenwerking en concentratie. De diverse
marktcoördinatiemechanismen worden door ondernemers ingezet om het resul-
taat te verbeteren. Daarbij gaat De Jong er ook van uit dat er bepaalde factoren
van structurele aard kunnen zijn die de afwegingen van ondernemers beïnvloe-
den. 

In het kader van dit proefschrift is de statische benadering van het SGR-paradig-
ma onvoldoende. De dynamiek en het gedrag van de markt dienen terdege te
worden meegewogen in de analyse van de bedrijfstak. Daarbij speelt concurren-
tie een belangrijke rol. Vanuit deze overwegingen wordt in dit proefschrift een
analyse gemaakt van de intermediaire bedrijfstak aan de hand van de dynami-
sche theorie van Industriële Organisatie. 

Het SGR-paradigma kan als volgt schematisch worden weergegeven.
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Dit paradigma wordt in dit proefschrift gebruikt om de markt voor het interme-
diair te beschrijven en de werking van de markt, inclusief het ontstaan van mo-
gelijk marktfalen, te begrijpen. De invulling van het SGR-paradigma, uitgaande
van de dynamische theorie, is weergegeven in onderstaande tabel en wordt nader
uitgewerkt in dit proefschrift.

Basismarktcondities Relatie intermediair-aanbieder
Juridische positie
Regelgeving

Structuur Concentratie en concurrentie
Toetredingsdrempels
Mate van productdifferentiatie
Beloningsstructuur
Technologie

Gedrag Samenwerking met aanbieders
Organisatieslack
Prijsvorming
Concurrentiebeperkend beleid
Investeringsgedrag
Kwaliteitsbevorderend beleid
Strategisch gedrag

Resultaat Winstgevendheid
Klanttevredenheid
Groei
Kwaliteit
Welvaartsverlies
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Hoofdstuk 3

Theorieën ten aanzien van intermediaire
dienstverlening 

De kern van het theoretisch kader is het SGR-paradigma, zoals in het vorige
hoofdstuk beschreven. Dat paradigma wordt gebruikt om de markt te beschrijven
en verbanden te leggen tussen structuur, gedrag en resultaat in relatie tot de rol
die het intermediair kan of moet spelen bij het verminderen van het risico van
marktfalen. In dit hoofdstuk volgt het theoretisch kader om de werking van de
intermediaire bedrijfstak te verklaren en daarmee ook het bestaan en de bron-
nen van marktfalen te analyseren.

3.1 Neoklassieke theorie

Het intermediair in de financiële dienstverlening is actief als (onder)aanbieder
van financiële producten en van diensten. Neoklassieke economen gaan ervan
uit dat binnen het economische ruilproces uiteindelijk sprake is van gelijke ver-
deling tussen vraag en aanbod onder invloed van het prijsmechanisme. Daar-
naast is binnen de neoklassieke economische theorieën een aanname dat er geen
kosten zijn verbonden aan het ruilproces. Vanuit deze theorie wordt gekeken
naar de manier waarop markten werken en reageren op prijsschommelingen.
Een markt is de confrontatie van vraag en aanbod van een goed of dienst, waarbij
het prijsmechanisme voor evenwicht zorgt. Het prijsmechanisme maakt informa-
tie zichtbaar over de kosten van een dienst aan de aanbodkant en de behoefte
aan de vraagkant. De neoklassieke theorie gaat ervan uit dat mensen rationeel
handelen op basis van volledige informatie. Daarnaast handelen mensen vanuit
het oogpunt van nutsoptimalisatie en bedrijven vanuit winstmaximalisatie. In
die neoklassieke hemel betalen consumenten gelijke prijzen als dezelfde kwali-
teit wordt geboden en als dezelfde hoeveelheid werk wordt verricht. 

De critici ten aanzien van de neoklassieke benadering menen dat consumenten
niet volledig rationeel handelen, mede omdat zij niet over volledige informatie
kunnen beschikken. De aanwezigheid van intermediairs in een markt duidt op
het niet functioneren van de markt, omdat er sprake is van informatieasymme-
trie binnen principaal-agentrelaties. Dat leidt ertoe dat het evenwicht tussen
winstmaximalisatie en nutsoptimalisatie verstoord raakt. 

3.2 Theorie van financiële intermediatie

Binnen de theorie van financiële intermediatie wordt de toegevoegde waarde van
het intermediair toegeschreven aan twee primaire aspecten: het verminderen
van transactiekosten en het verkleinen van informatieasymmetrie. De financiële-
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intermediatietheorie wordt beschreven door onder anderen Santomero (1984) en
Bhattacharya & Thakor (1993). 

Door het bestaan van marktimperfecties hebben intermediairs bestaansrecht. In
een optimale marktomgeving zijn vragers en aanbieders in staat om zelf te ko-
men tot een optimale uitruil van goederen en diensten. Vragers en aanbieders be-
schikken over alle benodigde informatie en hoeven geen kosten te maken om el-
kaar op de markt te vinden en zaken te doen. Het concept van een perfecte markt
werd voor het eerst beschreven door Marshall en Walras. In die optimale wereld
zijn intermediairs overbodig. 

Om de theorie van Walras te preciseren is het model van Arrow & Debreu (1954)
ontwikkeld. Het Arrow-Debreu-model, geprojecteerd op de intermediaire bedrijfs -
tak, gaat uit van de volgende criteria voor een perfecte markt:
– geen enkele individuele tussenpersoon kan de prijzen beïnvloeden;
– de voorwaarden om financiële diensten aan te bieden zijn voor alle tussenperso-

nen gelijk onder alle omstandigheden;
– er is geen discriminerend fiscaal regime voor bepaalde tussenpersonen;
– er zijn geen besparingsmogelijkheden door schaalvergroting;
– er zijn geen informatiekosten en geen transactiekosten;
– alle marktpartijen beschikken direct over alle benodigde informatie (ex ante en ex

post) om een gedegen oordeel te kunnen vellen.

Deze benadering, de perfecte wereld als een soort economische hemel, werkt in
de hand dat het bestaan van intermediairs in feite overbodig is. Indien interme-
diairs bestaan is dat in deze zienswijze een signaal van marktfalen. In werkelijk-
heid zijn er in de Nederlandse markt echter duizenden intermediairs actief, al
eeuwenlang zelfs. En vanuit die realiteit dient dan ook het bestaan van interme-
diairs te worden benaderd. Niet als zijnde overbodig, maar als een mogelijk wel-
vaartsverhogend element in de markt voor financiële dienstverlening. Daarbij is
het van belang om kritisch te kijken naar de vraag of intermediairs daadwerke-
lijk bijdragen aan welvaartsverhoging. 

3.3 Nieuwe institutionele theorie

De nieuwe institutionele theorie borduurt voort op de neoklassieke benadering.
De totstandkoming van transacties (al dan niet via instituties als de financieel
adviseur) staat hierin centraal. De nieuwe institutionele theorie is feitelijk een
verzameling van drie theorieën (Hazeu, 2000), te weten de transactiekostentheo-
rie, de eigendomsrechtentheorie en de principaal-agenttheorie, en vult de neo-
klassieke benadering aan.

3.3.1 Transactiekosten

Het artikel ‘The nature of the firm’ (Coase, 1937) wordt beschouwd als het begin
van de transactiekostentheorie. Voordat het artikel van Coase werd gepubliceerd,
werd gesteld dat het prijsmechanisme als een onzichtbare hand (Adam Smith)
fungeerde om vraag en aanbod op een goede manier te organiseren. Die theorie
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volgend, is het onlogisch om als ondernemer (lees: aanbieder van financiële pro-
ducten) gebruik te maken van financieel adviseurs. Immers, het onzichtbare
prijsmechanisme zou ervoor moeten zorgen (in een perfecte en complete markt)
dat het aanbieden van financiële producten altijd tegen een redelijke prijs kan
gebeuren. Het is in die redenering niet passend om gebruik te maken van een fi-
nancieel adviseur, omdat daarmee een kostenverhogend effect optreedt. Het ant-
woord van Coase op de hiervoor gestelde vragen was simpel: ook aan het prijsme-
chanisme zijn kosten verbonden en er zijn organisaties die binnen dat mechanis-
me efficiënter kunnen opereren dan aanbieders zelf. Coase noemt de kosten van
het opsporen van relevante prijzen, de kosten van onderhandeling en de kosten
van contractspecificatie. Coase (1937) ging er in zijn theorie van uit dat er kosten,
namelijk transactiekosten, verbonden zijn aan het ruilen van goederen en dien-
sten. Organisaties, zoals financiële intermediairs, bieden kostenvoordelen als de
kosten van markttransacties hoger zijn dan de kosten van interne coördinatie.
Als het tot stand brengen van de transactie tussen A en B veel kosten met zich
meebrengt, kunnen A en B integreren tot een organisatie (firm), of kan een derde
partij C de transactie faciliteren. Dit biedt ruimte voor een tussenpersoon.
Vanuit de traditionele intermediatietheorie (Allen & Santomero, 1998) wordt ook
geredeneerd dat intermediairs zorgen voor lagere transactiekosten, naast het ver-
kleinen van informatieasymmetrie. Lagere transactiekosten worden in deze theo-
rie verklaard, doordat financieel adviseurs scree nen en monitoren en daarmee
het risico van een mismatch verkleinen. Een mismatch houdt in dat het gesloten
financieel product niet aansluit bij de behoefte van de klant of dat de klant niet
past binnen het klantportfolio van de aanbieder. 

Williamson (1975) geldt als representant van de generatie gedragseconomen die
niet alleen uitgaan van transacties, maar ook van de persoon die de contracten
sluit (contractual man). De contractual man kent een beperkte rationaliteit,
waarbij mensen beperkt zijn in kennis, vooruitzicht, vaardigheid en tijd, waarbij
organisaties een nuttig hulpmiddel zijn om toch doelen te kunnen bereiken die
vanwege de beperkte rationaliteit anders niet zouden kunnen worden bereikt 
(Simon, 1957). Er is sprake van beperkte rationaliteit onder de condities van onze-
kerheid en/of complexiteit. Door het bestaan van onzekerheid bij een persoon is
het onmogelijk of te kostbaar om een rationele, logische beslissing te nemen. De
onzekere consument bijvoorbeeld kan niet alle toekomstige omstandigheden
voorzien die de uitkomst van zijn beslissing beïnvloeden, hij kan niet alle alter-
natieven overzien en hij kan geen optimale vergelijking van alternatieven ma-
ken. Naarmate een omgeving waarin de consument opereert complexer wordt,
neemt de onzekerheid toe. Organisaties, zoals het intermediair, bestaan bij de
gratie van het bestaan van marktfalen en marktfalen ontstaat door het bestaan
van onzekerheid en verschil in informatie. Organisaties zijn dan ook een mach-
tig middel om onzekerheid te reduceren (Benschop, 1994-1997). 

De transactiekosteneconomie legt een relatie tussen onzekerheid/complexiteit en
beperkte rationaliteit enerzijds, en frequentie (kleine aantallen) en opportunis-
me anderzijds. 
Onzekerheid en/of complexiteit gecombineerd met een beperkt rationeel hande-
lende consument, zorgt ervoor dat het onmogelijk is voor die consument om de
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inhoud en monitoring van contracten perfect vorm te geven. Een organisatie, zo-
als een intermediair, is hiertoe beter in staat.

Williamson veronderstelt verder het bestaan van opportunistisch gedrag. Daarbij
geeft hij aan dat partijen die bij het contract of de transactie betrokken zijn, elk
hun eigen belangen willen nastreven wat leidt tot belangenconflicten. Echt op-
portunistisch gedrag komt voor als agenten hun eigen belangen nastreven met
gebruikmaking van list en bedrog. Dat kan in hoofdlijnen via vertekening van in-
formatie (misleiding) of het doen van valse beloftes (bedrog). Het vertekenen van
informatie komt later in dit hoofdstuk aan de orde bij het onderwerp informatie-
asymmetrie. Tevens zal bij de beschrijving van de agency-theorie ook opportunis-
tisch gedrag worden beschreven. 

De transactiekostentheorie maakt duidelijk dat de kosten van het zelf tot stand
brengen van transacties (direct-writerschap) hoger kunnen zijn dan de kosten
van het werken met tussenpersonen. Daarmee biedt de transactiekostenecono-
mie aanknopingspunten die leiden tot een situatie dat consumenten uiteindelijk
goedkoper uit zijn via het inschakelen van een derde, juist doordat er transactie-
kosten bestaan. Dat betekent dat een aspect van marktfalen, het betalen van een
te hoge prijs, in theorie kan worden voorkomen door inschakeling van financieel
adviseurs. Belangrijker is vervolgens de vraag die Williamson (1975) stelde in aan-
sluiting op het artikel van Coase. Namelijk in welke gevallen het zelf regelen van
contracten duurder is dan uitbesteding aan derden en dus, wanneer het zelf af-
sluiten van financiële producten duurder is dan via een financieel adviseur. Dat
is de vertaling van de theorie van Williamson met betrekking tot de markt voor
financieel advies. Williamson onderscheidde drie invloeden op de hoogte van
transactiekosten: bronspecificiteit, onzekerheid en frequentie.

Transacties waarbij de bronnen om te komen tot de transactie specifiek zijn en
de onzekerheid hoog, vereisen veel aanpassing en een sterk gedifferentieerde be-
heersstructuur. Daarmee nemen de transactiekosten toe en is het inschakelen
van een organisatie in plaats van het marktmechanisme relevant. Vertaald naar
de intermediaire bedrijfstak, betekent dit dat naarmate de hierboven genoemde
invloeden in meerdere mate voorkomen, de transactiekosten voor aanbieders en
consumenten hoger zijn dan die van de kosten van intermediaire dienstverle-
ners. Immers, als het financiële product of de klant specifiek is (bijvoorbeeld
complexe producten3, zoals een beleggingshypotheek, een directeur-grootaan-
deelhouder met een pensioengat) of als de onzekerheid bij de klant groot is (bij-
voorbeeld bij pensioen), dan stijgen volgens de theorie van Williamson de trans-
actiekosten en is het inschakelen van een financieel adviseur een overweging
waard. De kosten voor aanbieders en consumenten om zelf over de bronspecifici-
teit te beschikken en de onzekerheid te reduceren zijn dan groot en financieel
adviseurs zijn daartoe beter uitgerust. Voor aanbieders betekent dit dat kennis
over de specifieke (financiële) situatie, inclusief het risico, van de consument of
een bedrijf bij een intermediair beter geborgd is. Voor afnemers van financiële
producten betekent dit dat specifieke kennis van producten, voorwaarden en
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prijzen via intermediairs gemakkelijker verkrijgbaar is dan wanneer men zelf
probeert die informatie op te zoeken.
Een derde dimensie van transactiekosten is frequentie. De kosten van het inrich-
ten van een gespecialiseerde beheersstructuur (een intermediaire organisatie)
worden sneller terugverdiend als er veel transacties plaatsvinden. Bij het fre-
quent sluiten van contracten neemt het specifieke karakter van de transactie af
en ook de kosten die met die transactie zijn gemoeid. 

De transactiekosteneconomie gaat uit van het coördineren en beheersen van
transacties die tot stand komen in een markt. Transacties leiden als gevolg van op-
portunisme en informatieasymmetrie tot marktfalen. Als oplossing hiervoor ziet
Williamson het inzetten van het instrument van de verticale integratie, waarop
later in dit hoofdstuk nader wordt ingegaan. Daarbij onderkent Williamson het
probleem dat hierdoor het risico ontstaat dat er bureaucratie optreedt in hiërar-
chische organisaties. Er is een afruil tussen transactiekosten en organisatiekosten.
Om dat probleem te kunnen ondervangen, heeft Williamson zich afgevraagd of
een intermediaire structuur voor een oplossing zou kunnen zorgen. Daarbij is het
de vraag of het mogelijk is dat een intermediaire structuur dusdanig veel vertrou-
wen genereert van de contractspartijen, dat de transacties blijven voortbestaan.
Het beheersen van transacties die onderhevig zijn aan ex post-opportunisme,
dient volgens Williamson te gebeuren via de inzet van ex ante-veiligheidsmaatre-
gelen. Daarbij introduceert Williamson het gijzelingsmodel, waarmee een parallel
kan worden getrokken naar het bestaan van de intermediaire bedrijfstak. Wil-
liamson (1983) beschrijft dat geloofwaardigheid tussen transactiepartners niet
wordt bereikt door dreigementen, zoals het afschrikken van concurrenten, maar
juist door het aangaan van verplichtingen via zichzelf bekrachtigende overeen-
komsten. Daarbij gaat het om het inbouwen van garanties en waarborgen. Het in-
schakelen van intermediairs moet dan ook worden beschouwd als een grotere
kans voor consumenten en aanbieders om te komen tot een perfecte ruil. 

In navolging van Williamson meent ook Spulber (1999) dat intermediairs voorde-
len kunnen hebben boven directe ruilorganisaties bij het verminderen van trans-
actiekosten. Spulber geeft aan dat een belangrijke functie van intermediaire
marktorganisaties is, dat deze een welvaartsverhogend effect hebben op kopers
en verkopers door de onzekerheid die te maken heeft met het doen van een goe-
de transactie voor deze groepen te verkleinen of in zijn geheel weg te nemen. Ver-
taald naar de specifieke situatie voor de financiële bedrijfstak betekent dit dat fi-
nancieel adviseurs ervoor zorgen dat aanbieders en consumenten meer welvaart
hebben, doordat hun onzekerheid over het sluiten van financiële transacties
wordt gereduceerd tot wellicht nul. Vrij vertaald zegt Spulber eigenlijk dat finan-
cieel adviseurs geen zekerheid bieden, maar onzekerheid (geheel of gedeeltelijk)
wegnemen. 

3.3.1.1 Transactiekostenreductie

Vanuit de transactiekostenbenadering zijn enkele parallellen te trekken tussen
de ontwikkelingen bij bankfilialen en de huidige ontwikkelingen binnen het tus-
senpersonenkanaal. De bankwereld heeft te maken gehad met een afname van
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transactiekosten. De kosten van bancaire diensten zijn gedaald onder invloed van
technologische ontwikkelingen, zoals de introductie van de geldautomaat, de
pinpas en internetbankieren. Daardoor is de behoefte aan intermediatie via een
bankkantoor minder geworden, wat ook tot uitdrukking komt in de ontwikke-
ling van het aantal bankkantoren de afgelopen jaren.

1997 2000 2004 2006

Aantal bankkantoren 6.278 6.152 3.800 3.700
Aantal geldautomaten 6.397 6.921 7.889 8.000
Aantal geldautomaatopnames 387 miljoen 447 miljoen 484 miljoen 490 miljoen 

(schatting)
Aantal balieopnames 81,6 miljoen 54,5 miljoen 23,8 miljoen 16 miljoen 

(schatting)

(DNB/NVB, 2006)

Uit bovenstaande tabel wordt duidelijk dat het aantal bankkantoren in tien jaar
tijd bijna is gehalveerd. De tabel maakt ook duidelijk dat een belangrijke, zo niet
de belangrijkste, oorzaak is gelegen in de toename van het aantal geldautomaten
in Nederland. De invloed van technologie (pintechnologie en internetbankieren)
maakt de noodzaak om een bankkantoor te bezoeken minder. De cijfers over het
aantal mensen dat gebruikmaakt van internetbankieren onderstrepen dat. Het
Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS) (2007) stelt dat in 2007 72% van alle 11,3
miljoen internetgebruikers in Nederland gebruikmaakt van internetbankieren.
Dat betekent in totaal ruim acht miljoen Nederlanders. In 2005 was het aantal
nog ruim zes miljoen. Daarnaast geeft ook het aantal pintransacties aan dat de
consument minder afhankelijk is geworden van het bankkantoor, waardoor de
transactiekosten voor de consument zijn verminderd. Uit een publicatie van Cur-
rence (2008) blijkt dat het aantal pintransacties de afgelopen tien jaar verdrievou-
digd is van 486 miljoen in 1997 naar ruim anderhalf miljard in 2007. 

De parallel met de markt voor tussenpersonen op het gebied van transactiekos-
tenreductie is evident. Het aantal verzekeringen dat via internet wordt afgesloten
is de afgelopen jaren sterk toegenomen. Uit onderzoek van Blauw Research en
Thuiswinkel.org (AMweb, 2010) blijkt dat in 2009 voor ! 485 miljoen aan premie
is omgezet uit verzekeringen die via internet zijn afgesloten. Ten opzichte van
2008 betekent dit een groei van 32%. De toename van de onlineverzekerings-
markt gaat grotendeels ten koste van het marktaandeel van tussenpersonen. On-
derzoek van GfK (Landwaart & Van der List, 2008) toont aan dat het portefeuille-
aandeel4 van tussenpersonen in de markt voor particuliere schadeverzekeringen
is gedaald van 56% in 1996 naar 42% in 2008. Dit betekent een daling van 25% in
twaalf jaar. De invloed van de technologie (lees: internet) heeft gezorgd voor ver-
laging van transactiekosten voor de consument. Hierbij dient wel te worden aan-
getekend dat dit nagenoeg alleen van toepassing is op het terrein van simple-risk-
schadeverzekeringen en nauwelijks voor complexe financiële producten. Uit cij-
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fers van GfK (2008) blijkt dat over 2008 (tot en met het derde kwartaal) nieuwe
schadeverzekeringen via internet, nauwelijks via het intermediair worden afge-
sloten. Het sluiten van (schade)verzekeringen via internet wordt sterk gedomi-
neerd door verzekeraars die rechtstreeks zaken doen met consumenten. 

De toegevoegde waarde van een tussenpersoon bij het verlagen van transactiekos-
ten voor consumenten en aanbieders is als gevolg van de digitalisering afgeno-
men. De onzekerheid bij consumenten ten aanzien van het afsluiten van finan-
ciële producten en het specifieke karakter van deze transacties is verminderd.
Consumenten kunnen zelf financiële transacties sluiten en hebben de hulp van
een tussenpersoon steeds minder nodig. Naast de evidente bedreigingen waar-
mee tussenpersonen te maken hebben door de vermindering van transactiekos-
ten, blijven er nog steeds bepaalde transactiekosten over voor de consument. De
toegevoegde waarde van een tussenpersoon is, vanuit transactiekostenbenade-
ring gezien, gelegen in de bronspecificiteit van financiële producten en de onze-
kerheid bij consumenten ten aanzien van financiële producten. Daarbij neemt
het specifieke karakter van financiële producten en de onzekerheid bij consu-
menten toe naarmate deze complexer worden. Dat impliceert dat de primaire
toegevoegde waarde van tussenpersonen is gelegen in de advisering over com-
plexe financiële producten. Het derde aspect dat van invloed is op de transactie-
kosten, is frequentie. Financiële producten worden overwegend met een lage fre-
quentie per consument afgesloten, maar een tussenpersoon sluit dergelijke trans-
acties wel frequent. Daardoor is een tussenpersoon bij deze producten beter in
staat om transactiekosten te verlagen dan de consument zelf. Vooral complexe fi-
nanciële producten worden door consumenten niet frequent afgesloten. Pen-
sioenverzekeringen, levensverzekeringen en hypotheken worden over het alge-
meen slechts een paar keer in een mensenleven afgesloten. 
Aan de ene kant stelt de transactiekostentheorie dat bij hoge contractfrequenties
het wellicht efficiënter is voor aanbieders om niet rechtstreeks te handelen, maar
de bundeling van contracten over te laten aan financieel adviseurs. Immers via de-
ze tussenschakel kan worden gewerkt met een beperkt aantal transacties (via col-
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lectieve contracten, volmachten of inkooparrangementen), terwijl dit zonder tus-
senschakel hoofdzakelijk individuele transacties zullen zijn. Daarmee kunnen fi-
nancieel adviseurs juist zorg dragen voor minder en dus lagere transactiekosten
voor aanbieders. Daar tegenover staat dat naarmate financiële producten door
consumenten frequenter worden gesloten (zoals de relatief eenvoudige schadepro-
ducten als autoverzekeringen, inboedelverzekeringen en reisverzekeringen), dit
kan leiden tot een commodity-markt, waarin geen financieel advies nodig is. 

De grafiek met nieuw gesloten schadeverzekeringen via internet, duidt op een si-
tuatie dat door het sluiten van simple-risk(eenvoudige)schadeverzekeringen via
internet, het directe verkoopkanaal de markt gaat domineren in plaats van het
intermediaire kanaal (de financieel adviseurs). In tegenstelling tot die ontwikke-
ling wordt hier de stelling verdedigd dat het directe kanaal juist door het inter-
net meer zal gaan uitbesteden aan het intermediaire kanaal. De vraag is dus of
het directe kanaal op het gebied van simple-riskschadeverzekeringen niet aan
zijn eigen succes ten onder zal gaan.
Stel, het intermediair verdwijnt als kanaal voor het sluiten van simple-riskscha-
deverzekeringen. Een scenario dat niet ondenkbaar is, aangezien steeds meer
consumenten in staat zijn om zelf dergelijke producten zonder financieel advi-
seur, vaak via internet, af te sluiten. De directe aanbieders zullen dan ook alle ta-
ken op het gebied van schadebehandeling, beantwoording van vragen, mutaties
en bijvoorbeeld beheer moeten uitvoeren. Naarmate die handelingen inefficiën-
tie en dus extra (transactie)kosten tot gevolg hebben, zal het management van de
directe aanbieders eerder overwegen om taken weer uit te besteden. Het lijkt evi-
dent dat het communiceren met grote groepen consumenten goedkoper is door
dit via een paar duizend financieel adviseurs te doen, dan het rechtstreeks com-
municeren met deze miljoenen consumenten. Dat hoeft vervolgens niet te bete-
kenen dat uitbesteding gunstig is voor deze adviseurs in de financiële dienstver-
lening. Ook schade-experts, callcenters en IT-bedrijven zouden voor die uitbeste-
ding in aanmerking kunnen komen. Binnen de verzekeringsmarkt is inmiddels
een ontwikkeling waarneembaar naar business-processoutsourcing (uitbesteden
van bedrijfsprocessen zoals administratie of klantbenadering aan externe organi-
saties), white labelling (verzekeringsproducten die onder een ander label dan die
van de aanbieder in de markt worden gezet, bijvoorbeeld verzekeraar A die onder
eigen naam een product voert dat is ontwikkeld door verzekeraar B) en nieuwe
distributiekanalen (verkoop van verzekeringsproducten via branchevreemde or-
ganisaties als HEMA en Kruidvat). Het is daardoor niet vanzelfsprekend dat het
directe kanaal de marktmacht van het intermediaire kanaal volledig zal overne-
men in de simple-riskschadeverzekeringsmarkt. 

3.3.2 Eigendomsrechten

Het tweede onderdeel van de nieuwe institutionele theorie is de eigendomsrech-
tenbenadering. De eigendomsrechtenbenadering gaat uit van de assumptie dat
individuen het nut van een dienst of product niet afmeten aan de dienst of het
product zelf, maar aan de rechten die kunnen worden ontleend aan gebruikma-
king van de dienst of het product. Eggertson (1990) onderscheidt hierbij drie cate-
gorieën: usus (recht op gebruik van de dienst), usus fructus (recht om inkomen te
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verdienen via de dienst, het vruchtgebruik) en abusus (het recht om de vorm en
de inhoud van de dienst te wijzigen).

De mate waarin de actoren in het ruilproces van intermediaire dienstverlening
over de verschillende eigendomsrechten kunnen beschikken, is van invloed op de
manier waarop de actoren met de intermediaire dienstverlening omgaan. Het
recht dat afnemers van een intermediaire dienst aan deze vorm van dienstverle-
ning ontlenen, is bemiddeling en advies. Over het algemeen kan gesteld worden
dat consumenten op dit moment weinig invloed hebben op de inhoud van de be-
middeling of het advies. Ook van het recht op vruchtgebruik wordt weinig ge-
bruikgemaakt. Immers, welke consument eist dat een financieel adviseur mini-
maal tien aanbieders of de maximale uitkeringen vergelijkt bij afname van een
financiële dienst. In meerdere mate wordt het vruchtgebruik pas ervaren bij
schade of bij bijvoorbeeld pensioen of overlijden. Dat betekent dat het rende-
ment van financieel advies, in de vorm van bijvoorbeeld vermogen, gedekte scha-
de of een afgeloste lening, over het algemeen pas veel later nadat de transactie is
gesloten, wordt genoten. In de markt voor financieel advies vertrouwt de consu-
ment dan ook bij het afsluitmoment grotendeels op het advies van de financieel
adviseur. Die informatieasymmetrie kan marktfalen in de hand werken, doordat
financieel adviseurs het vertrouwen van de consument kunnen schaden, zonder
dat de consument dat direct in de gaten heeft. Het reputatiemechanisme treedt
dan onvoldoende in werking, omdat bij een goed werkend reputatiemechanisme,
de consument na een slechte ervaring met een intermediair direct zal overstap-
pen naar een andere financiële dienstverlener. De eigendomsrechtentheorie
biedt aanknopingspunten om de kans op marktfalen te verkleinen.

De gemiddelde consument heeft nu nauwelijks kennis van de inhoud van het fi-
nanciële product dat hij koopt en waar hij recht op heeft. De Europese Commis-
sie stelt in haar Mededeling over financiële educatie (COM, 2007), dat het finan-
ciële bewustzijn van consumenten te wensen overlaat. Nederlands onderzoek van
CentiQ (2008) geeft aan dat de consument over onvoldoende kennis van financië-
le producten beschikt en dat men weinig moeite wil doen om de financiële ken-
nis te vergroten. De consument eigent zich dus bijvoorbeeld niet of nauwelijks
het recht toe op een bepaalde return on investment, zoals een minimum rende-
ment of een zekere uitkering in geval van schade. Daarnaast eigent een finan-
cieel adviseur zich niet of nauwelijks het recht toe om te controleren of een con-
sument volledige informatie geeft, niet fraudeert of actief aan het voorkomen
van schade werkt. Om ervoor te zorgen dat zowel consumenten als financieel ad-
viseurs beter gebruik gaan maken van hun eigendomsrechten, is het van belang
om minder een vertrouwensrelatie te onderhouden en meer een contractuele re-
latie. Op basis van die contractuele relatie zullen consumenten meer waar voor
hun geld gaan eisen en een hogere kwaliteit van advies. 

Vermindering van het risico van marktfalen wordt via het toe-eigenen van eigen-
domsrechten bereikt, door als intermediair een contractuele relatie aan te gaan
met de consument. Intermediairs die op feebasis (uurtarieven of vaste bedragen)
werken, zullen met consumenten een contract sluiten om deze betalingswijze
vast te leggen. Intermediairs die op provisiebasis werken, sluiten tot nu toe geen
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contract met een consument. Er bestaat wel een juridische relatie met de consu-
ment, vooral in de vorm van een zorgplicht, maar geen contractuele relatie. De
consument sluit, hoewel hij gebruikmaakt van de dienstverlening van een inter-
mediair, alleen een contract af met de uiteindelijke aanbieder van het financiële
product. 

In toenemende mate krijgen consumenten rechten ten aanzien van de vorm van
de intermediaire dienstverlening. Met name in de manier van belonen voor inter-
mediaire dienstverlening is de afgelopen jaren veel veranderd. Zo hoeft er sinds
2002 van de wetgever niet meer uitsluitend op provisiebasis te worden gewerkt
door het intermediair, maar kunnen ook andere beloningsvormen worden ge-
hanteerd. Te denken valt hierbij aan bemiddeling op urendeclaratie, abonne-
mentsystemen en fixed fees. 

Een belangrijk aspect van de dienstverlening door intermediairs is de prijs. De
prijs die consumenten betalen voor de dienstverlening van intermediairs wordt
via het provisiesysteem indirect verrekend. De klant betaalt via de premie of inleg
aan de aanbieder, de aanbieder betaalt een deel daarvan als provisie aan het inter-
mediair. Daarmee hebben consumenten geen invloed op de hoogte van de provi-
sie. Hoewel het sinds 2000 wettelijk is toegestaan dat intermediairs retourprovisie
(het teruggeven van (een deel van) de provisie aan de consument) geven, gaat het
initiatief ten aanzien van het bepalen van de hoogte van de beloning primair uit
van de aanbieder of het intermediair. De eigendomsrechtentheorie gaat ervan uit
dat de specificatie van individuele rechten bepalend is voor de manier waarop
kosten en beloningen onder de contractpartijen worden verdeeld. In lijn met de
eigendomsrechtentheorie zou de consument ook ten aanzien van de bepaling van
de prijs voor de intermediaire dienstverlening invloed moeten kunnen uitoefe-
nen. Bij vormen van fee-beloning hebben de consumenten al meer invloed op de
beloning dan bij het provisiestelsel. Als een consument zelf direct aan het inter-
mediair voor de dienstverlening moet betalen, heeft hij ook een zekere mate van
invloed op de hoogte van die beloning. Bij het provisiesysteem is dat niet het ge-
val. Het provisiesysteem is ook een beloningsvorm waarbij de hoogte van beloning
laat in het dienstverleningsproces wordt bepaald. De consument, voor zover die al
invloed zou kunnen uitoefenen op de hoogte van de provisie, wordt pas betrokken
bij de vaststelling van de beloning die hij betaalt, als het merendeel van de werk-
zaamheden al is verricht. Dat is dan niet meer terug te draaien. Per 1 juli 2009 is
wettelijk geregeld (artikel 149b Bgfo, onderdeel van de Wft5) dat bemiddelaars een

nieuwe institutionele theorie3.3

hoofdstuk 336

5. Artikel 149b:
1. Een adviseur die niet tevens aanbieder is of een bemiddelaar verstrekt in het kader van het tot

stand brengen van een overeenkomst met een consument inzake een complex product of hypo-
thecair krediet een dienstverleningsdocument aan de consument.

2. Het dienstverleningsdocument bevat de volgende informatie:
a. de aard en reikwijdte van zijn dienstverlening;
b. de verschillende wijzen van zijn beloning, onderscheiden naar soort financieel product, als-
mede een specificatie van de hoogte van de beloning.

3. Het dienstverleningsdocument wordt voorafgaand aan het adviseren of, indien het een bemidde-
laar betreft die niet adviseert voorafgaand aan het bemiddelen verstrekt.

4. De Autoriteit Financiële Markten kan nadere regels stellen met betrekking tot de wijze waarop
de informatie, bedoeld in het tweede lid, in het dienstverleningsdocument wordt geformuleerd,
gepresenteerd of verstrekt.
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dienstverleningsdocument (dvd) opstellen en aan de klant uitreiken. Met de in-
voering van het dienstverleningsdocument wordt in een vroegtijdig stadium met
de klant over de manier van beloning gesproken (bij complexe producten en hy-
pothecaire kredieten). Daarmee zal de consument eerder in het advies- en bemid-
delingstraject geattendeerd worden op de beloning, wat eerder zal leiden tot
prijsonderhandeling. Daar tegenover staat dat het provisiesysteem bijna altijd
een no-cure-no-payprincipe heeft. Als er door het intermediair geen product
wordt afgesloten, ontvangt het intermediair ook geen beloning. Als de consu-
ment dus niet tevreden is over de dienstverlening, of hij vindt de hoogte van de
beloning te hoog, kan de consument ervoor kiezen om geen product via het be-
treffende intermediair af te sluiten. 

3.3.3 Principaal-agenttheorie

Op de markt voor financieel advies is sprake van een agency-vraagstuk. Een prin-
cipaal (de aanbieder van een financieel product, meestal een bank of verzekeraar)
sluit een overeenkomst (transactie) met een agent (financieel adviseur) om be-
paalde activiteiten uit te voeren. Aan de andere kant is er de klant (consument of
zakelijke klant) als principaal die de dienst afneemt van de agent. De agent krijgt
daarvoor verschillende bevoegdheden, waarbij beide principalen het risico lopen
dat de agent deze bevoegdheden misbruikt uit eigenbelang. Bijvoorbeeld door
ten behoeve van een hoge provisie van de aanbieder de consument een onnodig
duur product te adviseren, of door een ongedekte schade van de klant toch ver-
goed te krijgen door de aanbieder, om daarmee de kans op het sluiten van ande-
re producten bij die klant te vergroten. Dit wordt veroorzaakt door belangenver-
strengeling en asymmetrische informatie. Hazeu (2000) noemt dit het plural-
principalprobleem. Het plural-principalprobleem toont aan dat veranderingen in
de rol van de financieel adviseur twee kanten op moeten werken, zowel in de po-
sitie ten opzichte van de aanbieder van financiële producten als ten opzichte van
de afnemer, de consument. Een eenzijdige aanpassing van de rol van de finan-
cieel adviseur zal niet leiden tot optimale marktwerking.

Als gevolg van de principaal-agentrelaties ontstaan er ‘agency costs’. Een princi-
paal wil prikkels inzetten om ervoor te zorgen dat de agent zo veel mogelijk reke-
ning houdt met de belangen van de principaal. Naast het inzetten van prikkels
speelt toezicht ook een grote rol, zoals op welke manier een principaal toezicht
houdt op de acties van een agent die is ingeschakeld. Agency costs worden door
Jensen en Meckling (1976) gedefinieerd als de som van de bedragen die de princi-
paal uitgeeft voor het monitoren van de agent (monitoring expenditures), de be-
dragen die de agent uitgeeft om de principaal te overtuigen dat hij in het belang
van de principaal acteert (bonding expenditures) en het verschil in uitkomst van
de beslissingen door de agent ten opzichte van de verwachte uitkomst van de be-
slissing door de principaal (residual loss). Jensen en Meckling beschrijven de ma-
nier waarop agentschapskosten tot stand komen en waarop dit van invloed is op
de manier waarop organisaties zijn georganiseerd. Daarbij maken zij weliswaar
gebruik van de relatie tussen de ondernemer en de aandeelhouder, maar zijn de
inzichten ook te relateren aan de intermediaire bedrijfstak. 
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Intermediairs in de financiële dienstverlening zijn de agenten, en consumenten
en aanbieders zijn de principalen. In de relatie tussen aanbieders en interme-
diairs vormen contractuele afspraken een vorm van zekerheid voor de principaal
dat de agent ook de belangen van de principaal behartigt en niet alleen voor ei-
gen gewin kiest. De principalen moeten objectief kunnen vaststellen of een con-
tractuele afspraak door de agent wordt geschonden. Dat kan alleen als de agent
permanent wordt gecontroleerd, gedurende de hele contractstermijn. Het moni-
toren van intermediairs door aanbieders vindt op verschillende manieren plaats.
Het meest zichtbaar is het (ex ante) screenen van intermediairs, voordat een
agentschapsovereenkomst wordt aangegaan of het (ex post) auditen van een in-
termediair. Door de invoering van de Wft zijn aanbieders verplicht om te contro-
leren of het intermediair aan alle wettelijke eisen voldoet.6 Maar ook wordt het
accountmanagement van aanbieders ingezet om de relatie met intermediairs te
onderhouden, worden er bijeenkomsten met intermediairs georganiseerd en
vindt niet-geldelijke ondersteuning plaats in de vorm van marketingtools en soft-
ware. Daar tegenover staat dat intermediairs ook kosten maken om de aanbie-
ders te overtuigen van het feit dat het belang van de aanbieder wordt gediend.
Een voorbeeld daarvan is het sluiten van een beroepsaansprakelijkheidsverzeke-
ring, als waarborg voor schadevergoeding bij het maken van een beroepsfout. 

Het monitoren van agenten (intermediairs) door consumenten komt nauwelijks
voor, hoewel er recentelijk wel initiatieven zijn ontwikkeld om het intermediair
op individuele basis te waarderen. Zo stelde voormalig AFM-topman Docters van
Leeuwen voor om vanuit de toezichthouder intermediairs een rapportcijfer toe te
kennen (AMweb, 2009), waarna Independer aankondigde met een monitor te ko-
men, waarin de rapportcijfers van consumenten ten aanzien van hypotheekadvi-
seurs staan opgenomen (Independer, 2009). Consumenten zijn niet goed in staat
om intermediairs gedurende de looptijd van het verzekeringscontract te volgen
en te controleren. Financiële producten zijn over het algemeen vertrouwensgoe-
deren. Vertrouwensgoederen of credence goods zijn goederen of diensten waar-
van de afnemer de kwaliteit van het goed of dienst niet goed vooraf kan inschat-
ten en waarvan de kwaliteit zelfs na aankoop voor de afnemer nog niet duidelijk
is. Darby en Karni (1973) introduceerden dit begrip in aanvulling op Nelson’s ver-
deling van ordinary, search en experience goods (1970). De activiteiten van het
intermediair als agent zijn daardoor grotendeels verborgen voor de principalen.
Dat brengt met zich dat bij agenten het moral-hazardprobleem kan ontstaan,
wat betekent dat de agent claimt meer werk te hebben verricht voor de princi-
paal dan in werkelijkheid het geval is. Wel kunnen consumenten een interme-
diair op voorhand screenen, bijvoorbeeld door te kijken of er een vergunning is
en of het intermediair is aangesloten bij een keurmerk of brancheorganisatie. 

3.3.3.1 Informatieprobleem

Naast het reduceren van transactiekosten is volgens de theorie van financiële in-
termediatie het verkleinen van informatieasymmetrie een belangrijke reden van
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6. Artikel 4:94 Wft.
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het bestaansrecht voor intermediairs. De asymmetrische informatie bij zowel
banken als de intermediaire bedrijfstak is afgenomen als gevolg van de toegeno-
men kennis van consumenten en de toegankelijkheid van informatie door vooral
het internet. De Nederlandse consument is de afgelopen jaren steeds beter geïn-
formeerd. Dat komt enerzijds door het toenemende opleidingsniveau en ander-
zijds doordat er meer en betere informatie beschikbaar is voor de consument. Uit
cijfers van het CBS (Wiersma, 2008) blijkt dat een kwart van de Nederlanders tus-
sen de 15 en 65 jaar een hbo- of wetenschappelijke opleiding heeft voltooid, waar
dat tien jaar daarvoor nog 19% was. Naast het toegenomen, gemiddelde oplei-
dingsniveau van de Nederlandse consument, is ook de toegang tot informatie
eenvoudiger geworden. De voortschrijdende technologie heeft ervoor gezorgd dat
informatie via nieuwe media (eerst televisie en telefoon, later computers en inter-
net) sneller en uitgebreider beschikbaar is. Zo is het aantal financiële vergelij-
kingsites de afgelopen jaren sterk toegenomen. Voorbeelden daarvan zijn <geld-
waardering.nl>, <independer.nl>, <verzekeringssite.nl> en <kieskeurig.nl>. Maar
ook consumentenprogramma’s op televisie, zoals TROS Radar en Vara’s Kassa,
zorgen ervoor dat consumenten meer geïnformeerd worden over financiële pro-
ducten. 

De toegenomen beschikbaarheid van informatie over financiële producten
maakt dat zowel banken als intermediairs een minder grote kennis- en informa-
tievoorsprong hebben. In het bijzonder het internet biedt consumenten de moge-
lijkheid om snel en gemakkelijk over informatie te beschikken ten aanzien van
financiële producten. Toch is het niet zo dat de gemiddelde consument over veel
kennis van financiële zaken beschikt. Zo blijkt uit onderzoek van CentiQ (2008)
dat de consument over onvoldoende kennis van financiële producten beschikt en
dat men weinig moeite wil doen om de financiële kennis te vergroten. 

Een veel gebruikte oplossing voor het informatieprobleem is het geven van bo-
nussen en incentives. Bijvoorbeeld beursgenoteerde ondernemingen bieden op-
ties aan managers aan om hen een belang te geven om optimaal voor de onder-
neming te functioneren. Binnen de markt voor financieel adviseurs is het ge-
bruik van bonussen en incentives (in de vorm van provisies) gangbaar, echter al-
leen vanuit de aanbiederkant. Het prikkelen van de agent door de consument als
principaal (via prestatiebeloning of het betalen van uurtarieven) komt beperkt
voor. Dit komt voor een groot deel doordat het werken tegen een uurtarief dat de
consument betaalt, pas sinds 2002 wettelijk mogelijk is. Voorheen mochten fi-
nancieel adviseurs alleen op provisiebasis werken. Bovendien zijn consumenten
slechts in beperkte mate bereid om de financieel adviseur op uurbasis te betalen,
omdat zij het idee hebben dat het advies van de financieel adviseur gratis zou
zijn. Zo blijkt uit de VerzekeringsBarometer (Andriessen, 2007) dat 37% van de on-
dervraagde consumenten niet meer dan ! 30 per uur overheeft voor het werk
van een intermediair. 44% vindt ! 30 tot 50 redelijk, 12% vindt een bedrag tussen
! 50 en 100 reëel. 
De oplossing bij het verkleinen van het risico van marktfalen door informatie-
asymmetrie, zou dan ook kunnen zijn het wegnemen van deze prikkels aan aan-
biederskant, het stimuleren van prikkels aan consumentenzijde of een mix van
beide varianten. In dit proefschrift wordt dit nader uitgewerkt. 
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3.3.3.2 Sturing van agenten

Overeind blijft dat er tussen principaal en agent binnen de markt voor financieel
advies verschillende doelstellingen zijn om tot nutoptimalisatie te komen. De
principaal zal dan ook altijd proberen om de agent dusdanig te sturen, dat deze
zo veel mogelijk de doelstellingen van de principaal nastreeft. Populair gezegd
wordt gestreefd naar een win-winsituatie tussen agent en principaal. Voor het
sturen heeft de principaal enkele instrumenten tot zijn beschikking (Lindblom,
1977; Mitnick, 1980): de beloning van principaal aan agent, het opleggen van re-
gels en sancties bij overtreden van deze regels, en het wijzen van de agent op al-
gemene normen en waarden.

In de bedrijfstak voor financieel advies is sprake van een contractuele relatie tus-
sen aanbieder en intermediair. Het contract is hier een samenwerkings- of agent-
schapovereenkomst. Binnen deze contractuele verhouding is het onwaarschijn-
lijk dat een principaal de doelstellingen van een agent gaat bijsturen, als de
agent niet conform algemeen geldende normen en waarden zou acteren. In die
situatie zal de principaal veel eerder een sanctie opleggen, namelijk beëindiging
van de samenwerking. In feite is die manier van bijsturing ook geconcretiseerd
door de invoering van de Wet financiële dienstverlening per 1 januari 2006 (van-
af 2007 opgegaan in de Wft). Daarin werden alle financiële dienstverleners ver-
plicht om conform deze wet te handelen, zowel aanbieders als financieel advi-
seurs, en is het uitgangspunt voor de financieel adviseur dat er goed advies dient
te worden gegeven. De wetgever heeft er niet voor gekozen om de verplichting
van een best advice in de wet op te nemen. De Wft is voor marktpartijen een alge-
meen geldende norm. Daarnaast maken aanbieders gebruik van een eigen norm
– via de inzet van audit- en controlling-instrumenten – om toe te zien op het
functioneren van de adviseurs met wie wordt samengewerkt. Specifiek binnen de
volmachtmarkt (waar financieel adviseurs deeltaken van aanbieders uitvoeren,
zoals acceptatie en offerteverstrekking) is die tendens waarneembaar. Voor klan-
ten als principaal geldt dit allemaal in mindere mate. Immers, er is in de huidige
markt nauwelijks sprake van enige vorm van contract tussen consument en fi-
nancieel adviseur en er vindt nagenoeg geen rechtstreekse beloning plaats van
de klant aan het intermediair. Klanten zijn beperkt in staat om sancties op te leg-
gen aan het intermediair. Feitelijk is het enige machtsmiddel, naast het belo-
ningsinstrument, het ‘stemmen met de voeten’. Dat betekent dat een klant kan
overstappen naar een ander intermediair (intermediairwijziging). Maar meestal
is dan het advies al gegeven, waardoor daarop geen invloed meer mogelijk is. 

Arrow (1974) veronderstelt dat winstmaximalisatie alleen kan worden bereikt als
zowel principaal als agent het optimaal mogelijke brengt binnen de samenwer-
king. Dit betekent aan aanbiederskant het faciliteren van zaken om de dienstver-
lening van de financieel adviseur mogelijk te maken en aan intermediairzijde
het geven van input om het productieproces bij de aanbieder te optimaliseren.
Aan consumentenzijde zal de klant alle benodigde informatie moeten geven en
zal de financieel adviseur daarbij de juiste vragen moeten stellen over wat er no-
dig is om tot optimale dienstverlening te komen. Om dat te bereiken is een zeke-
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re mate van coördinatie noodzakelijk. Een belangrijk coördinatiemiddel binnen
de relatie verzekeraar-bank, financieel adviseur en klant in de financiële dienst-
verlening is de beloningscomponent. Een bepaalde beloningsvorm kan de agent
motiveren tot gedrag dat de principaal wenselijk acht. Incentives in de vorm van
beloning (provisies, bonussen, enz.) zijn hierbij een belangrijk middel om moral
hazard en adverse selection (ongunstige selectie) aan intermediairszijde te be-
dwingen. 

3.3.3.3 Verkleinen van ongunstige selectie (adverse selection)

Het klassieke voorbeeld van het probleem van ongunstige selectie wordt bespro-
ken door Akerlof (1970). In zijn metafoor van de markt voor tweedehandsauto’s
(lemons) kennen de aanbieders of producenten de kwaliteit van het product wel,
echter de kopers (consumenten) kennen die kwaliteit niet. Akerlof stelt dat ko-
pers niet bereid zijn meer te betalen dan de prijs behorend bij de gemiddelde
kwaliteit. Aanbieders met een hogere kwaliteit bieden dan hun producten niet
aan, waardoor de gemiddelde kwaliteit van het overige aanbod daalt, kopers niet
bereid zijn meer te betalen dan dit nieuwe gemiddelde, enz. Biglaiser (1993) in-
troduceert als oplosser van het ongunstige selectieprobleem het intermediair.
Een intermediair kan volgens Biglaiser de rol spelen van de expert die de kwali-
teit van een product kan vaststellen. Dit geldt met name bij producten waarvan
de consument de kwaliteit niet zelf kan beoordelen (zoals bij complexe financië-
le producten). Bij relatief eenvoudige financiële producten als auto- en reisverze-
keringen, die vaker worden afgesloten en waarvan via vergelijkingsites en pro-
ductinformatie de kwaliteit goed is vast te stellen door de consument, is de rol
van een financieel adviseur als expert minder voor de hand liggend. Wel kan de
financieel adviseur bij deze producten als leverancier van gemak (uit handen ne-
men van het zoeken en sluiten van het juiste product) optreden. 

De theorie van Akerlof en Biglaiser kan worden toegepast op de branche van de
financiële dienstverlening. Slechts weinig consumenten zullen in staat zijn om
de kwaliteit van een complex financieel product te beoordelen, wat kan leiden
tot marktfalen doordat de consument verkeerde of te dure producten aanschaft.
De financieel adviseur moet die kwaliteit wel goed kunnen beoordelen en heeft
hierin dan ook een rol. In de huidige intermediaire bedrijfstak, waar het provisie-
systeem de boventoon voert, hebben financieel adviseurs geen directe prikkel om
de kwaliteit van dienstverlening te laten prevaleren. Tenminste niet ten aanzien
van de consument. Voor de aanbieders ligt de nadruk in de samenwerking met fi-
nancieel adviseurs waarschijnlijk meer op omzet (kwantiteit), dan op kwaliteit
van de dienstverlening. Zo wordt er bijvoorbeeld geen bonus-malusprovisie uitge-
keerd aan financieel adviseurs voor het type klant dat wordt aangebracht bij aan-
bieders. Het percentage provisie voor brokkenmakers is namelijk even hoog als
het percentage voor de voorzichtige klant die nooit schade heeft. Ik volg Akerlof
dan ook in zijn theorie dat in een dergelijke markt financieel adviseurs die zich
laten voorstaan op een hoge kwaliteit van dienstverlening, die strategie niet zul-
len kunnen volhouden. Immers, consumenten en aanbieders gaan selecteren op
prijs en niet op kwaliteit van dienstverlening. 
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Binnen de intermediaire bedrijfstak is sprake van het Akerlof-syndroom. De prijs
die wordt betaald voor de dienstverlening van het intermediair is overwegend ge-
lijk. Bij schadeverzekeringen wordt over het algemeen 20 tot 25% van de jaarpre-
mie als beloning aan het intermediair uitgekeerd. Bij levensverzekeringen en hy-
potheken zijn er meer verschillen in beloning, echter deze zijn hoofdzakelijk ver-
bonden met het type product en niet direct met het type intermediair. Ik heb het
dan over de normale provisievergoeding. Tussen intermediairs is wel verschil in
beloning, echter dit komt hoofdzakelijk voort uit de bonusregelingen. Deze bo-
nusregelingen leveren een intermediair meer provisie op, als bepaalde omzetvo-
lumes worden behaald, maar de bonus is over het algemeen geen maatstaf voor
de kwaliteit van het intermediair. De overheid heeft dit onderkend en besloten
tot een verbod op omzetbonussen7 vanaf 1 januari 2009. Vanaf 1 januari 2010 is
er een totaalverbod op bonusprovisies in werking getreden voor de bemiddeling
in complexe producten en hypothecaire kredieten.8

Biglaiser benadrukt dat het voor financieel adviseurs van belang is dat de kwali-
teit van hun dienstverlening in enige vorm wordt gecertificeerd. De analyse van
Biglaiser heeft als uitkomst dat in markten waar zowel aanbieders als financieel
adviseurs dezelfde diensten aanbieden (zoals in de multi-channelwereld van de
financiële dienstverlening) en de financieel adviseurs de kwaliteit van hun dien-
sten hebben gecertificeerd, blijkt dat deze adviseurs een hogere gemiddelde prijs
ontvangen en een hogere kwaliteit vertegenwoordigen. Certificering bijvoorbeeld
in de vorm van keurmerken, openbare registers inzake het deskundigheidsni-
veau of lidmaatschap van brancheorganisaties. 

3.3.3.4 Minimaliseren van moreel risico (moral hazard)

Het morele risico houdt in dat afnemers hun gedrag wijzigen naarmate men
weet dat men voor een risico ‘verzekerd’ is en niet voor de schade of uitkering
hoeft te betalen. Naarmate de afstand tussen afnemer en aanbieder groter is,
neemt de kans toe dat de afnemer moreel-risicogedrag gaat vertonen. De finan-
cieel adviseur kan de rol spelen om het moreel risico (tegen betaling van provi-
sie) voor de aanbieder te verkleinen. Bijvoorbeeld door voorlichting te geven aan
de consument over de consequenties van moreel-risicogedrag of door consumen-
ten aan te spreken op moreel-risicogedrag. Dit aanspreken kan in de vorm van
bijvoorbeeld een dienstverleningscontract, waarin de rechten en plichten van fi-
nancieel adviseur en klant worden benoemd. Hoe meer persoonlijk-, face-to-face-
contact er is, des te groter lijkt de kans dat een consument minder of geen mo-
reel-risicogedrag zal vertonen, omdat de consument zijn persoonlijke relatie met
de financieel adviseur niet op het spel zal willen zetten. Het verkleinen van het
moreel risico is ook in het belang van de consument, omdat daarmee de totale

nieuwe institutionele theorie3.3

hoofdstuk 342

7. Het verbod is het gevolg van de interpretatie van de inducementregels door de Europese organisatie
van toezichthouders (CESR). Volgens de CESR zijn omzetbonussen niet in het belang van de klant en
daardoor kunnen ze de inducementtoets niet doorstaan. 

8. Met uitzondering van bepaalde niet-geldelijke vergoedingen als software en opleidingen. Die uitzon-
dering is in 2010 op verzoek van de Tweede Kamer alsnog geschrapt (Broekhuizen, 2009). Voor niet-
geldelijke vergoedingen geldt tevens een bagatelregeling, waarbij niet-geldelijke vergoedingen met
een waarde tot ! 100 niet aan de inducementregel hoeven te worden getoetst.



verticale integratie 3.4

kosten binnen de bedrijfstak omlaag kunnen en als gevolg daarvan ook de consu-
mentenprijs. Hierdoor wordt het risico van marktfalen, in de vorm van het beta-
len van een te hoge prijs, verder verkleind. 

3.4 Verticale integratie

De activiteiten binnen de intermediaire bedrijfstak kunnen worden weergegeven
in een waardeketen. Een waardeketen bestaat uit alle waardecreërende activitei-
ten die een onderneming uitvoert, maar ook uit de winstmarge. Samen bepalen
deze de prijs die de klant moet betalen (Houthoofd, 1996). De waardeketen van
de intermediaire bedrijfstak bestaat grofweg uit het aanbieden, bemiddelen en
adviseren van financiële producten. Church et al. (2000) stellen dat als een waar-
deketen uit twee monopolies bestaat, of in elke andere situatie van imperfecte
concurrentie, verticale integratie kan voorkomen dat er dubbele marginalisatie
ontstaat, hetgeen welvaartsverhogend is. Maar verticale integratie kan ook leiden
tot situaties waarin geen welvaartswinst wordt behaald. Bij verticale integratie
wordt de marktrelatie vervangen door een hiërarchische relatie (SEO, 2003). Ver-
ticale integratie heeft, naast het voorkomen van dubbele marginalisatie, nog drie
mogelijke consequenties:
– verlaging van productiekosten; 
– verlaging van transactiekosten;
– vermindering van marktfalen.

3.4.1 Dubbele marginalisatie

Stel dat de waardeketen bestaat uit één organisatie die alle, complementaire, ac-
tiviteiten van de waardeketen verricht. Er is dan sprake van een verticaal geïnte-
greerd monopolie. Cournot (1927) vergeleek dit met een situatie waarin de keten
is opgesplitst in twee monopolies (upstream en downstream) en stelde vast dat
twee monopolisten samen een hogere prijs rekenen dat één verticaal geïntegreer-
de monopolist. Dit verklaart Cournot door het bestaan van dubbele marginalisa-
tie. Van dubbele marginalisatie is sprake als twee monopolisten niet in staat zijn
om alle voordelen van prijsreductie door verticale integratie te benutten, waar-
door er uiteindelijk hogere prijzen worden berekend aan de afnemers, dan wan-
neer beide monopolisten geïntegreerd zouden zijn (Economides, 1999). Voor de
intermediaire bedrijfstak werkt dit als volgt: de aanbieder van het financiële pro-
duct zet zijn prijs (de premie) boven de marginale kostprijs, waarbij de tussenper-
soon die prijs met een opslag doorberekent aan de consument (premie plus provi-
sie). Om dubbele marginalisatie te voorkomen is het een optie om tussenperso-
nen met aanbieders verticaal te laten integreren. Dubbele marginalisatie is rele-
vant als er in de markt prijszetters (zoals een monopolist) actief zijn. In een
markt met volkomen mededinging is geen sprake van prijszetters, maar van
prijsnemers. Voor de intermediaire bedrijfstak is het de vraag of het intermediair
als prijszetter actief is. Die vraag wordt in par. 8.3 aan de orde gesteld. 

Er zijn verschillende empirische studies die het bestaan van dubbele marginalisa-
tie aantonen in diverse markten. Twee studies naar de prijzen bij benzinestations
(Shepard, 1993 en Barron & Umbeck, 1984) tonen aan dat de prijzen voor lood-
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vrije benzine bij benzinepompen die eigendom zijn van de benzinemaatschappij,
significant lager zijn dan prijzen bij ongebonden benzinestations. Lafontaine
(1995) heeft de prijzen bij fastfoodrestaurants vergeleken. Zij ontdekte dat prijzen
die door de franchiseketen van bovenaf worden opgelegd lager zijn dat de prijzen
waarop de franchisenemers nog enige mate van invloed hebben. Slade (1998) con-
stateert in Engeland een vergelijkbaar resultaat bij pubs in eigendom van brou-
werijen, West (2000) toont aan dat slijterijen hogere prijzen zijn gaan berekenen
nadat de staatsslijterijen in Canada waren geprivatiseerd. De intermediaire be-
drijfstak verschilt van de voorbeelden uit bovenstaande onderzoeken. Zowel ben-
zine, fastfood als drank zijn producten die per kanaal goed te vergelijken zijn (ho-
mogeen). Bij intermediaire dienstverlening zijn de financiële producten waarin
wordt bemiddeld vergelijkbaar (een WA-autoverzekering bij Ditzo is vergelijkbaar
met een WA-autoverzekering die een intermediair afsluit bij Nationale Nederlan-
den; een aflossingsvrije hypotheek van ! 200 000 afgesloten via een interme-
diair verschilt niet of nauwelijks van een dergelijke hypotheek die is afgesloten
bij de Rabobank), echter de dienstverlening is minder gemakkelijk te vergelijken. 

3.4.2 Productiekosten

Het combineren van verschillende activiteiten binnen een waardeketen, in een
onderneming, kan kostenbesparend zijn wanneer er sprake is van synergie (eco-
nomies of scope). Hiervan is bijvoorbeeld sprake als door de combinatie van aan-
bieden en bemiddelen geen dubbele administratiewerkzaamheden hoeven te
worden gedaan. Verticale integratie is dan kostenbesparend (en outsourcing is
kostenverhogend). Het uitbesteden van werkzaamheden (het verticaal desintegre-
ren) aan intermediairs kan voor aanbieders wél kostenbesparend zijn, als daar-
mee schaalvergroting (economies of scale) bij de uit te besteden activiteit wordt
bereikt. Bijvoorbeeld doordat de vele lokale distributiepunten voor meerdere aan-
bieders kunnen worden ingezet en zo voor lagere distributiekosten zorgen.

3.4.3 Transactiekosten

Verticale integratie heeft als tweede mogelijke consequentie dat de transactiekos-
ten lager worden. Als de transactiekosten te hoog zijn, kan het voordeliger zijn
om bepaalde activiteiten binnen de waardeketen zelf uit te voeren. Transactie-
kosten worden groter naarmate de onzekerheid toeneemt en het moeilijker
wordt om alle informatie in betrouwbare contracten vorm te geven. Tegenover
transactiekosten staan coördinatiekosten. Verticale integratie is alleen zinvol als
de vermindering van de transactiekosten zwaarder weegt dan de extra coördina-
tiekosten die moeten worden gemaakt om controle en toezicht uit te oefenen op
het geïntegreerde onderdeel. 

3.4.4 Marktfalen

Verticale integratie kan marktfalen verminderen, bijvoorbeeld door het opheffen
van informatie asymmetrie, maar het kan ook marktfalen versterken. Zo kan
strategisch gedrag van aanbieders ertoe leiden dat de concurrentie wordt be-
perkt. Dat is het geval als er door het wegvallen van een of meerdere partijen in
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de keten, meer concentratie ontstaat die kan leiden tot monopolistische of oligo-
polistische prijsvorming (Viscusi et al., 2001). 

Schinkel & Tuinstra (2010) stellen dat de keuze tussen wel of niet verticaal inte-
greren dient te worden ingegeven op basis van het welvaartseffect dat wordt be-
reikt bij de consument. Dat welvaartseffect wordt volgens beide auteurs in grote
lijnen bepaald door de mate van concurrentie die wordt bereikt en is afhankelijk
van de marktstructuur. Spulber (1999) en Grosmann & Hart (1986) concluderen
dat in markten waar eenmalige contracten of transacties plaatsvinden, verticale
integratie meestal plaatsvindt vanwege schaalvoordelen in efficiency en contract-
deskundigheid. In markten met meer langetermijntransacties of contracten zul-
len vooral kleine, zelfstandige intermediairs actief zijn (Grosmann & Hart, 1986).
Risseeuw (2001) stelt dat verzekeringen over het algemeen relatiegerichte, duur-
zame contracten zijn waar beheer op wordt gepleegd. Levensverzekeringen en hy-
potheken kennen meestal een lange contractduur van twintig of dertig jaar, en
op alle verzekeringen rust een doorlopende zorgplicht. 

Binnen de intermediaire bedrijfstak zijn geen monopolisten actief, er is sprake
van een concurrerende markt. Er zijn vele aanbieders en intermediairs en zeker
bij die laatste groep is geen sprake van marktmacht, zoals in hoofdstuk 6 zal wor-
den aangetoond. Wel is er onvoldoende prijsconcurrentie tussen intermediairs,
wat wordt uitgewerkt in par. 8.3. Dat komt doordat intermediairs over het alge-
meen niet zelf de prijs (provisie) bepalen, maar dat de aanbieders dat doen. Van
dubbele marginalisatie lijkt dan ook geen sprake. In feite is het de aanbieder die –
als er al sprake is van een upstream- en downstreammonopolie, de marginalisatie
in één keer verwerkt. Van verticale integratie om productiekosten te verlagen is
reeds sprake in de intermediaire bedrijfstak. Een aantal intermediairs is volledig
eigendom van verzekeraars en ook bankkantoren zijn als intermediair actief. Ver-
ticale integratie om transactiekosten te verlagen lijkt met name een optie in de
markt voor niet-complexe financiële producten, omdat daar meer sprake is van
gestandaardiseerde contracten zonder advies, met name via internet. In deze
markt zouden voor aanbieders de coördinatiekosten van een eigen verkoopkanaal
lager kunnen zijn dan de transactiekosten die gepaard gaan met verkoop via het
intermediaire kanaal. Zoals in par 7.9 wordt aangetoond, is er een risico op het
ontstaan van marktmacht bij aanbieders, als de waardeketen van het intermediair
volledig verticaal geïntegreerd zou worden. Daarnaast is het twijfelachtig of de in-
formatieasymmetrie tussen consument en aanbieder kleiner wordt als de waarde-
keten van financieel advies verticaal is geïntegreerd. Het stimuleren van verticale
integratie is op dit moment  dan ook geen verstandige optie, met name niet in de
markt van complexe, financiële producten. Het is de vraag of dit zo blijft, omdat
de mogelijkheid bestaat dat, onder invloed van nieuwe (belonings)structuren, het
intermediair meer marktmacht naar zich toe trekt. Als het intermediair dan wel
prijszetter wordt, ontstaat alsnog het risico op dubbele marginalisatie.

3.5 Conclusie theorieën ten aanzien van intermediaire dienstverlening

Aan de hand van het theoretische kader zijn de functie en de werking van het in-
termediair in de financiële dienstverlening beschreven. De belangrijkste functie
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van het intermediair is het verminderen van transactiekosten en het verkleinen
van informatieasymmetrie. Zowel op basis van de neo-institutionele theorie als
de theorie van financiële intermediatie kan deze conclusie worden getrokken.
Die primaire toegevoegde waarde van het intermediair staat als gevolg van met
name technologische ontwikkelingen onder druk. Daarnaast speelt de verdeling
van eigendomsrechten een rol bij de bepaling van de positie van het interme-
diair, tussen aanbieders en afnemers van financiële producten. Er zijn wel con-
tractuele relaties tussen aanbieders en intermediairs, echter niet tussen afne-
mers en intermediairs. Daardoor hebben afnemers geen directe invloed op de
prijs en de kwaliteit van de intermediaire dienstverlening.

Intermediairs hebben ten opzichte van aanbieders en afnemers van financiële
producten een principaal-agentrelatie. Als gevolg van de principaal-agentrelaties
bestaat het risico op ongunstige selectie, moral hazard en informatieasymmetrie.
Intermediairs spelen een rol om deze risico’s voor zowel aanbieders als afnemers
te verminderen. Om intermediairs daartoe aan te zetten, is geconstateerd dat be-
loning een belangrijk sturingsmiddel is. Een andere optie is het verticaal integre-
ren van activiteiten binnen de intermediaire waardeketen. Hoewel dit gunstige
effecten kan hebben op de kostenefficiëntie van de waardeketen, bestaat ook het
risico van dubbele marginalisatie. Daarnaast kan verticale integratie leiden tot
vermindering van de concurrentie. 

Op basis van de theoretische analyse is geconstateerd dat de toegevoegde waarde
van het intermediair groter is, naarmate producten complexer worden. De toege-
voegde waarde van de intermediaire bedrijfstak wordt samengevat in een tabel.

Complexe financiële producten Eenvoudige financiële producten
met hoge risico’s met lage risico’s

Transactiekosten +/+ +/-
– Bronspecificiteit +/+ -/-
– Onzekerheid +/+ +/-
– Frequentie -/- +/-
Eigendomsrechten +/+ +/+
Informatieasymmetrie +/+ +/-

(De Jong, 2010) 

Na het theoretisch kader met betrekking tot de werking van de intermediaire be-
drijfstak, wordt in het volgende hoofdstuk een empirische beschrijving van de
markt gegeven. Met beide onderdelen worden de relevante aspecten van het on-
derwerp van onderzoek benoemd, waarna de analyse van het bestaan van en het
risico op marktfalen wordt uitgewerkt.
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Hoofdstuk 4

Marktbeschrijving van de intermediaire bedrijfstak 

De intermediaire bedrijfstak bestaat uit een verzameling individuele onderne-
mingen en ondernemers die actief zijn als financieel intermediair. Financiële
dienstverlening is het verlenen van diensten die betrekking hebben op geldza-
ken, ten behoeve van derden. Kortom, het intermediair in de financiële dienst -
verlening is in feite de bemiddelaar in het verlenen van op geldzaken betrekking
hebbende werkzaamheden voor derden. In een studie uit 2002 definieert het 
Ministerie van Economische Zaken de markt voor bemiddeling in financiële
diensten als volgt:

‘(…) bij bemiddeling gaat het om het beroeps- of bedrijfsmatig bij elkaar
brengen van vragers en aanbieders van financiële producten met als doel
het totstandkomen van een overeenkomst tussen deze partijen. Bemidde-
ling kan de vorm aannemen van advisering, intermediatie en onderhoud.’

De intermediaire bedrijfstak is actief in het speelveld tussen aanbieders (banken
en verzekeraars) en afnemers (consumenten en bedrijven) van financiële produc-
ten. Dit proefschrift handelt over de intermediaire bedrijfstak, zoals die actief is
in Nederland. De eerste vraag die daarbij beantwoord dient te worden, is of het
intermediaire distributiekanaal als een bedrijfstak kan worden beschouwd. Mi-
chael Porter (1980) definieert een bedrijfstak als een groep van bedrijven die pro-
ducten (of diensten) leveren die elkaar kunnen vervangen. 

Wanneer deze definitie wordt geprojecteerd op het intermediair in de financiële
dienstverlening, blijkt dat het intermediair inderdaad een groep bedrijven is aan
de ene kant, dat deze bedrijven zich bezighouden met eenzelfde deel van de
dienstverlening, namelijk de bemiddeling van de financiële dienst en dat deze
groep bedrijven diensten levert die inwisselbaar zijn. Immers, de klant kan een
verzekeringsproduct zowel bij de tussenpersoon om de hoek aanschaffen als bij
een tussenpersoon in een andere provincie. De producten en diensten die het in-
termediair levert zijn niet uniek binnen het intermediaire distributiekanaal.
Daarom is het redelijk om ervan uit te gaan dat het intermediaire distributieka-
naal als een bedrijfstak kan worden beschouwd. 

4.1 Marktaandeel intermediaire bedrijfstak

De intermediaire bedrijfstak is onderdeel van de markt voor financiële dienstver-
lening, waarin verzekeringen en hypotheken de boventoon voeren. Om het
marktaandeel van de intermediaire bedrijfstak te kunnen berekenen, moet geke-
ken worden naar de premie- en hypotheekstromen die via de verschillende distri-
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butiekanalen worden afgesloten. Vrijwel alle premiestromen van het interme-
diair zijn gerelateerd aan activiteiten op het gebied van verzekeringen of hypo-
theken. In totaal ging in 2007 binnen de branche van verzekeringen ! 79 miljard
om. In de hypotheekmarkt was dit ! 115 miljard. Het intermediair is verantwoor-
delijk voor minimaal ! 31 miljard aan verzekeringspremie en ! 66 miljard aan
hypotheekomzet. Dit komt neer op een marktaandeel voor het intermediair van
ten minste 50%. 
Deze berekening is als volgt tot stand gekomen.

Premieomzet levensverzekeringen ! 26,5 miljard
Premieomzet schadeverzekeringen (zonder medische varia) ! 12,7 miljard
Premieomzet zorg- en inkomensverzekeringen ! 39,8 miljard
Omzet hypotheken (particulier) ! 115 miljard
Marktaandeel intermediair levensverzekeringen 56%
Marktaandeel intermediair schadeverzekeringen 42%
Marktaandeel intermediair zorg- en inkomensverzekeringen 28%
Marktaandeel intermediair hypotheken 57%
Totaal bedrag premie via intermediair ! 31,2 miljard 

(van ! 79 miljard = 39%)
Totaal bedrag hypotheek via intermediair ! 66 miljard
Totaal financieel belang via intermediair ! 97 miljard (50%)

(GfK 2008, Centrum voor Verzekeringsstatistiek 2008, IG&H 2008)

De premiecijfers kennen geen verdeling naar herkomst van particulieren of be-
drijven. Voor deze berekening is uitgegaan van het marktaandeel van het inter-
mediair in de particuliere markt, omdat dat lager ligt dan in de zakelijke markt.
Daarmee wordt het marktaandeel berekend dat minimaal kan worden vastge-
steld. Met minimaal 50% marktaandeel is de intermediaire bedrijfstak het be-
langrijkste distributiekanaal van verzekeringen en hypotheken in Nederland, ge-
meten in premie- en hypotheekvolume. Naast het intermediaire kanaal worden
ten minste nog drie distributiekanalen actief ingezet, te weten banken, direct
writers en werkgevers. De laatste groep is met name verantwoordelijk voor de dis-
tributie van collectieve verzekeringen. 
De verdeling van de marktaandelen naar de verschillende distributiekanalen op
het gebied van verzekeringen en hypotheken is als volgt.

Grafiek 2. Marktaandeel naar distributiekanalen in hypotheken en verzekeringen (Bewer-
king De Jong, op basis van cijfers Centrum voor Verzekeringsstatistiek, 2008, IG&H, 2008
en GfK, 2008)
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Uit onderzoek van GfK (Landwaart & Van der List, 2008) blijkt dat het portefeuil-
leaandeel van het intermediair in de markt voor particuliere schadeverzekerin-
gen in twaalf jaar is gedaald met 25%. In de particuliere markt voor levensverze-
keringen (in dit onderzoek zonder direct ingaande lijfrentes en uitgesteld pen-
sioen) is het portefeuilleaandeel van het intermediair in twaalf jaar tijd ongewij-
zigd gebleven op 56%. Naast de daling van het portefeuilleaandeel bij particuliere
verzekeringen is het productieaandeel van nieuwe particuliere schadeverzekerin-
gen bij het intermediair relevant. Dit aandeel, dat door GfK sinds 2004 is geme-
ten, is in die jaren altijd rond de 27 tot 28% geweest. Dat betekent dat van alle
nieuwe particuliere schadeverzekeringen er jaarlijks minder dan 30% via het in-
termediair wordt afgesloten. Het gevolg hiervan is dat het marktaandeel bij parti-
culiere schadeverzekeringen verder zal afnemen. De cijfers van GfK tonen ook
aan waar het intermediair marktaandeel aan heeft verloren. Met name de directe
kanalen van aanbieders hebben aan portefeuilleaandeel sterk gewonnen. Vanaf
1996 tot en met 2008 is dit aandeel gestegen van 24 naar 36%, een toename van
50%. Ook de banken hebben geprofiteerd van de afname bij het intermediair in
marktaandeel op het gebied van nieuw afgesloten particuliere schadeverzekerin-
gen. Het bancaire kanaal ging van 12 naar 17%. 

Onderstaande grafiek toont de ontwikkeling van het intermediaire marktaan-
deel in de particuliere markt.

Grafiek 3. Marktaandeel particuliere markt, gemeten naar bestaande premieomzet 
(GfK, 2008)

In de zakelijke markt laten cijfers van GfK (Landwaart & Van der List, 2009) ook
zien dat het intermediaire marktaandeel onder druk staat. Eind jaren negentig
was het marktaandeel van het intermediair in de zakelijke markt nog 65%, tien
jaar later is dat 53%. Het betreft hier het portefeuilleaandeel, niet de nieuwe pro-
ductie. Onderstaande grafiek toont de marktaandelen in de zakelijke markt per
2008, verdeeld naar schade- en levensverzekeringen.
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Grafiek 4. Marktaandeel zakelijke markt, gemeten naar bestaande premieomzet (GfK, 2009)

De ontwikkeling van het marktaandeel in de hypotheekmarkt laat zien dat het
intermediair sinds de jaren negentig marktaandeel gewonnen heeft ten opzichte
van de banken. Het marktaandeel van het intermediair is gestegen van 40% naar
bijna 60% (Muetstege, 2008). In 2007 was het marktaandeel van het intermediair
in de hypotheekmarkt als volgt.

Grafiek 5. Marktaandeel hypotheekmarkt (IG&H, 2008)

Hoewel het marktaandeel van de intermediaire bedrijfstak is verminderd, blijft
deze bedrijfstak binnen de Nederlandse markt voor financiële producten ruim-
schoots het leidende distributiekanaal. Het intermediair is wat betreft premie-
en hypotheekvolume twee keer groter dan de eerste concurrent. 
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afnemers 4.3

4.2 Penetratiegraad

In Nederland is vrijwel niemand onverzekerd. Nederlanders horen tot de best ver-
zekerde volken van de wereld (Steenhof, 2008). Jaarlijks besteden Nederlandse
huishoudens circa ! 4700 aan verzekeringskosten. Het Centrum voor Verzeke-
ringsstatistiek (2008) geeft op basis van cijfers van GfK aan, dat in 2006 de pene-
tratiegraad van verzekeringen en hypotheken als volgt was.

Aantal huishoudens 7 182 000
Inboedel 96,4%
Aansprakelijkheid particulieren (AVP) 96,3%
Opstal 57,2%
Hypotheken (aantal hypotheekgevers) 51,5%
Rechtsbijstand 42,9%
Levensverzekering hypotheek 34,8%
Natura-uitvaart 34,7%
Levensverzekering pensioen 28,5%

Vrijwel elk Nederlands huishouden heeft dus minimaal twee verzekeringen (in-
boedel en AVP). Daarnaast heeft meer dan de helft van alle huishoudens een hy-
potheek. 

4.3 Afnemers

Nederland telt ruim 16 000 000 consumenten en ruim 700 000 bedrijven
(<www.CBS.nl>). De klantenkring van de intermediaire bedrijfstak kan worden
verdeeld in particuliere klanten en zakelijke klanten. De particuliere klanten vor-
men de consumentenmarkt, de zakelijke klanten de zakelijke markt. Daarbij be-
treft de zakelijke markt in hoofdzaak de advisering aan mkb-ondernemers. Uit
het bedrijfsvergelijkend onderzoek van de NVA (SEO, 2008), blijkt dat de leden
van deze branchevereniging een portefeuille beheren met daarin 78% particulie-
re klanten en 22% zakelijke klanten. Een nadere analyse van de NVA geeft ook
aan dat het aandeel zakelijke klanten groter wordt naarmate de omvang van een
kantoor groter is. Uit het bedrijfsvergelijkend onderzoek van de NBVA (2008)
blijkt dat bij NBVA-kantoren gemiddeld 66,2% van de inkomsten afkomstig is van
particulieren en 33,8% van zakelijke klanten. Dit terwijl de totale portefeuille
voor 91,5% uit particuliere klanten bestaat. Bureau D & O (2009) concludeert dat
91% van de klanten van het intermediair particuliere klanten zijn en 9% zakelij-
ke klanten. Wat omzet betreft vertegenwoordigen de zakelijke klanten van het in-
termediair 30% van de inkomsten van het gemiddelde intermediair, tegenover
70% inkomsten van particuliere klanten. 

Het aantal polissen dat intermediairs gemiddeld per klant hebben afgesloten,
ligt rond de drie. Bij particuliere relaties becijfert SEO (2008) de polisdichtheid bij
NVA-kantoren op 2,7 en bij zakelijke relaties op 4,4. Gemiddeld beschikt een in-
termediairbedrijf over rond de 1400 klanten (StFD, 2008). Dit aantal wordt waar-
schijnlijk sterk naar beneden gehaald doordat 35% van de deelnemers in de StFD,
eenmanskantoren zijn. Het is aannemelijk dat deze zzp’ers over relatief weinig
klanten beschikken. 
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4.4 Aanbieders

Nederland telde eind 2008 in totaal 335 verzekeraars die geregistreerd stonden
bij De Nederlandsche Bank (DNB). Daarvan stonden 67 levensverzekeraars, 34 na-
tura-uitvaartverzekeraars en 234 schadeverzekeraars direct onder toezicht van
DNB. Daarnaast stonden 101 banken in 2007 onder toezicht (DNB, 2009). Van de
ruim 400 aanbieders van financiële producten kan een verdeling worden ge-
maakt op basis van de distributiekanalen waarmee men actief is. Binnen de sec-
tor financiële dienstverlening worden de volgende distributiekanalen gehan-
teerd: loondienstagenten (zoals RVS), eigen kantorennetwerk (zoals de banken),
rechtstreeks (ook wel direct writing genoemd) en via tussenpersonen (het inter-
mediaire distributiekanaal). 

De Nederlandse markt bestaat, gemeten in marktaandeel, voor meer dan de helft
uit combinaties van banken en verzekeraars, de zogeheten bankassurance. Ban-
ken en verzekeraars maken gebruik van het zogeheten meerkanalenbeleid of
multi-channelpolicy. Het overgrote deel van de financiële sector bestaat uit enke-
le grote concerns. Deze concerns zijn:
– ING Groep (onder andere ING, Nationale Nederlanden, Westland Utrecht, RVS, 

Movir);
– Aviva (onder andere Delta Lloyd, OHRA, ABN Amro verzekeringen, Erasmus, Izio);
– Eureko (onder andere Achmea, Rabobank, Interpolis, Inshared);
– SNS Reaal Groep (onder andere SNS Bank, Reaal, Zwitserleven, DBV);
– ASR Nederland (onder andere ASR verzekeringen, De Amersfoortse, Europeesche, 

Ardanta, Ditzo);
– Aegon (onder andere Aegon, Aegon Bank);
– Allianz (onder andere Allianz, London, Elvia, Allsecur).

Veel aanbieders maken gebruik van een meerkanalenbeleid bij de distributie van
financiële producten. Van die aanbieders maakt vrijwel iedereen ook gebruik van
het intermediaire distributiekanaal. Omdat niet alle aanbieders structureel sa-
menwerken met het intermediaire kanaal – zo zijn er bijvoorbeeld meer dan 130
onderlinge verzekeraars9 waarvan de meeste niet met intermediairs samenwer-
ken – ga ik uit van een geschat aanbiederpotentieel van 250 aanbieders. 
Daarmee ziet de intermediaire distributieketen er als volgt uit:

(CBS, 2009 en De Jong, 2010)
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250 aanbieders

9 400 intermediairs

16 000 000 particulieren 700 000 zakelijke klanten

9. Een onderlinge verzekeraar is een vereniging van leden/verzekerden, die hebben besloten elkaar op
basis van wederkerigheid de gewenste zekerheid te verschaffen (<www.fov.nl>).



aanbieders 4.4

Het intermediair binnen de bedrijfstak heeft dus de keus uit 250 aanbieders van
financiële producten en diensten. Het intermediair is namelijk niet verplicht om
samen te werken met bepaalde verzekeraars of banken. In feite is de enige ver-
plichting voor intermediairs om samen te werken met minimaal een aanbieder.
In de praktijk komt die situatie niet veel voor. Gemiddeld werkt het intermediair
samen met tussen de zeven en tien vaste aanbieders van financiële producten
(StFD, 2009). Onderstaande tabel geeft aan de mate waarin intermediairs samen-
werken met vaste aanbieders en de mate waarin er sprake is van voorkeursmaat-
schappijen. In 2008 gaf 26,8% van de deelnemers van de StFD aan te werken met
voorkeursmaatschappijen. 

Voorkeursmaatschappijen en ‘vaste’ aanbieders 

Product Gemiddeld aantal Gemiddeld aantal
voorkeursmaatschappijen ‘vaste’ aanbieders

Schadeverzekeringen 6,0 10,2
Hypotheken 2,1 7,2
Levensverzekeringen 2,8 7,6
Consumptief krediet 0,6 1,4

(StFD, 2009)

Op basis van cijfers van het self assessment van de StFD, is de conclusie dat circa
de helft van alle vaste aanbieders waarmee het intermediair samenwerkt, als een
voorkeursmaatschappij door het intermediair wordt betiteld. Hoewel de StFD
daar niet naar heeft gevraagd, lijkt de conclusie gerechtvaardigd dat een voor-
keursmaatschappij van het intermediair ook de meeste nieuwe productie krijgt
aangeleverd.

Naast de samenwerking met aanbieders, maken intermediairs in toenemende
mate gebruik van tussenschakels in het proces tussen intermediair en aanbie-
ders. Via serviceproviders en inkooporganisaties heeft het intermediair toegang
tot meer aanbieders dan waarmee het intermediair zelf een samenwerkingsover-
eenkomst heeft gesloten. Verder nemen deze tussenschakels het intermediair
werk uit handen, zoals backoffice-werkzaamheden of commerciële- en marke-
tingtaken. 

Het intermediair heeft een zekere keuzevrijheid die de invloed van leveranciers
beperkt tot het aantal leveranciers waarmee het intermediair samenwerkingsver-
banden aangaat. Daar tegenover staat dat de invloed van leveranciers groter
wordt naarmate het intermediair met minder leveranciers samenwerkt. Het in-
termediair is afhankelijker van leveranciers naarmate men een beperkter aantal
samenwerkingsverbanden heeft. 

Het intermediair sluit met de aanbieders een samenwerkingsovereenkomst. Tus-
sen beide partijen bestaat derhalve een rechtsverhouding die onder meer is gere-
geld via het portefeuillerecht, het recht op premie-incasso en het recht op provi-
sie. Tevens vloeit uit de samenwerkingsovereenkomst ook vaak een rekening-cou-
rantverhouding voort. Een intermediair kan ervoor kiezen om een sterkere con-
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tractuele relatie aan te gaan met aanbieders van financiële producten. Daarmee
wordt een bepaalde mate van afhankelijkheid van de aanbieder bewust ge-
creëerd. Binnen het intermediaire kanaal zijn de volgende contractuele verbinte-
nissen tussen het intermediair en aanbieders bekend:
– captives, waarbij een aanbieder een meerderheidsbelang of volledig belang heeft

in de onderneming van het intermediair;
– financieringsovereenkomst, waarbij een aanbieder een deel van de onderneming

van het intermediair financiert met behulp van een lening;
– productieafspraken, waarbij afspraken worden gemaakt met betrekking tot de om-

vang van de premiestroom die via een intermediair bij de aanbieder worden on-
dergebracht.

(NMa, 2004)

Uit het self assessment van de StFD (2008) komt naar voren dat 11% van het inter-
mediair een financieringsverhouding heeft met een of meerdere aanbieders. Van
deze kantoren gaf 58% aan dat men een lening genoot van een aanbieder, 24%
had een hypotheek op het kantoorpand bij een aanbieder. Andere financierings-
verhoudingen waren onder meer een rekening-courant en voorfinanciering van
provisie. Hoewel de relatie tussen aanbieders en intermediairs van invloed is op
de werking van de bedrijfstak, kan worden gesteld dat de aanbiedersfactor voor
het intermediair een beheersbare factor is. 
Immers, het intermediair is in principe vrij om te kiezen voor samenwerking
met aanbieders. Gezien de omvang van het aantal mogelijke aanbieders (250) is
er voor het gemiddelde intermediaire bedrijf voldoende keuzevrijheid. 

4.5 Marktomvang intermediaire bedrijfstak

De intermediaire bedrijfstak bestaat uit 9400 vergunninghouders die geregis-
treerd staan bij de toezichthouder op de intermediaire bedrijfstak, de AFM (AFM,
2010). Cijfers van de AFM geven aan dat de markt voor de helft uit zeer kleine be-
drijven met maximaal 2 fulltime-equivalenten (fte’s) bestaat. 87% van de markt be-
staat uit bedrijven met maximaal 5 fte’s (AFM, 2008). De cijfers van StFD, waarbij
ruim 8000 vergunninghouders zijn aangesloten, geven een vergelijkbaar beeld. 

Onderstaande tabel maakt duidelijk dat van de bij de StFD aangesloten onderne-
mingen, circa 85% een bedrijfsomvang heeft van maximaal 5 fte’s. Hoewel het
aantal zzp’ers sterk daalt, is het nog steeds zo dat 35% van de intermediaire
markt bestaat uit zelfstandige ondernemers zonder personeel.

Aantal werkzame personen in klassen, uitgedrukt in percentage van het aantal deelnemers
StFD 

Jaar Aantal Aantal fte’s
deelnemers Zzp’ers 2 3 4 5 6-10 11-20 21-50 > 50

2004 8370 46,6% 19,8% 10,3% 6,9% 3,7% 7,0% 3,2% 1,7% 0,9%
2005 8370 42,7% 21,1% 11,3% 7,1% 4,1% 7,6% 3,5% 1,7% 0,9%
2006 8011 40,0% 22,2% 12,4% 7,0% 4,6% 7,6% 3,8% 1,6% 0,9%
2007 8168 35,2% 26,0% 12,1% 7,8% 4,8% 8,1% 3,7% 1,6% 0,8%

(StFD, 2009) 
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De StFD rapporteert ruim 8000 intermediairs die via hen het self assessment
doen. Met 9400 vergunninghouders die bij de AFM staan geregistreerd, betekent
dit dat circa 1500 ervoor hebben gekozen het self assessment rechtstreeks via de
AFM te doen.

Het CBS rapporteert op basis van het aantal inschrijvingen in het register van de
Kamers van Koophandel, dat er 5540 bedrijven zijn met als hoofdactiviteit assu-
rantiebemiddeling (CBS, 2009). Dat betekent dat er bijna 4000 bedrijven zijn met
een vergunning als bemiddelaar bij de AFM, die niet als hoofdactiviteit assuran-
tiebemiddeling hebben. Dit betreft bedrijven met als hoofdactiviteit bijvoorbeeld
kredietbemiddeling en bedrijven die assurantiebemiddeling als nevenactiviteit
hebben opgegeven. 

4.6 Activiteiten en producten

Over het algemeen zijn de activiteiten van intermediairs te verdelen in bemidde-
len en adviseren, zoals ook is onderverdeeld in de Wft. 

Binnen de intermediaire bedrijfstak is vrijwel elke onderneming actief als bemid-
delaar. Cijfers van de StFD tonen dit aan. De Wft geeft aan dat op een bemidde-
laar het vermoeden van advies rust, wat betekent dat de consument mag ver-
wachten dat er altijd advies wordt gegeven als er ook bemiddeling plaatsvindt.
Bij alleen de vergunning voor het adviseren, vindt er geen bemiddelingsactiviteit
plaats. 

Verdeling product-/dienstcombinaties in procenten deelnemers self assessment 2008 

Adviseren (zonder bemiddeling) 1,1
Bemiddelen (inclusief adviseren), w.v.: 98,0
Schadeverzekering (96,5)
Levensverzekering (91,4)
Hypothecair krediet (74,0)
Consumptief krediet (85,5)
Overig (73,6)
Gevolmachtigd agent (merendeel met bemiddeling) 3,9

(StFD, 2009)

NB Op een vergunning(nummer) kunnen meerdere product-/dienstcombinaties
voorkomen, behalve bij kantoren die uitsluitend adviseren, zonder te bemidde-
len en gevolmachtigd agenten die niet tevens bemiddelen. De hierboven vermel-
de cijfers kunnen, wegens het bestaan van dubbeltellingen dus niet gesommeerd
worden.

Het intermediair in Nederland houdt zich grotendeels bezig met het bemiddelen
in drie productsoorten: levensverzekeringen, schadeverzekeringen en hypothe-
ken. Uit het jaarverslag van de AFM over 2008, blijkt dat in het AFM-register 92%
bemiddelt in schadeverzekeringen, 86% in levensverzekeringen en 72% in hypo-
thecair krediet. De omzetgegevens van de leden van de twee belangrijkste inter-
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mediaire brancheorganisaties en Bureau D & O bevestigen dit beeld, waarbij on-
der omzet zowel provisie-inkomsten als inkomsten uit andere vormen van belo-
ning, zoals urendeclaraties en vaste verrichtingentarieven, vallen:

NBVA NVA Bureau D & O

Schadeverzekeringen 64% 79% 55%
Levensverzekeringen 17% 13% 22%
Hypotheken - 5% 16%
Overige activiteiten 19% (inclusief hypotheken) 3% 7%
Totaal 100% 100% 100%

(NBVA, SEO, Bureau D & O, 2008)

Het intermediair is een bedrijfstak waarbij een type product (schadeverzekerin-
gen) de boventoon voert. Echter, de afgelopen acht jaar is er wel duidelijk sprake
van meer differentiatie in het productaanbod, zoals onderstaande grafiek duide-
lijk maakt. Het intermediair is zich meer gaan toeleggen op bemiddeling in hy-
potheken. 

Grafiek 6. Inkomstenverdeling gemiddeld intermediairkantoor (7 fte’s) (Bureau D & O, 2004
en 2008)

Bureau D & O (2008) concludeert verder dat de focus van het intermediair zich
verlegt van particuliere klanten naar zakelijke relaties. In 2007 werden er door
het intermediair 16% meer zakelijke polissen afgesloten, waarbij het aantal zake-
lijke relaties met 9% steeg. Daarbij is de zakelijke markt goed voor circa 30% van
de omzet van het intermediair. 
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4.7 Vormen van intermediairs

De intermediaire bedrijfstak bestaat uit veel verschillende soorten ondernemin-
gen. Los van de rechtsvorm, geeft de samenstelling van de portefeuille van een
intermediaire onderneming aan wat voor type kantoor het is. Bureau D & O
heeft daartoe de volgende indeling gemaakt.

Type kantoor Percentage Aantal Omzet Klanten
intermediairs fte’s

Kleine particuliere 33% < 10 > 50% schade- > 50% 
schadekantoren verzekeringen particulieren

Leven- en 30% < 10 > 50% levens- > 50% 
hypotheekkantoren verzekeringen en particulieren

hypotheken
Zakelijke 25% < 10 > 50% schade- > 50% 

advieskantoren verzekeringen zakelijk
Grote allround 12% > 10 > 50% schade- > 50% 

advieskantoren verzekeringen particulier

(Bureau D & O, 2008)

Van de bij de AFM geregistreerde bemiddelaars zijn volgens het AFM-jaarverslag
over 2008, bijna 6000 (5881) te typeren als allround kantoor, gezien het feit dat
deze kantoren actief zijn op het gebied van schadeverzekeringen, levensverzeke-
ringen, hypotheken en consumptief krediet. De AFM gaat uit van de vergunnin-
gen die een kantoor heeft, terwijl Bureau D & O als uitgangspunt neemt de om-
zetverdeling binnen een kantoor. 

4.7.1 Mate van onafhankelijkheid

Een intermediair kan worden gedefinieerd volgens Cummins & Doherty (2006)
als een ‘individual or business firm, with some degree of independence from the
insurer, which stands between the buyer and the seller of insurance’. Daarbij
worden verschillende vormen van onafhankelijkheid onderscheiden, oplopend in
mate van afhankelijkheid: exclusieve agenten, onafhankelijke agenten en bro-
kers. De loondienstagenten worden in deze benadering niet als intermediairs be-
schouwd. Loondienstagenten zijn adviseurs en bemiddelaars die in dienst zijn
van een aanbieder van financiële producten en zij adviseren of bemiddelen uit-
sluitend producten van die aanbieder. Bij deze vorm is geen enkele mate van 
onafhankelijkheid, waardoor zij niet passen in de definitie van Cummins &
Doherty.

Exclusieve agenten
Dit zijn financieel adviseurs die hoofdzakelijk of volledig de producten van een
enkele aanbieder adviseren. Maar omdat deze agenten niet in loondienst zijn, is
er toch sprake van enige mate van onafhankelijkheid. Binnen deze categorie zijn
er ook agenten die voor enkele specialistische financiële producten wel andere
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aanbieders adviseren dan de ‘hoofdaanbieder’. Om als exclusieve agent te wor-
den aangemerkt, dient wel meer dan 90% van de totale omzet bij één aanbieder
te worden ondergebracht. 

Onafhankelijke agenten
Onafhankelijke agenten staan juridisch gezien meer aan de kant van de aanbie-
der. Het zijn agenten die adviseren en bemiddelen namens meerdere aanbieders.
De agenten sluiten samenwerkingsovereenkomsten met aanbieders om hun pro-
ducten te kunnen bemiddelen. De Nederlandse markt bestaat voor het meren-
deel uit deze agenten.

Brokers
Brokers lijken in grote mate op de onafhankelijke agenten, echter het wezenlijke
verschil is dat een broker in de zuivere vorm meer aan de kant van de afnemers
staat. Brokers treden op als adviseur namens de klant en niet als verkopers van
producten namens aanbieders. De Nederlandse markt kent ook brokers, bij ons
makelaars genoemd. Makelaars zijn actief op de assurantiebeurs in de coassuran-
tiemarkt en adviseren zakelijke klanten over hun verzekeringsbehoeftes ten aan-
zien van grote risico’s. Verder kent de Nederlandse markt ook onafhankelijke fi-
nancieel planners die uitsluitend adviseren en niet bemiddelen. Deze adviseurs
worden niet betaald door aanbieders van financiële producten, maar uitsluitend
door de klanten via het betalen van urendeclaraties. Een voorbeeld van een ver-
eniging van dergelijke brokers is de VOFP, de vereniging van onafhankelijke fi-
nanciële planners. 

Cummins & Doherty (2006) zien onafhankelijke agenten en brokers als ‘market
makers or matchmakers who match particular needs of policyholders with the
products of insurers’. Intermediairs zorgen dus in deze benadering voor een per-
fecte match tussen afnemers en aanbieders op het gebied van financiële produc-
ten. 

4.7.2 Intermediaire functies

Een andere indeling van het intermediair in Nederland naar typen adviseurs
wordt gegeven door SEO (2008). Zij gaan uit van de volgende basistypologieën van
intermediaire functies.
– De adviesfunctie. De adviseur in de meest zuivere vorm handelt uitsluitend voor

de consument en wordt door de consument betaald voor het gegeven advies.
– De inkoopfunctie. De inkoper concentreert zich op de marge tussen behaald in-

koopvoordeel en de eigen prijsstelling in relatie tot de activiteiten die de tussen-
persoon overneemt van de verzekeraar.

– De verkoopfunctie. De verkoper is een tussenpersoon die handelt namens een of
meer aanbieders. Hij wordt doorgaans agent of loondienstagent genoemd.

– De bemiddelingsfunctie. De bemiddelaar brengt een financieel product tussen
aanbieder en consument tot stand of assisteert bij het beheer en uitvoering van
het product.

– De onderhoudsfunctie. De tussenpersoon onderhoudt na aankoop het financiële
product. Dat betekent onder meer het afhandelen van administratieve zaken, het
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aanpassen van de portefeuille aan veranderde omstandigheden of behoeften van
consumenten en het bijhouden wanneer producten aflopen.

SEO constateert dat veel intermediairs alle genoemde basistypologieën verenigen
in een onderneming. Er zijn nagenoeg geen intermediairs in Nederland die zich
hebben gespecialiseerd in een van de basistypologieën. Ook loondienstagenten
bijvoorbeeld verenigen de verkoopfunctie met de onderhoudsfunctie en de be-
middelingsfunctie.

De Boston Consulting Group (2007) onderscheidt in zijn rapportage voor het Ver-
bond van Verzekeraars twee verschillende typen intermediairs voor de toekomst. 
1. De intermediair als onafhankelijke adviseur. De intermediair werkt voor de consu-

ment die hem betaalt voor goed advies (bijvoorbeeld via een uurtarief, een abonne-
ment of op afbetaling). In dit model bestaat geen enkele vorm van beloning tussen
aanbieder en intermediair. 

2. De intermediair als agent. De intermediair werkt als distributie-outlet voor een
verzekeraar die hem betaalt voor ‘verkopen’ (bijvoorbeeld in loondienst of via pro-
visie).

De verschillende typen intermediairs zijn alle gebaseerd op verschillen in de be-
loningsstructuur, de dienstverlening en de contractuele relaties met aanbieders
en afnemers. De manier waarop en door wie het intermediair wordt beloond, is
van invloed op de typologie, evenals de aard en de omvang van de dienstverle-
ning en de contractuele relaties die het intermediair is aangegaan. 

4.8 Verticale integratie binnen de keten

Binnen de keten van het intermediaire distributiekanaal vindt gedeeltelijke verti-
cale integratie plaats. Een aantal ondernemingen behorende tot de intermediaire
bedrijfstak is eigendom (volledig of gedeeltelijk) van leveranciers. Binnen de fi-
nanciële dienstverlening worden deze ondernemingen captives genoemd. Eind
2004 waren in Nederland 350 kantoren bekend die geheel of gedeeltelijk eigen-
dom waren van leveranciers (verzekeraars), zonder daarbij de identiteit van de 
eigenaar aan te nemen. Van die 350 kantoren waren 162 kantoren voor 100%
eigendom van een verzekeraar (AssurantieMagazine, 2004). In 2008 waren zeker
28 van de top honderd van intermediaire bedrijven onderdeel van een aanbieder,
inclusief de assurantieafdelingen van banken (AssurantieMagazine, 2009). Ban-
ken waren in 2007 goed voor 18% van de intermediaire omzet, samen met de 
captives was 29% van de intermediaire omzet direct verbonden aan een aanbie-
der (AssurantieMagazine, 2007). Binnen de intermediaire bedrijfstak heeft de af-
gelopen tijd (sinds 2004) een discussie gespeeld over de vormen van verticale inte-
gratie als hierboven besproken. Waar begin van deze eeuw de strategie van enke-
le verzekeraars erop was gericht om kantoren als captives aan de maatschappij te
binden, is de laatste jaren de drang naar captivisering afgenomen. 

Risseeuw (2001) stelt dat van assurantietussenpersonen een lage mate van verti-
cale integratie is te verwachten, voor de consumptief-kredietbemiddelaars een
hoge mate en voor de hypotheekbemiddelaars een mengvorm. Door de invoering
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in de Wft van de adviesregels en de veronderstelde zorgplicht tijdens de looptijd
van een financieel product, is nu ook bij hypotheken sprake van een duurzame
relatie tussen klant en intermediair. Grosmann & Hart (1986) stellen dat in een
dergelijke, duurzame markt vooral zelfstandig opererende intermediairs actief
zullen zijn in plaats van verticaal geïntegreerde ondernemingen. Met de ontwik-
keling naar eenjarige contracten met maandelijks of zelfs dagelijkse opzegmoge-
lijkheden voor de consument, zoals dat per 1 januari 2010 in zelfregulering door
verzekeraars bij particuliere schadeverzekeringen is ingevoerd10, komt verticale
integratie weer meer in beeld. Omdat deze verzekeringen hierdoor meer eenma-
lige in plaats van duurzame transacties worden, hetgeen volgens Spulber (1999)
en Grosmann & Hart (1986) eerder leidt tot verticale integratie. 

Er bestaat niet of nauwelijks verticale integratie tussen intermediairs en particu-
liere klanten of zakelijke klanten. Ook komt het niet voor dat intermediairs een
significant eigendomsbelang hebben in aanbieders van financiële producten.
Tenminste, als het privéaandelenbezit van de eigenaar van een intermediairkan-
toor niet wordt meegerekend.

4.8.1 Volmacht

Een specifiek type intermediair in Nederland is het volmachtbedrijf. Volmacht-
kantoren zijn assurantiekantoren die meer taken van een verzekeraar overnemen
dan administratie, advies en premie-inning. Deze volmachtkantoren nemen ook
(een gedeelte) van de risicodekking voor hun rekening en kunnen zelf (in samen-
werking met de volmachtgevende verzekeraar) een specifiek verzekeringsproduct
ontwikkelen en in de markt zetten.

Nederland telde in 2007 368 volmachtkantoren aan wie in totaal 1681 volmach-
ten zijn verleend door verzekeraars (Centrum voor Verzekeringsstatistiek, 2008).
De Nederlandse Vereniging van Gevolmachtigde Agenten (NVGA) behartigt de be-
langen van 178 volmachtkantoren met een gezamenlijk marktaandeel van naar
schatting 68% van alle volmachtkantoren in Nederland (SEO, 2009). De volmacht-
branche is verantwoordelijk voor 15% van het totale premievolume van schade-
verzekeringen in Nederland (NVGA, 2010). 

4.9 Horizontale integratie binnen de keten

Tussen de ondernemingen die als intermediaire onderneming in de financiële
dienstverlening zijn te onderscheiden, vindt horizontale integratie plaats. Een
veel voorkomende vorm van horizontale integratie, is franchising. Daarbij ne-
men meerdere individuele kantoren een gezamenlijke identiteit aan. Een bekend
voorbeeld binnen de verzekeringsbedrijfstak is de Unirobe Meeùs Groep, hoewel

horizontale integratie binnen de keten4.9
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10. Verzekeraars zijn de ‘Gedragscode geïnformeerde verlenging en contractstermijnen particuliere
schadeverzekeringen’ overeengekomen, die op 1 januari 2010 is ingegaan, waarbij het uitgangspunt
voor het aangaan van nieuwe verzekeringsovereenkomsten een periode van één jaar is (<www.verze-
keraars.nl>).
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deze keten vanwege het 100%-eigendom door Aegon ook als een captive moet
worden beschouwd. In de hypotheekmarkt zijn partijen als De Hypotheker, Hypo-
theekshop en Hypotheekvisie bekende voorbeelden. Uit cijfers van de StFD (2009)
blijkt dat bijna 70% van het intermediair is aangesloten bij een commercieel sa-
menwerkingsverband. 

Aansluiting bij commercieel samenwerkingsverband 

Categorie Percentage

Inkoopcombinatie en/of serviceorganisatie 55,9%
Geen aansluiting 30,3%
Postenbank 27,3%
Franchiseorganisatie 10,0%
Anders 2,6%

(StFD 2009)

De rol van tussenschakels is sterk toegenomen binnen de intermediaire bedrijf-
stak. Zo blijkt uit onderzoek van IG&H (2008) dat meer dan 70% van het hypo-
theekintermediair actief samenwerkt met een of meerdere serviceproviders. 

4.10 Organisatiegraad

Binnen de intermediaire bedrijfstak zijn veel verschillende partijen die zich posi-
tioneren als belangenbehartiger van het intermediaire kanaal. 
Er zijn naar schatting 2400 intermediairs (rekening houdend met aantal onder-
nemingen die van meerdere brancheorganisaties lid zijn) aangesloten bij een
brancheorganisatie voor het intermediair. Daartoe bestaan verschillende bran-
cheorganisaties, zoals:
– Adfiz11 (Adviseurs in financiële zekerheid) met circa 1400 leden;
– NVF (Nederlandse Vereniging van Financieringsadviseurs) met circa 100 leden;
– NVGA (Nederlandse Vereniging van Gevolmachtigde Agenten) met 178 leden;
– OvFD (Organisatie voor Financiële Dienstverleners) met 860 hypotheekadviseurs

en 35 koepelorganisaties.
(Website OvFD, SEO, 2009 en AssurantieMagazine, 2009)

Dat betekent dat naar schatting 25% van alle intermediairs is aangesloten bij een
brancheorganisatie. 

4.11 Conclusie marktbeschrijving

Dit hoofdstuk geeft een empirische beschrijving van de intermediaire markt. De
marktschets maakt duidelijk hoe de intermediaire bedrijfstak op macroniveau is
georganiseerd en functioneert. De intermediaire markt betreft de bemiddeling
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11. In december 2009 hebben de Algemene Ledenvergaderingen van de NBVA (Nederlandse Bond van As-
surantiebemiddelaars) en de NVA (Nederlandse Vereniging van Assurantieadviseurs en financiële
dienstverleners) besloten tot een fusie. De nieuwe fusievereniging heet Adfiz.



in verzekeringen en hypotheken en de afnemers van intermediaire dienstverle-
ning zijn te verdelen in particuliere en zakelijke klanten.

De intermediaire bedrijfstak is het dominante distributiekanaal in Nederland
voor wat betreft verzekeringen en hypotheken, hoewel er druk staat op het
marktaandeel. Het marktaandeel van het intermediair bij schadeverzekeringen
daalt sterk de afgelopen jaren, vooral bij particulieren. Het aandeel in de markt
voor levensverzekeringen is redelijk stabiel, terwijl het aandeel hypotheken via
intermediairs de afgelopen jaren is gestegen. Met 9400 ondernemingen is deze
bedrijfstak goed voor vele miljarden aan premie- en hypotheekvolume. De be-
drijfstak bestaat grotendeels uit kleine ondernemingen die samenwerken met zo-
wel aanbieders als afnemers van financiële producten. Er bestaan verschillende
typen intermediairs, afhankelijk van activiteiten die intermediairs ondernemen
en de relatie met aanbieders. Het merendeel is te kwalificeren als onafhankelijk
agent, wat betekent dat men geen eigendom is van een aanbieder en zaken doet
met meerdere (tussen de zeven en tien) aanbieders. De meeste intermediairs zijn
allround kantoren met de nadruk op de bemiddeling in particuliere schadeverze-
keringen. 

De intermediaire bedrijfstak kent vele vormen van samenwerking, met name ho-
rizontaal. Circa 70% van het intermediair maakt gebruik van serviceproviders of
franchiseketens. Daarnaast is circa 29% van het intermediair (gemeten in omzet)
verticaal geïntegreerd met aanbieders, waarbij dit grotendeels de intermediaire
activiteiten van banken betreft. Opmerkelijk is de lage organisatiegraad bij een
brancheorganisatie, ondanks de aanwezigheid van zeker vier organisaties die
zich als belangenbehartigers opwerpen. 

De bedrijfstak kent verschillende dimensies die bij elkaar een belangrijke econo-
mische invloed hebben op de Nederlandse samenleving. Samen met de theoreti-
sche beschrijving van de markt in het vorige hoofdstuk, is een schets gemaakt
van de huidige intermediaire bedrijfstak. Vanuit die marktsituatie wordt in de
volgende hoofdstukken de markt nader geanalyseerd, aan de hand van het SGR-
paradigma, om het bestaan en de oorzaken van marktfalen te doorgronden.

conclusie marktbeschrijving4.11
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Hoofdstuk 5

Basismarktcondities

In de vorige hoofdstukken is de keuze voor het SGR-paradigma in het kader van
dit proefschrift toegelicht en gemotiveerd. Daarnaast is een beschrijving gegeven
van het theoretisch kader van dit onderzoek, waarbij de nadruk is gelegd op de
toegevoegde waarde en functie van de intermediaire bedrijfstak. Vanuit het theo-
retische kader en het SGR-paradigma volgt in de volgende hoofdstukken, een na-
dere analyse van het huidige functioneren van de intermediaire bedrijfstak. Ten-
einde de analyse van de bedrijfstak, via het SGR-paradigma, in de juiste context
te kunnen plaatsen, is kennis van de basismarktcondities van belang. Onder ba-
siscondities wordt verstaan, het marktmechanisme waarbinnen een markt moet
functioneren. Daarbij volg ik de visie van het SGR-paradigma, waarbij ervan uit-
gegaan wordt dat de marktstructuur en het marktgedrag ook beïnvloed kunnen
worden door de basismarktcondities en de regulering van de markt.

De basismarktcondities die hier worden beschreven zijn de relatie intermediair-
aanbieder, de juridische positie en de regelgeving.

5.1 Bijzondere relatie intermediairs-aanbieders

Een bijzonder aspect van de intermediaire bedrijfstak is dat aanbieders van pro-
ducten ook als concurrent voor het intermediaire kanaal fungeren. Dit in tegen-
stelling tot sectoren als de retail (met producten als boeken, muziek en elektroni-
ca) en de reisbranche. Bij deze beide sectoren is er ook veel rechtstreekse handel
gaande, echter deze handel wordt niet geïnitieerd vanuit de aanbieders, zoals in
de verzekeringsbranche wel het geval is, maar vanuit de tussenhandel. Zo is Al-
bert Heijn via Albert.nl het online boodschappen doen aan het ontdekken, is Bart
Smit via zijn website actief in de verkoop van zijn artikelen, zijn er veel reisbu-
reaus actief op internet, zijn de Apple-stores een belangrijk kanaal geworden
voor computerverkoop en is Bol.com een belangrijke speler in de onlineverkoop
van boeken en muziek. Het is in deze sectoren over het algemeen niet zo dat je
rechtstreeks je PlayStation bestelt bij Sony of dat je een all-inclusivevakantie
boekt bij het resort zelf. Blijkbaar lenen verzekeringen, hypotheken en andere fi-
nanciële producten zich dus wel voor rechtstreekse verkoop door de producenten
zelf. 

Er zijn wel vergelijkbare sectoren waar de leverancier ook zelf zijn distributieka-
nalen beconcurreert. De kledingindustrie is daar een voorbeeld van. Merken als
Nike of Esprit kun je via verschillende kanalen kopen: via de eigen internetsite,
via eigen winkels en via winkels van derden die naast Nike of Esprit ook andere
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merken verkopen. Ook de muziekindustrie is een duidelijk voorbeeld. Muziek
kan rechtstreeks worden gedownload van de artiesten, maar is ook via winkels
en andere websites te verkrijgen. Wat de intermediaire bedrijfstak echter tot een
tamelijk unieke maakt, is niet zozeer dat het intermediair beconcurreerd wordt
door de aanbieders van de producten waaraan men geld verdient. De unieke fac-
tor is dat de aanbieder naast concurrent ook degene is die de beloning (provisie)
aan het intermediair betaalt. Immers, in vergelijking met de retail is het niet zo
dat Bart Smit of Albert Heijn worden betaald door Sony of Unilever. Primair beta-
len de afnemers van de producten, de consument, rechtstreeks aan de tussen-
handel. 
Naast de intermediaire bedrijfstak is ook binnen de farmaceutische industrie een
vergelijkbare situatie te herkennen. Ook apothekers worden door de aanbieders
betaald, in dit geval voor de verstrekking van medicijnen aan consumenten. Apo-
thekers ontvangen een vergoeding voor verstrekte medicijnen van de zorgverze-
keraars, daarnaast kunnen apothekers een inkoopkorting bedingen bij de leve-
ranciers van de medicijnen. De consument betaalt niet of nauwelijks, afhankelijk
van of het medicijn in het basispakket van de zorgverzekering valt, direct aan de
apotheker. 

Het intermediair in Nederland neemt in ieder geval wat betreft beloningsstruc-
tuur een tamelijk unieke positie in. De positie van het intermediair binnen de fi-
nanciële dienstverlening, kent meer unieke aspecten. Als enige distributiekanaal
bemiddelen intermediairs voor meerdere aanbieders van financiële producten.
Dit in tegenstelling tot banken en direct writers, die transacties van één aanbie-
der tot stand zullen willen brengen, namelijk die van de moedermaatschappij.
Daarnaast beschikt het intermediaire distributiekanaal over een wijd vertakt net-
werk met duizenden verkooppunten.

5.2 Juridische positie

Het intermediair is geen wettelijk begrip. De Wft kent de term ‘bemiddelaar’ en
de term ‘adviseur’. Op een bemiddelaar rust een verdenking van advies, wat bete-
kent dat de wetgever ervan uitgaat dat een bemiddelaar altijd adviseert, tenzij
anders aangegeven (artikel 4:23 lid 2 Wft). Een adviseur is een intermediair die
niet bemiddelt, maar alleen adviseert. De Wft heeft de term bemiddelen met be-
trekking tot verzekeringen als volgt gedefinieerd:

‘(…) alle werkzaamheden in de uitoefening van een beroep of bedrijf ge-
richt op het als tussenpersoon tot stand brengen van een verzekering tus-
sen een cliënt12 en een verzekeraar of op het assisteren bij het beheer en
de uitvoering van een verzekering.’

Naast het bemiddelen en adviseren dient een tussenpersoon of intermediair ook
nazorg te verrichten. Nazorg of zorgplicht maakt deel uit van het bemiddelings-
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12. Met het begrip ‘cliënt’ worden zowel particuliere (consumenten) als zakelijke klanten aangeduid.



juridische positie 5.2

traject. De memorie van antwoord bij de Wet Assurantiebemiddeling schrijft
hierover:

‘(…) elke tussenpersoon, die zijn beroep goed uitoefent, ongeacht of hij al
dan niet de premies int of daarvoor verantwoordelijk is, zal de door hem
gesloten verzekeringen regelmatig toetsen aan de werkelijkheid en daar-
toe de verzekeringnemers bezoeken; zijn taak is voor de belangen van de-
ze verzekeringnemers te waken en zodoende de vertrouwenspositie, die
hij behoort in te nemen, te bevestigen en te versterken.’ 

De Hoge Raad heeft in aanvulling op bovenstaand uitgangspunt aangegeven dat
niet alleen de verzekeringen die door de tussenpersoon gesloten zijn, maar alle
tot de portefeuille behorende verzekeringen een zorgplicht genieten.

Het intermediair, de tussenpersoon, de financieel adviseur of hoe de terminolo-
gie ook mag zijn, is dus als natuurlijke of rechtspersoon actief op de volgende ge-
bieden:

Als synoniem voor het intermediair in de financiële dienstverlening wordt vaak
de term ‘tussenpersoon’ gehanteerd. In artikel 62 lid 1 van het Wetboek van
Koophandel staat dat:

‘(…) onder tussenpersoon wordt verstaan degene die: zijn bedrijf maakt
van het verlenen van bemiddeling bij het totstandbrengen en het sluiten
van overeenkomsten in opdracht en op naam van personen tot wie hij
niet in een vaste dienstbetrekking staat, beherend vennoot van een ven-
nootschap of bestuurder van een rechtspersoon is die haar bedrijf maakt
van het verrichten van de in onderdeel a. genoemde handelingen, of in ar-
beidsovereenkomst staande tot een persoon, vennootschap of rechtsper-
soon als bedoeld in dit artikel, namens zijn werkgever de in onderdeel a.
genoemde handelingen verricht’ (De Jong, 2008).

De Wft maakt onderscheid tussen adviseurs en bemiddelaars. 
– adviseren: het in de uitoefening van een beroep of bedrijf aanbevelen van een of

meer specifieke financiële producten aan een bepaalde consument of, indien het
een financieel instrument of verzekering betreft, cliënt;

– adviseur: degene die adviseert;
– bemiddelaar: degene die bemiddelt;
– bemiddelen: 

a. alle werkzaamheden in de uitoefening van een beroep of bedrijf gericht op het
als tussenpersoon tot stand brengen van een overeenkomst inzake een ander fi-
nancieel product dan een financieel instrument, krediet of verzekering tussen
een consument en een aanbieder;
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b. alle werkzaamheden in de uitoefening van een beroep of bedrijf gericht op het
als tussenpersoon tot stand brengen van een overeenkomst inzake krediet tus-
sen een consument en een aanbieder of op het assisteren bij het beheer en de
uitvoering van een dergelijke overeenkomst; of

c. alle werkzaamheden in de uitoefening van een beroep of bedrijf gericht op het
als tussenpersoon tot stand brengen van een verzekering tussen een cliënt en
een verzekeraar of op het assisteren bij het beheer en de uitvoering van een ver-
zekering;

– financiële dienstverlener: degene die een ander financieel product dan een finan-
cieel instrument aanbiedt, die adviseert over een ander financieel product dan
een financieel instrument of die bemiddelt, herverzekeringsbemiddelt, optreedt
als gevolmachtigd agent of optreedt als ondergevolmachtigde agent.

De wetgever spreekt niet over intermediairs, maar over tussenpersonen of finan-
ciële dienstverleners. De term ‘tussenpersoon’ is afkomstig van het begrip assu-
rantie- of verzekeringstussenpersoon. De tussenpersoon bestaat al eeuwenlang,
echter in de beginperiode hield de tussenpersoon zich vrijwel uitsluitend bezig
met verzekeringen. Pas in de laatste decennia is de tussenpersoon een brede fi-
nanciële dienstverlener geworden en zijn ook andere producten aan het dien-
stenpalet toegevoegd. Daarbij is met name de bemiddeling bij (consumptieve en
hypothecaire) kredieten opgekomen, alsook de laatste jaren de bemiddeling in
beleggingsdiensten.

5.3 Regelgeving

Voor de intermediaire bedrijfstak is regelgeving een belangrijke basisconditie die
van invloed is op de marktstructuur, het gedrag van intermediairs en het markt-
resultaat. De invloed van regelgeving is de afgelopen jaren sterk toegenomen. 
Met de invoering van de Wfd in 2006, hebben intermediairs te maken met aange-
scherpte regelgeving. Tot de invoering van de Wfd hadden intermediairs te ma-
ken met de Wab en later de Wabb (Wet assurantiebemiddelingsbedrijf). Op 1 ja-
nuari 2007 is de Wfd opgegaan in de Wft. De Wft bestaat uit vijf delen: het Alge-
meen Deel, het Deel Markttoegang financiële ondernemingen, het Deel Pruden-
tieel toezicht financiële ondernemingen, het Deel Gedragstoezicht financiële on-
dernemingen en het Deel Gedragstoezicht financiële markten. Voor de interme-
diaire bedrijfstak is met name het Deel Gedragstoezicht financiële ondernemin-
gen (Bgfo) van belang. De AFM is aangesteld als gedragstoezichthouder voor de fi-
nanciële sector, waaronder ook de intermediaire bedrijfstak.
Het Deel Gedragstoezicht financiële ondernemingen bevat regels voor het verle-
nen van financiële diensten op de financiële markten. In dit deel zijn onder an-
dere bepalingen opgenomen over deskundigheid, betrouwbaarheid en integriteit
van financiële ondernemingen. Ook de structurering en inrichting van die on-
dernemingen, het minimum vermogen, de solvabiliteit en de liquiditeit worden
hier geregeld (<www.StFD.nl>).

In het kader van de marktwerkingsoperatie (marktwerking, deregulering en wet-
gevingskwaliteit) in de jaren negentig, heeft de overheid een wijziging aange-
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bracht in het regelgevende kader ten aanzien van het intermediair. Per 1 januari
2002 heeft de overheid het wetsartikel geschrapt waarin provisie de verplichte be-
loningsvorm voor assurantietussenpersonen was. Die ingreep had tot doel om de
structuur van de markt en uiteindelijk het marktresultaat, te beïnvloeden. De
overheid bepaalde dat prijsvorming in de markt thuishoorde en niet in de wet
(Pennink, 2000). Het Ministerie van Financiën heeft daartoe destijds besloten op
basis van de uitkomsten van onderzoek naar de marktwerking en concurrentie
binnen het assurantietussenpersonenkanaal en de effecten van het afschaffen
van het begunstigingsverbod.13 In een brief van de Minister van Financiën aan de
voorzitters van de Eerste en Tweede Kamer (2001) staat daarover het volgende:

‘(…) voornaamste conclusie uit het onderzoek is dat de structuur van de
distributie van verzekeringen in de onderzochte periode nauwelijks is ge-
wijzigd en assurantietussenpersonen derhalve het overheersende distribu-
tiekanaal blijven voor verzekeringen van particulieren en bedrijven.’

In 2001 heeft de Raad van Financiële Toezichthouders (RFT) een advies uitge-
bracht om in de markt voor tussenpersonen een bodem te leggen via een registra-
tie-eis en aanvullende eisen op het gebied van deskundigheid, integriteit en
transparantie. Daartoe is in 2006 de Wfd van kracht geworden. Na afspraken met
de sector (aanbieders en bemiddelaars) zijn een jaar na invoering van de Wfd, de
zogeheten balansregels geïntroduceerd. Deze balansregels schrijven een wettelij-
ke, maximale verhouding voor tussen afsluitprovisie (op het moment van advies
en afsluiten) en doorlopende provisie (voor de beheerwerkzaamheden). In 201114

mag een intermediair niet meer dan maximaal 50% afsluitprovisie ontvangen
voor de bemiddeling van complexe producten. Tevens is vanaf 2007 een wettelijk
terugboekingsrisico ingesteld bij complexe producten, wat inhoudt dat het inter-
mediair een evenredig deel van de provisie die is ontvangen terug moet betalen
(aan de aanbieder), als binnen de eerste vijf jaar na afsluiten van een complex
product, de samenwerking met het intermediair wordt opgezegd anders dan
door natuurlijk verloop of verkoop van het onroerend goed. 

Via verschillende aanpassingen van de Wft is de regelgeving de afgelopen jaren
verder aangescherpt. Daarbij valt op dat de aanvullende regelgeving uitsluitend
betrekking heeft op de markt voor complexe financiële producten, behalve de re-
gels ten aanzien van Permanente Educatie die wel voor alle productsoorten is
toegepast.
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13. Het begunstigingsverbod was geregeld in artikel 16 Wabb en is afgeschaft in 2000. Het artikel regelde
een verbod voor tussenpersonen om retourprovisie te geven aan consumenten. 

14. Oorspronkelijk 2010, maar met de invoering van de transparantieregels per 2009, heeft het Ministe-
rie van Financiën de termijn met een jaar vertraagd.



Hieronder volgt een chronologisch overzicht van de maatregelen voor de inter-
mediaire bedrijfstak sinds 2000.

Jaartal Wettelijke maatregel

2000 Afschaffing verbod op retourprovisie
2002 Afschaffing verplichting om op provisiebasis te werken
2006 Invoering Wet financiële dienstverlening

Deskundigheidseis
Betrouwbaarheidstoets
Integriteitstoets
Adviesregels15

Aangesloten bij klachteninstituut
Beschikken over beroepsaansprakelijkheidsverzekering

2007 Invoering Wet op het financieel toezicht
2007 Invoering balansregels afsluit- en doorlopende provisie en terugboekingrisico
2008 Invoering (nationaal regime) MiFID
2008 Start wettelijke Permanente Educatie
2009 Invoering beloningstransparantie
2009 Invoering inducementnorm16

2009 Invoering dienstverleningsdocument
2009 Uitbreiding reikwijdte complexe producten met hypothecaire kredieten
2009 Uitbreiding terugboekrisico naar hypothecaire kredieten
2010 Bonusverbod (verbod op provisie, met uitzondering van afsluit- en doorlopende

provisie). Er is een uitzondering voor bepaalde niet-geldelijke vergoedingen als
software en opleidingen. Voor niet-geldelijke vergoedingen geldt tevens een ba-
gatelregeling, waarbij niet-geldelijke vergoedingen met een waarde tot ! 100
niet aan de inducementregel hoeven te worden getoetst17

2010 Uitbreiding inducementnorm naar uitvaartverzekeringen en kredietbescher-
mers

(De Jong, 2010)

Dit overzicht is exclusief maatregelen die op basis van zelfregulering zijn geno-
men en exclusief maatregelen die voor aanbieders zijn getroffen en waarvan het
intermediair in de praktijk de effecten merkt. Een voorbeeld daarvan is de Ge-
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15. Adviesregels: op grond van artikel 4:23 Wft geldt dat een financiële onderneming die een klant advi-
seert, bij haar advies in het belang van de cliënt informatie dient in te winnen over diens financiële
positie, kennis, ervaring, doelstellingen en risicobereidheid (het ‘klantprofiel’) voor zover dit redelij-
kerwijs relevant is voor het advies (artikel 4:23 lid 1 onderdeel a Wft). Zij draagt ervoor zorg dat haar
advies mede is gebaseerd op deze informatie (artikel 4:23 lid 1 onderdeel b Wft).

16. Deze, uit Europese regelgeving overgenomen, maatregel is opgenomen in het Bgfo (artikel 149a) en
bepaalt dat provisie verboden is, tenzij die de kwaliteit van de dienstverlening ten goede komt, de
provisie niet verhindert dat het intermediair in het belang van de klant handelt en de provisie trans-
parant wordt gemaakt aan de cliënt.

17. Op verzoek van de Tweede Kamer heeft het Ministerie van Financiën voorstellen uitgewerkt om ook
deze uitzonderingen uit de wet te schrappen. Naar verwachting verdwijnen de uitzonderingen in
2011 uit de wet.
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dragscode Hypothecaire Financiering of de Informatiemodellen beleggingsverze-
keringen (modellen De Ruiter). Ook de algemeen geldende normen voor (rechts) -
personen zoals de in het Burgerlijk Wetboek vastgelegde zorgplicht, vallen bui-
ten dit overzicht.

In 2010 is een intermediair in de financiële dienstverlening, ervan uitgaand dat
het intermediair minimaal aan de wettelijke eisen voldoet, en ongeacht de aard
en reikwijdte van de dienstverlening, te beschrijven als vakbekwaam, betrouw-
baar, integer; hij controleert zichzelf via een self assessment, is aangesloten bij
een klachteninstituut, beschikt over een beroepsaansprakelijkheidsverzekering,
is gebonden aan een wettelijke zorgplicht, informeert de consument over de ma-
nier van werken en de manier van belonen. Een intermediair die adviseert of be-
middelt bij complexe producten en/of hypotheken, is daar bovenop ook nog eens
transparant over de beloning, gebonden aan een maximale verhouding tussen af-
sluitprovisie en doorlopende provisie (behalve bij hypotheken), gebonden aan te-
rugboekingrisico voor ten minste vijf jaar; hij is verplicht een klantprofiel te han-
teren (en een risicoprofiel bij beleggingsproducten), ontvangt alleen provisie die
de kwaliteit van de dienstverlening ten goede komt en niet verhindert dat in het
belang van de cliënt wordt gehandeld, informeert de consument over de aard en
reikwijdte van de dienstverlening, en geeft inzicht in de hoogte van de beloning
in de oriëntatiefase via het dienstverleningsdocument, ontvangt geen provisie of
bonus meer, anders dan afsluit- en doorlopende provisie.

De wetgever heeft dus een breed scala van maatregelen genomen ter bescher-
ming van de consument, ter versterking van het vertrouwen in de financiële
dienstverlening en ter verbetering van de kwaliteit van de financiële dienstverle-
ning. De meeste maatregelen zijn zeer recent. Het is dan ook onmogelijk om nu
al veel effecten te constateren van al deze maatregelen. De AFM geeft aan dat zij
ook het marktgedrag wil veranderen, van productgestuurd naar adviesgestuurd.
Daarbij komt dat de wettelijke maatregelen voor een groot deel van toepassing
zijn op de deelmarkt voor complexe producten en hypotheken. Binnen de inter-
mediaire bedrijfstak is dat over het algemeen maximaal een kwart van de inkom-
sten voor de ondernemers. 

Het intermediair in de financiële dienstverlening is naast het feit dat men aan 
eigen wetgeving is gebonden, ook sterk afhankelijk van andere wet- en regelge-
ving. De invloed van de Nederlandse overheid en Europese wetgeving op financië-
le dienstverleners is groot. Financiële producten en diensten worden immers
sterk gestuurd door fiscale aspecten en wettelijke verplichtingen. Bij fiscale as-
pecten kan worden gedacht aan de hypotheekrenteaftrek of de lijfrenteaftrek.
Onder wettelijke verplichtingen valt bijvoorbeeld de verplichte wettelijke aan-
sprakelijkheidsverzekering voor motorrijtuigen (WAM) of de ziektekostenverzeke-
ring. 

5.3.1 Zelfregulering

Naast regulering door de overheid is er binnen de intermediaire bedrijfstak ook
sprake van zelfregulering. Op dit moment zijn er veel verschillende keurmerken,
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registers en erkenningsregelingen die zich profileren binnen de intermediaire
bedrijfstak. Onderstaande tabel geeft een overzicht van de meest bekende instan-
ties. 

Keurmerk, register of erkenningsregeling Instantie

Erkend Hypotheekadviseur Stichting Erkend Hypotheekadviseurs
Erkend Hypothecair Planner Nederlandse Vereniging van Hypothecair

Planners
Gecertificeerd Financieel Planner Stichting certificering FFP
Master in Financial Planning Vereniging Master in Financial Planning
Register Adviseur in Assurantiën Stichting Assurantie Registratie
Registermakelaar in Assurantiën Stichting Assurantie Registratie
Registerpensioenadviseur Stichting Assurantie Registratie
Registerintermediair in Assurantiën Stichting Assurantie Registratie
Registerintermediair in Financiële Diensten Stichting Assurantie Registratie
Registerpensioenconsultant Vereniging Registerpensioenconsultant
Register-adviseur Employee Benefits Nederlandse Federatie van Employee

Benefit adviseurs
Federatie-adviseur Employee Benefits Nederlandse Federatie van Employee

Benefit adviseurs
Pensioenadviseur Nederlandse Orde van

PensioenDeskundigen
DSI Beleggingsadviseur
DSI Effectenspecialist
DSI Financieel Adviseur Dutch Securities Institute
Register Life Planners Nederland Kinder Institute of Life Planning
Onafhankelijk financieel planners Vereniging Onafhankelijke Financieel

Planners

(De Jong, 2010)

In 2008 zijn twee nieuwe registers gelanceerd, met als doelstelling de individuele
werknemers van intermediaire ondernemingen te registreren. Het RDFD (Regis-
ter Deskundigheid Financiële Dienstverleners) en het DSI (Dutch Securities Insti-
tute) met zijn Wft-personenregister bieden de mogelijkheid aan individuen om
zich te laten registreren met relevante vakdiploma’s, zodat vastligt in hoeverre
een adviseur zelf deskundig is. 

Naast de personenregisters zijn er binnen de intermediaire bedrijfstak ook ver-
schillende bedrijvenregisters, zoals de eerdergenoemde brancheorganisaties
SKFD (Stichting Keurmerk Financiële Dienstverlening) en Inversam (Inversam is
een website voor het professionele intermediair, dat kiest voor samenwerking
met échte intermediairverzekeraars). 

5.4 Conclusie basismarktcondities

De basismarktcondities bepalen de intrinsieke kenmerken van de intermediaire
bedrijfstak. De bedrijfstak wordt gekenmerkt door de bijzondere relatie tussen
intermediairs (als distributeurs) en de producenten van financiële producten, die
tevens als directe concurrent in dezelfde markt actief zijn. Banken en verzeke-
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raars kunnen wel zonder intermediairs, maar intermediairs kunnen niet zonder
banken en verzekeraars. Tenzij een intermediair uitsluitend de positie kiest van
adviseur en niet bemiddelt in producten van aanbieders. Die positie wordt echter
door een zeer beperkt deel van het huidige intermediair ingenomen, namelijk
door 1,1% (StFD, 2009).

De juridische positie van het intermediair is duidelijk omschreven in de Wft en
geeft aan dat intermediairs in grote lijnen actief zijn op het gebied van advise-
ring, bemiddeling en nazorg. Verder is de intermediaire bedrijfstak te kenmer-
ken als een sterk gereguleerde markt. Vooral vanaf 2006, met de invoering van de
Wfd, is het intermediair geconfronteerd met nieuwe regelgeving gericht op con-
sumentenbescherming en verbetering van de advieskwaliteit. Daarvoor heeft de
wetgever enkele wetsartikelen ten aanzien van de beloning van het intermediair
geschrapt, om de structuur en het gedrag van de markt te beïnvloeden. Naast een
breed scala van regelgeving vanuit de overheid, kent de sector zelf ook vele ver-
schillende initiatieven op het gebied van zelfregulering. 

De sterk gereguleerde marktsituatie, de juridische positie die de overheid het in-
termediair toekent en de speciale band tussen aanbieders en bemiddelaars, heb-
ben invloed op de marktstructuur en daarmee indirect ook invloed op het gedrag
en de resultaten die de intermediaire bedrijfstak laat zien. Daarmee zijn deze ba-
sismarktcondities ook van belang in relatie tot het ontstaan en het uiteindelijk
kunnen verminderen van marktfalen. In het volgende hoofdstuk staat de markt-
structuur van de intermediaire bedrijfstak centraal.
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Hoofdstuk 6

Marktstructuur 

De structuur van een markt is volgens het SGR-paradigma de belangrijkste oor-
zaak voor het marktgedrag en het uiteindelijke marktresultaat. De marktstruc-
tuur wordt daarbij beïnvloed door de basismarktcondities die gelden ten aanzien
van de intermediaire bedrijfstak. Na de marktschets en de basismarktcondities
wordt in dit hoofdstuk de structuur van de intermediaire bedrijfstak ingevuld. 

Om de structuur van de intermediaire bedrijfstak te analyseren, wordt, zoals be-
schreven in hoofdstuk 2, uitgegaan van de volgende aspecten:
– concentratie en concurrentie;
– toetredingsdrempels;
– mate van productdifferentiatie;
– beloningsstructuur; en
– technologie.

6.1 Concentratie en concurrentie

Ondernemingen binnen een bedrijfstak beïnvloeden elkaars gedrag als gevolg
van de onderlinge concurrentie. Concurrentiebeperkende maatregelen of acties
van een deel van het intermediair in de financiële dienstverlening lokken tegen-
acties uit van andere ondernemingen uit dezelfde bedrijfstak. De concentratie-
graad binnen een bedrijfstak bepaalt daarbij in sterke mate in hoeverre er con-
currentie mogelijk is. De mate van concurrentie binnen een bedrijfstak wordt
ook bepaald door het zoek- en switchgedrag van de consument.

De samenstelling van de intermediaire bedrijfstak lijkt te duiden op een markt
waarin veel concurrentie is. Naast de onderlinge concurrentie tussen interme-
diairs, heeft de intermediaire bedrijfstak ook concurrentie van verzekeraars, ban-
ken en andere instellingen die de consument rechtstreeks van financieel advies
voorzien. Deze basismarktconditie is dan ook van invloed op het bestaan van ver-
schillende vormen van concurrentie. Ook organisaties als Vereniging Eigen Huis
en branchevreemde retailers als HEMA en Kruidvat beconcurreren het interme-
diair. 

Een economische machtspositie kan een ondernemer (of een groep onderne-
mers) in staat stellen zich grotendeels onafhankelijk van de concurrenten en de
consumenten te gedragen, of zij maakt het hem mogelijk concurrenten van de
markt te weren. Dit heeft een prijsopdrijvend effect (De Jong & Keuzenkamp,
2006). De intermediaire bedrijfstak heeft een groot marktaandeel bij de distribu-
tie van financiële producten. Voor de consument is het de vraag of de alternatie-
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ven voor het intermediaire kanaal als substituten kunnen worden aangemerkt.
Het kernproduct van een intermediair is advies en bemiddeling. Consumenten
die financiële producten direct bij een verzekeraar afsluiten, maken geen ge-
bruik van bemiddeling. Onafhankelijk advies ontbreekt, de klant moet zelf kij-
ken en vergelijken. Via het bancaire kanaal wordt over het algemeen wel advies
gegeven, echter van bemiddeling is in mindere mate sprake. Dit komt omdat ban-
ken hoofdzakelijk de producten afsluiten van de eigen organisatie (bankverzeke-
raar). Voor de combinatie van bemiddelen en adviseren die het intermediair de
consument biedt, bestaat geen perfect substituut. En hoewel er voor de tussen-
persoon geen perfect substituut bestaat, zijn de alternatieve distributiekanalen
voldoende sterk om misbruik van een eventueel ontstane dominante marktposi-
tie onaantrekkelijk te maken. 

De intermediaire bedrijfstak bestaat uit ondernemingen die onderling zeer ver-
schillen wat omvang, samenstelling en specialisme betreft. Er is sprake van enige
mate van sanering onder het intermediair in Nederland sinds de invoering van
de Wfd, zoals wordt toegelicht in de volgende paragraaf. Een dergelijke sanering
duidt op het bestaan van concurrentie. Ook de NMa constateert in haar Monitor
Financiële Sector (2004) dat er binnen het intermediaire kanaal een beperkt risi-
co is op overtreding van het kartelverbod van de Mededingingswet. 

Een indicator voor het bestaan van marktmacht is de C4-index. De top vier van
het intermediair heeft in 2007 gezamenlijk een marktaandeel van 18,6% in provi-
sieomzet (! 913 miljoen). De top vier intermediaire bedrijven zijn:
– Rabobank;
– Unirobe Meeùs Groep;
– AON; en
– ABN Amro Bank.
(Assurantie Magazine, 2008)

Er is volgens de C4-index sprake van een verhoogde concentratiegraad, als de vier
grootste partijen samen meer dan 70% van de markt uitmaken (Eerste Kamer,
2009). De C4-index duidt op het bestaan van voldoende concurrentie binnen de
intermediaire bedrijfstak. Ter vergelijking, de C4-index voor verzekeraars is over
2007 circa 52%. Daarbij gaat het om de vier grootste verzekeringsconcerns in Ne-
derland:
– Eureko, met Achmea, Interpolis, Hagelunie en EuroCross;
– Uvit, met VGZ, IZA-IZZ, Unive, Trias, UMC/Gouda en Onderlingen Univé;
– ING, met Nationale-Nederlanden, RVS, Postbank, Movir, AO Artsenverzekering en

Nationale Borg; en
– Fortis, met Fortis ASR, De Amersfoortse, Fortis Corporate Insurance, Europeesche,

ABC, Falcon, Interlloyd, Ardanta en VSB.
(Assurantie Magazine, 200818)
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Het bestaan van voldoende concurrentie is van belang, zodat partijen hun econo-
mische machtspositie niet misbruiken en partijen in een markt een prikkel heb-
ben tot verhoging van de efficiëntie. Een bedreiging voor het bestaan van vol-
doende concurrentie wordt gevormd door het ontstaan van concentraties van in-
termediairs. Omdat de intermediaire markt ondanks de ingezette sanering over
ruim voldoende ondernemingen beschikt, lijkt het risico op vermindering van de
onderlinge concurrentie voorlopig niet aan de orde. Een betere indicator is ech-
ter de concentratietendens van het intermediair naar tussenschakels. Sinds circa
het begin van deze eeuw hebben intermediairs ervoor gekozen, al dan niet gefor-
ceerd door de marktomstandigheden, om zich meer en meer aan te sluiten bij
tussenschakels die een deel van het bemiddelingsproces overnemen. Deze markt-
omstandigheden zijn de afgenomen bereidheid van aanbieders om samen te wer-
ken met intermediairs die relatief te weinig productie brengen (segmentatiebe-
leid) en de toenemende regelgeving die het voor het intermediair lastiger maakt
om zelfstandig aan alle eisen te voldoen. Uit cijfers van de StFD (2009) blijkt dat
bijna 70% van het intermediair gebruikmaakt van de diensten van een tussen-
schakel. IG&H (2008) constateert dat de intermediaire hypotheekmarkt voor bijna
70% verloopt via tussenschakels. Vooral inkoopcombinaties en franchiseorganisa-
ties zijn leidend in de intermediaire markt op het gebied van hypotheken. Zo
wordt 32% van de intermediaire hypotheekomzet gesloten via (franchise)ketens
en 35% via inkoopcombinaties. Dat betekent dat tussenschakels in 2007 verant-
woordelijk waren voor ruim ! 44 miljard aan hypotheekomzet in Nederland.

Ook in de schademarkt wordt een concentratietendens waargenomen. Zo geeft
IG&H (2008) aan dat er steeds meer omzet wordt geconcentreerd bij de top hon-
derd van intermediaire ondernemingen. In 2000 was de schadeomzet van de top
honderd van intermediairs nog 42%, in 2007 was dit percentage toegenomen tot
52. De vakbladen binnen de intermediaire bedrijfstak maken ook veelvuldig mel-
ding van overnames en fusies van intermediairs. 

De huidige regelgeving vanuit de Wft belemmert de concurrentie in de markt
niet. Een van de uitgangspunten van de wetgever is het creëren van een level
playing field (gelijk speelveld) tussen de verschillende productgroepen en distri-
butiekanalen die als substituut ten opzichte van elkaar functioneren. Over het al-
gemeen is de conclusie gerechtvaardigd dat er binnen de intermediaire bedrijfs -
tak sprake is van toenemende concentratie. Echter, gezien de omvang van het in-
termediaire kanaal in aantal ondernemingen leidt dit vooralsnog niet tot ver-
mindering van de onderlinge concurrentie. Sterker nog, de concentratietendens
leidt mogelijk tot een krachtiger distributiekanaal in totaliteit dat beter kan con-
curreren met banken en verzekeraars. 

Met de constatering dat meer dan de helft van het intermediair is aangesloten bij
een of meerdere serviceproviders, kan men zich afvragen in hoeverre dit de onaf-
hankelijkheid van het advies in gevaar brengt. Zolang de serviceproviders een
ruim pallet aan aanbieders benutten, is er geen direct risico op verschraling van
het aanbod voor de consument. Als aanbieders echter zouden overgaan tot het
kopen van serviceproviders of het maken van exclusieve afspraken, dan zou het
aanbod voor de consument kunnen verschralen. Helemaal als deze trend doorzet
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en steeds meer intermediairs zich aansluiten bij de tussenschakels. Aan de ande-
re kant dient gesteld te worden dat veel aanbieders niet genegen lijken te zijn om
samen te werken met, wat productie betreft, kleine intermediairs. Vanuit dat
oogpunt leidt de aansluiting bij tussenschakels waar aanbieders wel zaken mee
willen doen, tot het in stand houden van een breed productaanbod voor de con-
sument. Daarnaast leidt concentratie van intermediairs via tussenschakels ook
tot meer concurrentiedruk op de andere distributiekanalen, banken en direct
writers.

6.2 Toetredingsdrempels

Tot en met 2005 was er beperkt sprake van het bestaan van toetredingsdrempels
voor de intermediaire markt. Voor de bemiddeling in verzekeringen was alleen
een registratie in een register bij de SER noodzakelijk, hetgeen op basis van het
hebben van minimaal een assurantie-B-diploma werd toegekend. Voor de bemid-
deling en advisering in bijvoorbeeld hypotheken was helemaal geen registratie
nodig. Met de invoering van de Wfd per 1 januari 2006 zijn er meer drempels
neergelegd om toegang te kunnen krijgen tot de intermediaire bedrijfstak. Vanaf
2006 dienen adviseurs en bemiddelaars te beschikken over een vergunning van
rechtswege, geregistreerd en gecontroleerd door de AFM. Daarmee wordt tevens
duidelijk dat de structuur van de markt beïnvloed is door de basisomstandighe-
den in de markt, te weten het regelgevende kader.

Tot aan de instelling van de AFM als toezichthouder voor de intermediaire be-
drijfstak in 2006, was alleen de SER een soort van toezichtorgaan.
Vanaf 1945 is de overheid zich feitelijk gaan bezighouden met het toezicht op het
intermediair. Op 18 januari 1952 is de Wab tot stand gekomen. Een van de doel-
stellingen van de ontwerpers van de Wab was:

‘(…) het verplicht stellen van registratie van tussenpersonen en het stellen
van bepaalde toelatingseisen voor registratie van bepaalde categorieën
tussenpersonen, waaronder vakbekwaamheidseisen’ (Vriesendorp-van 
Seumeren, 1989). 

Het toezicht via de SER was dermate minimaal, dat de overheid blijkbaar vol-
doende vertrouwen had in het reputatiemechanisme. Dit mechanisme betekent
dat consumenten bij slechte ervaringen met intermediairs zullen overstappen
naar andere intermediairs of substituten van intermediairs. 

Onderstaande tabel toont de ontwikkeling van het aantal ingeschreven interme-
diairs in het SER-register en het AFM-vergunningenregister.

toetredingsdrempels6.2

hoofdstuk 676



toetredingsdrempels 6.2

1956 1975 1996 2005 2008 2010

A 2.700 4.037 3.983 3.983 - -
B 10.800 14.572 19.087 19.087 - -
C 31.500 14.242 - - - -
D - 1.860 - - - -

Totaal 45.000 34.711 23.070 20.834 10.187 9.400

(AFM en SER19)

De registratie van tussenpersonen bij de SER was de meest betrouwbare bron om
te analyseren hoe de omvang van het intermediair zich na de Tweede Wereldoor-
log heeft ontwikkeld. Met de invoering van de Wfd werd de AFM als toezichthou-
der verantwoordelijk voor de registratie van intermediairs in de financiële
dienstverlening. Uit de jaarverslagen van de AFM over 2006 en 2007, blijkt dat de
AFM op de sluitingsdatum voor het aanvragen van een vergunning (op 31 januari
2006 hadden alle intermediairs in Nederland een maand de tijd om een vergun-
ning aan te vragen om te kunnen bemiddelen in financiële producten, waarna
de AFM uiteindelijk de vergunningen uiterlijk december 2007 definitief zou toe-
of afwijzen) ruim 12 000 aanmeldingen had. Op 31 december 2007 was het totaal
aantal afgegeven vergunningen 10 187, volgens het jaarverslag van de AFM. Daar-
van waren circa 1000 nieuwe aanvragen, dat wil zeggen van bemiddelaars die
voor de invoering van de Wfd nog niet als tussenpersoon actief waren. Dat bete-
kent dat 9000 van de 12 000 aanvragers van een vergunning in het overgangsregi-
me, ook een vergunning van de AFM hebben ontvangen. Dat komt neer op het
wegvallen van 25% aan intermediairs als gevolg van de invoering van de Wfd. Op-
merkelijk is dat in het jaarverslag van de AFM over 2008 wordt gemeld dat het
aantal intermediairs stabiel is gebleven op circa 11 000. Navraag bij de AFM heeft
geleerd dat het gepubliceerde cijfer over het aantal intermediairs in 2007 waar-
schijnlijk onjuist was. Dat betekent dat de sanering mogelijk niet 25% betrof,
maar 17%. Eind 2009 stonden er bij de AFM volgens het jaarverslag nog 9400 in-
termediairs ingeschreven, waarmee de sanering na vier jaar toezichtwetgeving
uitkomt op 15%. In dit proefschrift wordt uitgegaan van een sanering van 15%. 

De dreiging van toetreding van nieuwe spelers op een markt blijkt keer op keer
de belangrijkste bron van concurrentie en vernieuwing (Boot, 2005). Het is, zoals
de AFM met haar doelstelling ook onderkent, van groot belang dat de toetre-
dingsdrempels zo laag mogelijk worden gehouden. Omdat door concurrentie (of
de dreiging ervan) marktspelers zichzelf corrigeren als winsten abnormaal wor-
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De belangrijkste reden voor de afwijkende getallen tussen de SER en de AFM is het feit dat in het SER-
register meerdere inschrijvingen per onderneming konden bestaan.



den. Immers, dan zullen partijen toetreden om die winsten te gaan innen en zul-
len bestaande spelers op de markt hun prijzen weer verlagen naar een redelijk
niveau, waarna de toetreders de markt vervolgens weer verlaten. Vanuit dat ka-
der zou je kunnen veronderstellen dat het opmerkelijk is, dat het toezichtsre -
gime in de intermediaire bedrijfstak binnen vier jaar tot een saneringsslag heeft
geleid van 15%. Echter vanuit economisch perspectief wordt een dergelijke sane-
ring uitgelegd als een teken van grote concurrentie binnen een bedrijfstak. Blijk-
baar zijn de wetgever en de AFM van mening geweest dat er eerst een professio-
naliseringsslag moest worden gemaakt, zeg maar een zuivering van de markt.
Daarmee is de intermediaire bedrijfstak interessanter geworden voor efficiënte
toetreders die willen opereren in een meer professionele omgeving. 

De eisen om te kunnen starten als ondernemer kunnen ook toetredingsdrempels
herbergen. Een startende ondernemer dient, alvorens te mogen bemiddelen en
adviseren in financiële producten, een vergunning te hebben die wordt verstrekt
door de AFM. De initiële kosten daarvoor zijn een paar duizend euro voor een
klein kantoor. Een van de vergunningeisen is het hebben van voldoende deskun-
digheid. Daartoe dient minimaal de feitelijk leidinggevende van de intermediaire
onderneming over de juiste vakdiploma’s te beschikken. Na toetsing door de AFM
van de integriteit en betrouwbaarheid wordt de vergunning verleend. Vervolgens
dient een startende ondernemer zelf of via tussenschakels samenwerkingsover-
eenkomsten te sluiten met aanbieders van financiële producten. Tenminste, als
de ondernemer ook wil bemiddelen. Als de ondernemer ervoor kiest om uitslui-
tend te adviseren, is er geen samenwerking met aanbieders vereist. Een startende
ondernemer dient verder goed op de hoogte te zijn van de vele regelgeving waar-
mee een intermediair wordt geconfronteerd. De kennisintensiteit van de bedrijfs -
tak is hoog. Zo heeft het intermediair bijvoorbeeld te maken met de Wft, de 
MiFID, de pensioenwet, de WAM, socialeverzekeringswetten en het aansprakelijk-
heidsrecht. Om daadwerkelijk als intermediair actief te kunnen zijn, is feitelijk
alleen een computer en een telefoon vereist. Veel ondernemers in de intermediai-
re bedrijfstak zijn nog steeds actief vanuit het woonhuis. Deze groep wordt ook
wel aangeduid als de papa- en mama-kantoren. Uit de cijfers van de StFD blijkt
dat 35% van het intermediair bestaat uit zelfstandigen zonder personeel. Waar-
schijnlijk is een deel van deze ondernemers niet werkzaam vanuit een apart kan-
toorpand, maar vanuit de eigen woonomgeving. 

Naast de eerder geconstateerde sanering binnen de intermediaire bedrijfstak,
geeft de AFM aan dat er maandelijks vele nieuwe vergunningen worden aange-
vraagd door nieuwe ondernemers. Zo zijn er in 2007 circa 1000 en in 2008 900
nieuwe vergunningen verschaft (AFM, 2007 en 2008). De conclusie is dan ook dat
de intermediaire bedrijfstak door het toezichtregime te maken heeft met hogere
toetredingsdrempels, maar dat deze drempels er niet toe leiden dat de concur-
rentie binnen de bedrijfstak belemmerd wordt. 

6.3 Mate van productdifferentiatie

Het product van het intermediair is advies en bemiddeling. Het gaat hier dus
niet om de differentiatie van financiële producten op zich, omdat deze niet (en-
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kele uitzonderingen daargelaten) door het intermediair worden geproduceerd.
De analyse betreft derhalve het bestaan van differentiatie binnen de intermediai-
re bedrijfstak van advies- en bemiddelingsactiviteiten.

Vrijwel alle ondernemingen binnen de financiële bedrijfstak houden zich bezig
met zowel advies als bemiddeling. Zo blijkt uit de cijfers van de StFD dat 98% van
het intermediair een vergunning voor bemiddeling heeft. Een enkele onderne-
ming bemiddelt niet, maar geeft alleen advies. De productsoorten waarop de in-
termediairs zich in hoofdlijnen richten, zijn verzekeringen en hypotheken. Uit
cijfers van de brancheorganisaties NVA en NBVA, als vermeld in hoofdstuk 4,
blijkt dat verreweg het grootste deel van de omzet bij hun leden afkomstig is van
de advisering over en bemiddeling in schadeverzekeringen. 

6.4 Beloningsstructuur 

De manier waarop een intermediair wordt beloond, bepaalt in sterke mate de po-
sitie die het kantoor inneemt. Intermediairs die uitsluitend door de klant wor-
den betaald (via een feebeloning), hebben een andere relatie met de klant, dan
intermediairs die uitsluitend door de aanbieder (provisie) worden betaald. De
wetgever is ook van mening dat de manier van beloning van invloed is op de re-
gelgeving waaraan een intermediair is gebonden. Een intermediair die op provi-
siebasis werkt, is gebonden aan veel regels (vaste verhouding afsluit- en doorlo-
pende provisie, terugboekingsrisico, inducements, transparantie, enz.), terwijl
een feeadviseur niet gebonden is aan specifieke regels met betrekking tot deze
beloningsvorm.

Beloning door de klant is in ons land pas sinds 2002 wettelijk toegestaan. Tot dat
moment was in de Wabb vastgelegd dat de beloning van een tussenpersoon uit-
sluitend mocht bestaan uit afsluitprovisie en verlengings- of incassoprovisie. In
de Wabb was ook geregeld dat een tussenpersoon geen (gedeelte van de) provisie
aan de verzekeringnemer mocht retourneren. Dat artikel (het begunstigingsver-
bod) is per 2000 geschrapt. Met het afschaffen van deze beloningsartikelen heeft
de overheid de structuur van de markt veranderd met als doel het gedrag van
tussenpersonen te beïnvloeden om uiteindelijk voor de consument welvaarts-
winst te bereiken. In de nota naar aanleiding van het nader verslag over de wijzi-
gingsvoorstellen in de Wabb in 1999, schrijven de ministers Zalm en Jorritsma
het volgende aan de Tweede Kamer:

‘Het intermediair kan door afschaffing van het begunstigingsverbod de
prijs als marketinginstrument inzetten. De consument kan hierdoor pro-
fiteren van lagere prijzen als gevolg van prijsconcurrentie tussen tussen-
personen. Het vervallen van provisie als verplichte beloningsvorm leidt er-
toe dat tussenpersonen de mogelijkheid krijgen om te kiezen voor een an-
dere beloningswijze dan provisie, bijvoorbeeld een uurtarief, en daarbij
deeldiensten kunnen aanbieden aan zowel zakelijke als particuliere con-
sumenten.’ 
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Het is niet exact bekend welk percentage van het intermediair sinds 2002 ge-
bruikmaakt van de mogelijkheid om door de klant betaald te worden en in welke
mate dit gebeurt. Onderzoek van Bureau D & O (2004) geeft aan dat in 2002 14%
van de tussenpersonen gedeeltelijk op basis van declaratie werkte, in 2004 is dit
gestegen tot 27%. Deze cijfers worden vertekend door het feit dat ook kantoren
die bijvoorbeeld ooit een factuur hebben gestuurd aan klanten, meetellen bij de
resultaten. SEO (2008) refereert aan bronnen in De Telegraaf (23 maart 2007) dat
circa 5% van het Nederlandse intermediair (deels) zou werken op basis van uren-
declaraties. De Europese Commissie schat het belang van fee for advice op 3%
van de totale intermediaire omzet in Nederland in 2005 (SEO, 2008). SEO (2008)
refereert verder aan cijfers van de NBVA, die aangeeft dat 30% van hun leden via
het feesysteem werkt (in welke mate is niet bekend). Duidelijk is dat een beperkt
deel van het intermediair in Nederland werkt op basis van feebeloning. Provisie
is de dominante beloningsvorm binnen de intermediaire bedrijfstak.

6.4.1 Provisie

Provisie is in artikel 1.1 van de Wft als volgt gedefinieerd: 

‘(…) beloning of vergoeding, in welke vorm dan ook, voor het bemiddelen
of adviseren ter zake van een financieel product of het verlenen van een
beleggingsdienst of nevendienst.’

Provisie is volgens de definitie van de Wft niet alleen een geldelijke vergoeding,
maar ook een beloning in natura. Er zijn verschillende provisievormen voor tus-
senpersonen. De meest gebruikte vormen staan in onderstaande tabel.

Type Omschrijving

Afsluitprovisie Eenmalige provisie voor het afsluiten van de verzeke-
ring

Doorlopende provisie Periodieke provisie gedurende de looptijd van de verze-
kering

Incassoprovisie Provisie voor het innen van aan de verzekeraar ver-
schuldigde premie

Verlengingsprovisie/acressprovisie Provisie bij verlenging bij aflopen contract (schade); bij
leven kan er sprake zijn van een accresprovisie als het
totale verzekerde kapitaal wordt verhoogd

Provisie zelfwerkzaamheid Extra provisie bij de verzekering toegekend aan kanto-
ren met veel expertise die daardoor de verzekeraars
werk uit handen nemen; om hiervoor in aanmerking te
komen, moet een verzoek bij het Erkenninginstituut
Zelfwerkzaamheid worden ingediend

Tekenprovisie Provisie voor uit hoofde van een volmacht afgesloten
verzekeringen

Bonusprovisie Extra provisie toegekend over de jaarproductie van be-
paalde kapitaalverzekeringen als deze een bepaald pla-
fond te boven gaat

(NMa, 2004a)
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Bij schadeverzekeringen bestaat ruim 80% van de provisie-inkomsten uit doorlo-
pende provisie (StFD, 2009). De inkomsten uit complexe financiële producten als
levensverzekeringen en hypotheken, bestaan merendeels uit afsluitprovisie. De
overheid heeft ten aanzien van de afsluitprovisie in de Wft opgenomen dat er
vanaf 2007 een afbouw moet plaatsvinden van het aandeel afsluitprovisie voor
complexe producten. De afbouw moet eindigen in 2011, als de afsluitprovisie niet
meer mag bedragen (maximaal 50% van de totale provisie) dan het totaal aan te
betalen doorlopende provisie. De voordelen van deze balansregel als beschreven
in de brief van minister Zalm aan de Tweede Kamer (2004) zijn dat:

‘(…) het vermindert de directe prikkel op het advies die uitgaat van de af-
sluitprovisie en het beperkt de prikkel tot provisiejagen (afsluiten van zo-
veel mogelijk contracten). De evenredige verrekening van provisie naar de
klant verlaagt bovendien de overstapkosten voor de klant en vermindert
prikkels om onnodig oversluiten te adviseren.’ 

De samenstelling van de inkomsten uit levensverzekeringen is als volgt verdeeld.

Samenstelling omzet uit levensverzekeringen in 2008

Categorie Percentage

Doorlopende provisie/incasso 41,6
Afsluitprovisie 53,0
Bonussen 2,9
Anders 2,5

(StFD, 2009)

Bureau D & O (2008) constateert op basis van eigen onderzoek dat de verhouding
tussen afsluitprovisie en doorlopende provisie bij levensverzekeringen en hypo-
theken als volgt is.

Verhouding tussen afsluit- en doorloopprovisie bij levensverzekeringen en hypotheken

Categorie Percentage

Doorlopende provisie 20
Afsluitprovisie 80

Het verschil tussen de onderzoeksuitkomsten van de StFD en Bureau D & O
wordt verklaard door het feit dat Bureau D & O naast levensverzekeringen ook
hypotheken in de onderzoeksvraag betrekt. Hypotheken zijn financiële produc-
ten waarbij, voordat de overheid ingreep in de structuur met de balansmaatre-
gel, nagenoeg alleen maar afsluitprovisie werd betaald. Het is dan ook logisch
dat de cijfers van Bureau D & O een hoger percentage afsluitprovisie kennen dan
de cijfers van de StFD.
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6.4.2 Kruissubsidie

Binnen het provisiestelsel is sprake van kruissubsidie. De provisie is een percenta-
ge van de hoogte van de premie of de hypotheeksom. Daardoor betalen klanten,
naarmate men meer premie inlegt of hypotheek geeft, meer provisie aan het in-
termediair dat het product voor de klant heeft afgesloten, terwijl het interme-
diair nagenoeg dezelfde dienstverlening verricht. Over het algemeen betalen con-
sumenten met hogere inkomens meer premie en hypotheeklasten, dan consu-
menten met een relatief laag inkomen. De ‘rijkere’ klant betaalt dus meer provi-
sie dan de ‘arme’ klant om per saldo op een gemiddelde beloning uit te komen.
Daarnaast betalen de klanten die een product afsluiten via de bemiddeling van
een intermediair, voor de dienstverlening aan klanten die wel advies vragen,
maar geen product afsluiten (shoppers). Het provisiesysteem zorgt er mede voor
dat de toegang tot financieel advies laagdrempelig is, omdat de klant niet betaalt
voor advies als hij besluit geen product af te nemen via de adviserende partij.
Daarbij dient te worden aangetekend, dat het twijfelachtig is of consumenten in
grote mate gebruikmaken van deze mogelijkheid. Uit onderzoek van Bruggert et
al. (2004) blijkt dat ongeveer de helft van de consumenten een hypotheek afsluit
via de eerstbezochte tussenpersoon. Ook geeft De Hypotheker (2006) aan dat uit
consumentenonderzoek van InFinance bleek, dat een kwart van de ondervraag-
den genoeg had aan slechts één advies, 40% wist al na twee aanbiedingen welke
hypotheek het moest worden. 

6.4.3 Bias

Binnen de provisiestructuur zijn meerdere vormen van bias te onderscheiden.
Het Ecorys-rapport (Bas et al., 2004) schrijft over aanbiederbias en de productbias.
Intermediairs kunnen de ene aanbieder eerder adviseren dan een andere aanbie-
der, omdat de provisie per aanbieder verschilt. In de aanbiederbias zit een prik-
kel om díé aanbieder aan de klant te adviseren die de hoogste provisie biedt.
Daarnaast is er de productbias. Dat houdt in dat er verschillende provisies wor-
den betaald voor verschillende producten. Daarin schuilt een prikkel voor inter-
mediairs om alleen díé producten te adviseren die de hoogste provisie opleveren. 

Naast de biases die het Ecorys-rapport signaleert is er ook een eindbedragbias. De
provisie voor verzekeringen is grotendeels afgestemd op de hoogte van de te beta-
len premie door de klant. Des te meer premie klanten betalen, des te meer provi-
sie het intermediair ontvangt. Dat speelt ook bij hypotheken. Daarbij wordt het
intermediair veelal betaald via een percentage van het hypotheekbedrag. Des te
hoger de hypotheek, des te hoger de provisie. 

6.4.4 De hoogte van beloning

Het AM Jaarboek (2008) maakt melding van het feit dat in 2007 voor ! 4,9 mil-
jard aan provisie is uitgekeerd door verzekeraars aan de intermediaire bedrijfs -
tak. Dit bedrag is een schatting op basis van door verzekeraars beschikbaar gestel-
de informatie. De provisie-uitkeringen van banken (geldverstrekkers) aan het in-
termediair voor de bemiddeling in hypotheken is hier dan ook niet in meegere-
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kend. De provisie-inkomsten van de intermediaire bedrijfstak in verzekeringen
bedragen daarmee 15% van alle premies die via intermediairs zijn afgesloten. 

Tussen verzekeraars verschilt de beloning in termen van provisie en bonus niet
heel veel. Aanbieders hebben met het provisie-instrument, waarmee zij eenzijdig
de hoogte van de provisie bepalen, grip op het distributiekanaal (SEO, 2008). De
provisie die wordt uitgekeerd aan tussenpersonen voor de bemiddeling en ver-
koop van schadeverzekeringen, wordt uitgedrukt in een percentage van de be-
taalde jaarpremie. Gemiddeld ontvangt een tussenpersoon 20 tot 25% van de
jaarpremie voor schadeverzekeringen als beloning, zoals ook blijkt uit onder-
staande tabel. De gevonden percentages komen overeen met de publicatie van
provisiepercentages in enkele dienstverleningsdocumenten van tussenperso-
nen.20 Deze beloning heeft betrekking op de werkzaamheden voor het adviseren,
het afsluiten en het beheren van de verzekering. Tevens zit hierin de beloning
voor werkzaamheden als er een schade is. Daarnaast is de provisie een beloning
van verzekeraars voor het aanbrengen van de klant. 

Verzekering Provisie in Gemiddelde Provisie per jaar
percentage jaarpremie in euro’s
jaarpremie in euro’s

Arbeidsongeschiktheid 17,5 2.250 393,75
Overlijdensrisico 185 1.000 1.850
Uitvaart 8 * 1.200
Opstal 22,5 300 67,50
Woonhuis 22,5 300 67,50
Inboedel 22,5 250 56,25
Auto 22,5 450 101,25
Zorg (basis) 10 1.100 110
Motor 22,5 800 180
Rechtsbijstand 22,5 225 50,63
Boot 22,5 650 146,25
Caravan 25 200 50
Aansprakelijkheid 25 50 12,50
Reis 25 60 15
Ongevallen 25 30 7,50
Fiets 20 100 20
Bruiloft 20 175 35
Bromfiets/scooter 22,5 65 14,63
Bruiloft/jubileum 20 117 23,40

* Bij de uitvaartverzekering bedraagt de provisie 8% van het verzekerd kapitaal.
(Nationale Hypotheekpas, <www.nhp.nl>, 2009)
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Aan de hand van een eigen quickscan21 op internet bij enkele intermediairs, komt
het volgende provisiebeeld naar voren bij levensverzekeringen. Voor levensverze-
keringen wordt meestal de volgende formule gebruikt om de provisie voor een
tussenpersoon te berekenen: (jaarpremie x duur van de verzekering) x 3,5 tot 7%. 
Voor een direct ingaande lijfrente en voor een beleggingslijfrente is 1,5% van de
totale koopsom een gemiddelde beloning.

Bij hypotheken gelden verschillende beloningen voor verschillende hypotheken.
Uit het Ecorys-rapport over de kwaliteit van de hypotheekadviesmarkt, komt de
volgende tabel.

Hypotheekproductie ! 0-2,5 miljoen ! 2,5-5 miljoen ! 5-10 miljoen
Hypotheekprovisie: 

niet-complexe hypotheek 0,75% 0,75% 0,75%
Bonusprovisie 0,20% 0,25%
Totaal: niet-complexe hypotheek 0,75% 0,95% 1,00%
Totaal: spaarhypotheek 2,50% 2,50% 2,50%
Totaal: beleggingshypotheek 2,25% 2,45% 2,50%
Totaal: levenshypotheek 2,25% 2,45% 2,50%

(Bas et al., 2004)

De Vereniging Eigen Huis publiceerde in 2009 in antwoord op de wettelijke eis
tot beloningstransparantie, enkele gemiddelde tarieven voor hypotheekadviezen
(Hopman, 2009).

Type hypotheekproduct Gemiddeld percentage van de hypotheeksom als provisie

Hybride of gemengde hypotheek 2,5%
Spaarhypotheek 2,0%
Bankspaarhypotheek 1,6%
Aflossingsvrije hypotheek 1,0%

Ook de website <www.provisieoverzicht.nl> geeft de consument inzicht in de ver-
schillende hoogtes van provisieregelingen. 

6.4.5 Fee

Naast het provisiesysteem kunnen intermediairs ook op andere manieren voor
hun dienstverlening worden beloond. Sinds 2002 hebben verschillende alterna-
tieve beloningsvormen hun weg naar de markt gevonden. De meest gebruikte
zijn:
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Type Omschrijving

Fee op uurbasis De klant ontvangt een factuur op basis van het aantal
gewerkte uren X een uurtarief

Fee op abonnementsbasis De klant betaalt periodiek een vast bedrag voor diensten
die van het intermediair worden afgenomen

Fee op productbasis (fixed price) De klant betaalt eenmalig een vast bedrag per afgeslo-
ten product, onafhankelijk van productvorm (bijvoor-
beeld ! 1000 voor een hypotheek, ongeacht of het een
aflossingsvrije hypotheek is of een beleggingshypo-
theek) of productomvang (bijvoorbeeld ! 1000 voor een
hypotheek, ongeacht de hoogte van de hypotheek)

(De Jong, 2010)

De Consumentenmonitor van het Centrum voor Verzekeringsstatistiek (2005)
wijst uit dat consumenten vinden dat één uur advies van een intermediair maxi-
maal ! 15 mag kosten. 48% van de consumenten uit dat onderzoek wil helemaal
niets voor het advies betalen en de consumenten voor wie het advies wel waarde
heeft, zijn gemiddeld bereid om ! 29 te betalen voor één uur advies. De VB-Baro-
meter (2006) geeft een vergelijkbaar beeld. 37% van de consumenten uit dat on-
derzoek heeft niet meer dan ! 30 over voor advies van een intermediair. Franchi-
seketen De Hypotheekshop hanteert daartegenover een standaard uurtarief van
! 120 en de leden van de VOFP hanteren een tarief van tussen de ! 100 en 180
per uur.

6.4.6 Distributievergoeding

In haar rapport ‘Inzicht in belonen’ (2008) geeft SEO aan dat er naast provisie en
fee ook een betalingsstroom loopt tussen aanbieder en intermediair, voor werk-
zaamheden die het intermediair primair ten behoeve van de aanbieder (secun-
dair ten behoeve van de klant) verricht. Deze beloning noemt SEO kostencompen-
satie, distributievergoeding of korting op de inkoopprijs. 

6.4.7 Bonussen en incentives

Naast inkomsten uit provisie en directe fees, kunnen intermediairs ook een belo-
ning ontvangen in de vorm van een bonus of een incentive. Bonusprovisie is een
beloning voor het onderbrengen van een minimum productie bij de verzekeraar
die de bonus toekent. Incentives zijn beloningen die met name verzekeraars als
een soort winstuitkering aan het intermediair toekennen. Het betreft dan een ex-
tra beloning op basis van de bijdrage aan de winst van de aanbieder door het in-
termediair. Dergelijke productieafspraken gelden met name voor de grote inter-
mediaire bedrijven. Een klein intermediair heeft minder capaciteit en omvang
om tot de vereiste minimumproductie te kunnen komen die nodig is om de bo-
nussen of incentives te kunnen ontvangen. Van de 9400 intermediairs in Neder-
land heeft 96% twintig of minder medewerkers in dienst. De discussie over bo-
nussen en contingent commissions heeft daarom waarschijnlijk betrekking op
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een beperkt deel van de intermediaire markt. Over de inkomsten uit bonusprovi-
sies zijn geen exacte cijfers bekend. SEO (2008) schat de omvang van bonussen
aan intermediairs, al dan niet via tussenschakels, in de markt voor complexe pro-
ducten op tussen de ! 90 en 160 miljoen. Incentives komen overigens ook voor
in de vorm van relatiegeschenken of het uitnodigen voor bijvoorbeeld sportwed-
strijden of culturele evenementen.

In 2009 is een begin gemaakt met een verbod op bonusprovisies bij complexe pro-
ducten en hypothecaire kredieten. Met de invoering van de inducementnorm in
het Bgfo, is de interpretatie van de AFM, conform de aanbevelingen van het or-
gaan voor Europese toezichthouders CESR, dat omzetbonussen niet in het belang
van de klant zijn en daarmee verboden. Vanaf 1 januari 2010 verbiedt het Minis-
terie van Financiën ook andere bonussen dan omzetbonussen bij complexe pro-
ducten en hypothecaire kredieten. Minister Bos schrijft daarover in zijn brief aan
de Tweede Kamer van 16 juni 2009 het volgende:

‘(…) gekozen is voor het verbieden van elke provisie anders dan afsluit- en
doorlopende provisie. Deze strikte vormgeving sluit aan bij de politieke
wens van uw Kamer om alle ontwijkroutes af te sluiten.’ 

De uitzonderingen op het bonusverbod (zie hoofdstuk 5) die eind 2009 nog wa-
ren opgenomen in de Wft, worden op verzoek van de Tweede Kamer ook ge-
schrapt, waarschijnlijk per 1 januari 2011. 

6.5 Technologie

Technologie speelt binnen de intermediaire bedrijfstak een belangrijke rol. Voor-
al als gevolg van de introductie van de personal computer is de bedrijfsvoering
van intermediairs ingrijpend veranderd. Met behulp van de computer konden
met name administratieve werkzaamheden efficiënter worden uitgevoerd. Met
de opkomst van internet en het daardoor mogelijk geworden e-commerce, zijn
ook aan de advies- en verkoopkant van de bedrijfsvoering veranderingen waar-
neembaar. Als gevolg van technologische ontwikkelingen zijn de commerciële
mogelijkheden voor het intermediair vergroot. Bijvoorbeeld door de opkomst van
het autogebruik, de toename van het aantal reizen en het administreren van po-
lissen via de computer. Door de technologische vooruitgang neemt ook het risico
voor ondernemers toe met betrekking tot bijvoorbeeld de uitval van machines en
netwerken. Dergelijke risico’s dienen weer verzekerd te worden, waardoor er
nieuwe markten ontstaan voor het intermediair.

Dit proefschrift richt zich op de meest recente technologische ontwikkelingen.
Vanaf eind jaren negentig van de vorige eeuw heeft internet veel verschuiving te-
weeggebracht binnen de intermediaire bedrijfstak. De conclusie lijkt voor de
hand te liggen dat de verschuiving in het marktaandeel binnen de particuliere
verzekeringsmarkt voor een groot deel te verklaren is door ontwikkelingen op
het gebied van ICT. In het bijzonder de internetverzekeraars hebben aan markt-
aandeel gewonnen in de particuliere markt. Een vergelijkbare tendens is waar-
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neembaar in de banksector, waarover eerder is geschreven. In de banksector zijn
veel fysieke diensten vervangen door technologische toepassingen als internet-
bankieren en pintransacties. Met de opkomst van internet ontstonden er meer en
betere mogelijkheden voor aanbieders van financiële producten om producten te
verkopen, zonder inschakeling van een intermediair. Internettechnologie zorgt
ervoor dat de transactiekosten voor consumenten en aanbieders lager zijn in ver-
gelijking met de distributie via traditionele kanalen zoals intermediairs, telefoni-
sche of schriftelijke verkoop. Los van de commerciële voordelen van internet, le-
vert de internettechnologie ook efficiencyvoordelen op het gebied van adminis-
tratie (muteren, offreren, aanvragen). 

De premieomzet van via internet verkochte verzekeringspolissen is de afgelopen
jaren sterk gestegen. Uit onderzoek van Blauw Research en Thuiswinkel.org 
(AMWeb, 2010) blijkt dat in 2009 voor ! 485 miljoen aan premie is omgezet uit
verzekeringen die via internet zijn afgesloten. Ten opzichte van 2008 betekent dit
een groei van 32%. De meeste verzekeringen die online worden afgesloten zijn
autoverzekeringen, ziektekostenverzekeringen en reisverzekeringen. Het gros van
de onlineverzekeringsmarkt is te categoriseren als de particuliere schadeverzeke-
ringsmarkt, ook wel de markt voor simple-riskverzekeringen genoemd. Simple
risk duidt op het feit dat dergelijke verzekeringsproducten een relatief klein risi-
co (in vergelijking met het afdekken van een overlijdensrisico of een pensioente-
kort) vormen voor de consument en ook dat deze producten via internet over het
algemeen eenvoudig zijn te vergelijken en af te sluiten. De voorkeur van consu-
menten geeft ook aan dat het intermediair van internet geduchte concurrentie
ondervindt, waarbij de voorkeur bij complexe producten meer bij het interme-
diair ligt dan bij eenvoudige producten als spaarproducten. Uit onderzoek van
CentiQ (IG&H, 2008) komt onderstaand beeld naar voren.

‘Via welk verkoopkanaal laat consument zich adviseren voor afsluiten van product?’

Intermediair Bank Werkgever Internet Media Overig

Pensioen 60% 6% 37% 6% 3% 17%
Lijfrente 81% 19% 5% 11% 14% 15%
Hypotheek 72% 39% 4% 18% 10% 19%
Leningen 27% 34% 1% 18% 18% 26%
Beleggen 31% 42% 6% 22% 21% 17%
Sparen 5% 46% 1% 32% 18% 26%

(CentiQ, 2007 en IG&H, 2008)

De impact van internet op de intermediaire bedrijfstak is groot. Als gevolg van
met name de internettechnologie is de concurrentie voor het intermediaire ka-
naal significant vergroot. Niet alleen is er meer concurrentie van traditionele di-
recte kanalen als Centraal Beheer, OHRA en de banken, ook nieuwe aanbieders
hebben hun intrede in de markt gedaan. Hoewel nieuw, tot nu toe zijn de nieuw-
komers op de markt voor particuliere schadeverzekeringen als Ditzo, Allsecur, In-
shared en Izio allen nog een onderdeel van reeds bestaande aanbieders: Ditzo
van ASR, Allsecur van Allianz, Inshared van Achmea en Izio van Delta Lloyd. 
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Door de internettechnologie hebben consumenten meer kennis en informatie be-
schikbaar over verzekeringsproducten en over de aanbieders ervan. Nieuwe par-
tijen in de markt als Independer en de Verzekeringssite hebben online vergelij-
kingsprogramma’s ontwikkeld, waarmee consumenten eenvoudig verschillende
verzekeringsproducten kunnen vergelijken en afsluiten. De informatieasymme-
trie van consumenten is afgenomen en de transactiekosten zijn gedaald, wat be-
tekent dat het intermediair op het terrein van particuliere schadeverzekeringen
andere waarde moet toevoegen dan in het pre-internet tijdperk. 

6.6 Conclusie marktstructuur 

Dit hoofdstuk heeft een beeld gegeven van de structuur van de intermediaire be-
drijfstak in totaliteit. De intermediaire bedrijfstak is een bedrijfstak van overwe-
gend kleine ondernemingen. Er zijn relatief veel intermediairs actief in de Neder-
landse markt. De ondernemers zijn actief in bemiddeling en advisering van ver-
zekeringen en hypotheken, werken over het algemeen op provisiebasis en staan
onder toezicht van de AFM. De intermediaire bedrijfstak in het algemeen is voor
het belangrijkste deel van de inkomsten afhankelijk van de bemiddeling in scha-
deverzekeringen voor particuliere relaties. Daarnaast is er een grote groep inter-
mediairs die zich meer toelegt op de zakelijke markt of op de hypotheekmarkt,
de zogeheten specialisten. De markt is relatief laag geconcentreerd en de conclu-
sie is gerechtvaardigd dat er sprake is van voldoende concurrentie binnen de be-
drijfstak, ondanks dat een sanering van 15% heeft plaatsgehad. 

De intermediaire bedrijfstak bestaat bij de gratie van het bestaan van transactie-
kosten en informatieasymmetrie, echter dat bestaansrecht staat als gevolg van
technologische en maatschappelijke ontwikkelingen onder druk. Daarbij wordt
de markt gekenmerkt door het bestaan van plural-principalrelaties tussen aan-
bieders, intermediair en afnemers. 

De beloningsstructuur is hoofdzakelijk gebaseerd op het provisiestelsel, dat weer
gekenmerkt wordt door de aanwezigheid van kruissubsidie en verschillende bias -
es. De aanbieder betaalt het intermediair zijn beloning in een percentage van de
door de consument betaalde premie of hypotheeksom. De gemiddelde provisie
van de bedrijfstak is 15% van de afgesloten verzekeringspremie. Directe betaling
door de consument komt sporadisch voor, doordat alternatieve beloningsvor-
men, naast of in plaats van provisie, door het intermediair zeer beperkt worden
ingezet.

De eerder beschreven basismarktcondities zijn van invloed op de structuur van
de markt. Vooral het regelgevende kader en de specifieke relatie tussen aanbie-
ders en intermediair hebben een grote impact op de structuur van de markt.
Daarnaast hebben technologische ontwikkelingen, in het bijzonder internet, ge-
zorgd voor meer concurrentie en is het primaire bestaansrecht van het interme-
diair onder druk komen te staan. De structuur van de intermediaire bedrijfstak
is volgens het SGR-paradigma de belangrijkste oorzaak voor het gedrag dat onder-
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nemingen binnen een bedrijfstak vertonen. Vervolgens is het marktresultaat
weer het gevolg van het getoonde marktgedrag. 

Voorafgaand aan de analyse van het marktgedrag, wordt eerst het bestaan van
marktfalen binnen de intermediaire bedrijfstak uitgewerkt. Het bestaan van
marktfalen is een belangrijke aanname voor dit proefschrift. Vanuit het bestaan
van marktfalen is de verdere analyse via het SGR-paradigma relevant.
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Hoofdstuk 7

Marktstructuur en marktfalen 

Volgens de economische theorie grijpt de overheid in markten in, vanuit twee
verschillende motieven: marktfalen en politiek-maatschappelijke overwegingen.
Politiek-maatschappelijke overwegingen komen voort uit een vorm van paterna-
lisme bij de overheid, waarbij met name consumentenbescherming bij de aan-
schaf van financiële producten van groot belang wordt geacht. Dit speelt met na-
me als het gaat om de aanwezigheid van een merit good of het herverdelingsmo-
tief (SEO, 2002). 

Een merit good is een goed waarvan de overheid vindt dat het wenselijk is dat de
consumptie van het goed (of dienst in het geval van de intermediaire bedrijfstak)
wordt vergroot. Bijvoorbeeld kunst en cultuur, maar ook een WA-verzekering en
een autoverzekering. Een voorbeeld van een demerit good is tabak (roken). Finan-
ciële intermediatie is tot op heden geen dienst waarvan de overheid vindt dat die
meer geconsumeerd moet worden. Wel vindt de overheid het noodzakelijk dat de
consument bij het raadplegen van een intermediair voldoende beschermd wordt,
bijvoorbeeld door informatieverplichtingen, transparantie van beloning en des-
kundigheidseisen.

Als de uitkomsten van een markt ten aanzien van de verdeling van welvaart
maatschappelijk of politiek gezien niet wenselijk zijn, kan de overheid besluiten
in te grijpen. Bij het streven van de overheid naar herverdeling van welvaart, kan
men zich afvragen of individuele premieverschillen rechtvaardig zijn. Bij zorg-
verzekeringen bijvoorbeeld is de overheid van mening dat enige mate van over-
heidsingrijpen gewenst is. Zonder ingrijpen zouden de premieverschillen tussen
gezonde en minder gezonde consumenten vele malen groter zijn. 
De recente regelgeving ten aanzien van de intermediaire bedrijfstak is sterk
geënt op het wegnemen van perverse prikkels die in de beloningsstructuur zijn
opgesloten. Hoewel verondersteld kan worden dat de overheid vanuit haar pater-
nalistische opstelling ingrijpen in de intermediaire bedrijfstak wenselijk vindt, is
dit niet realistisch. Immers, de overheid kiest ervoor om ten aanzien van de belo-
ningsvorm provisie extra regels van toepassing te verklaren, terwijl andere belo-
ningsvormen (zoals fee) niet of nauwelijks gereguleerd worden. Daarmee zet de
wetgever druk op het systeem van provisie als beloningsvorm met daarin de ken-
merkende kruissubsidie. Vanuit een paternalistisch motief is het onlogisch om
als overheid ervoor te kiezen om de kruissubsidie af te schaffen, omdat de consu-
menten met een relatief laag inkomen daarvan in de eerste plaats de dupe wor-
den. 
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De belangrijkste reden van de overheid om in te grijpen, is terug te voeren op het
bestaan van marktfalen. Er zijn twee verschillende theorieën ten aanzien van re-
gulering, de private-interesttheorie en de public-interesttheorie (Van Damme,
1996). De private-interesttheorie redeneert dat regulering voortkomt uit de wens
van belangenorganisaties tot (meer) regulering, bijvoorbeeld om de markt in eni-
ge mate af te kunnen schermen. De wens tot regulering van de intermediaire be-
drijfstak kwam mede voort uit het optreden van belangengroepen, zoals de Euro-
pese organisatie van intermediairs BIPAR en de Nederlandse intermediairverte-
genwoordigers NBVA en NVA (Andriessen, 2008). De public-interesttheorie be-
schrijft regulering als correctie voor marktfalen. Regulering binnen een markt
komt voort uit een verondersteld bestaan van marktfalen en vanuit het oogpunt
dat regulering gericht is op verbetering van de maatschappelijke welvaart of ver-
mindering van welvaartsverlies. Van marktfalen is in de context van de interme-
diaire bedrijfstak sprake als consumenten verkeerde financiële producten aan-
schaffen, doordat de financieel adviseur die bemiddelt de consument niet opti-
maal informeert en adviseert (De Jong, 2007). Daarmee leidt marktfalen tot wel-
vaartsverlies bij consumenten.

De intermediaire bedrijfstak vervult een belangrijke functie binnen de Neder-
landse samenleving. Consumenten baseren hun financiële toekomst voor een
groot deel op de adviezen die door het intermediair worden verstrekt. Het goed
functioneren van de markt is dan ook van groot belang voor deze consumenten,
maar ook voor de samenleving in totaliteit. Immers, als intermediairs structureel
verkeerde adviezen zouden geven aan consumenten, zou dit kunnen betekenen
dat veel Nederlanders in de financiële problemen komen en een beroep moeten
doen op overheidssteun. Tevens geldt dat meer dan de helft van alle bedrijven in
Nederland gebruikmaakt van de diensten van een intermediair. Als bijvoorbeeld
mkb’ers verkeerd worden geadviseerd, heeft dit een directe invloed op de risico’s
die niet goed zijn afgedekt, waardoor ondernemers in problemen kunnen komen
als er onverhoopt schade is. Het is dan ook niet verwonderlijk dat de overheid de
intermediaire bedrijfstak met bijzondere belangstelling volgt.

De afgelopen jaren heeft de financiële sector in Nederland te maken gehad met
een toenemende invloed vanuit de overheid op het gebied van regulering en toe-
zicht, zoals eerder beschreven in hoofdstuk 5. Deze maatregelen komen mede
voort uit de constatering, of tenminste de veronderstelling, dat er binnen deze
sector sprake is van dusdanig marktfalen, dat ingrijpen noodzakelijk wordt ge-
acht. Conform de onderzoeksvragen van dit proefschrift, concentreer ik mij op
de rol die de intermediaire bedrijfstak heeft gespeeld en nog steeds speelt bij het
ontstaan van marktfalen of het risico daarop. 

7.1 Theorie marktfalen

In de wetenschappelijke literatuur schrijft onder andere Stiglitz (1988) over het
begrip ‘marktfalen’. De public-interesttheorie gaat uit van regulering als ant-
woord op de behoefte van het publiek om inefficiënt of oneerlijk werkende
markten te corrigeren en onderscheidt vier vormen van marktfalen: externalitei-
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ten, marktmacht, publieke goederen en informatieasymmetrie (Stiglitz, 1988).
Daar wordt als vijfde vorm transactiekosten aan toegevoegd. 

7.1.1 Externaliteiten

Externe effecten zijn de niet in de marktprijzen tot uiting komende positieve of
negatieve invloeden van de productie of consumptie van goederen en diensten
op de welvaart van anderen die niet in de ruil zijn betrokken (Hazeu, 2000). Ex-
ternaliteiten zijn niet-bedoelde gevolgen van de manier waarop de markt functio-
neert. In het bijzonder gaat het hier om de niet-bedoelde gevolgen van het werk
van intermediairs in de financiële dienstverlening. 
Een bekend voorbeeld van een externaliteit is milieuschade. Milieuschade is een
onbedoeld gevolg van de industriële ontwikkeling. Een voorbeeld van een extern
effect uit de financiële bedrijfstak is het systeemrisico bij banken. Boot (2005)
schrijft hierover:

‘(…) de ondergang van een bank zou via een vertrouwenscrisis of een ande-
re onderlinge afhankelijkheid negatieve consequenties kunnen hebben
voor de andere banken. En al dit zou een grote zorg moeten zijn vanwege
de aan banken toegeschreven externe effecten. “Vertrouwen” in de finan-
ciële sector wordt gezien als cruciaal. De financiële sector is een soort
“smeerolie” voor de economie. Zo zou bij een vertrouwenscrisis in de fi-
nanciële sector het betalingsverkeer kunnen worden bemoeilijkt, en bij-
voorbeeld ook de kredietverlening. En dit laatste zou dan weer grote nega-
tieve consequenties kunnen hebben voor het mkb, dat nadrukkelijk af-
hankelijk is van bancair krediet. Deze systeemrisico’s en externe effecten
brengen prudentiële toezichthouders er toe om concurrentie in de finan-
ciële sector met argusogen te bekijken.’

De recente krediet- annex bankencrisis heeft ertoe geleid dat het systeemrisico
ten aanzien van banken dreigde uit te komen. Deze externaliteit heeft zich niet
volledig voltrokken, omdat de verschillende overheden hebben ingegrepen en
banken (deels) hebben genationaliseerd. Wat deze crisis naadloos heeft blootge-
legd is dat externaliteiten vanuit de financiële sector een enorme impact hebben
op de samenleving als geheel. De kredietcrisis heeft geleid tot een wereldwijde
recessie. De huidige toestand op de internationale financiële markten brengt
overheden en toezichthouders in de opperste staat van paraatheid. Al snel wordt
de oplossing gezocht in het aantrekken van de toezichtteugels en het stellen van
meer regels. En bij het analyseren van de oorzaken van de ontstane crisis worden
beschuldigende vingers uitgestoken naar verschillende partijen; de niet-opletten-
de toezichthouders, de onvoorzichtige consument, de graaiende bankbestuur-
ders en ook de verkoopgedreven tussenpersonen. De kredietcrisis maakt duidelijk
dat het intermediair niet in staat of bij machte is geweest om de ontwikkelingen
die tot de crisis hebben geleid, tegen te houden. Dus los van de vraag of het inter-
mediair er überhaupt in enige mate voor verantwoordelijk kan worden gehou-
den, is het evident dat het intermediair de crisis niet heeft kunnen stoppen. Bij
twee andere schandalen in de Nederlandse markt, de aandelenlease- en de woe-
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kerpolisaffaire, heeft het intermediair ook niet massaal op de rem gestaan om te
protesteren tegen de ondoorzichtigheid van de producten en tegen de hoge kos-
ten. 

Een extern effect van intermediaire dienstverlening is ook dat er door de inspan-
ningen van het intermediair meer of minder een beroep wordt gedaan op de so-
ciale zekerheid in Nederland. Het verminderen van het doen van een beroep op
de sociale bijstand is geen direct beoogd effect van de intermediaire dienstverle-
ning, maar treedt wel op als extern effect. Door goede advisering van het inter-
mediair (maar dit geldt voor elk advieskanaal) zouden cliënten minder in de fi-
nanciële problemen moeten komen. De noodzakelijke risico’s zijn dan afgedekt,
de hypotheek is betaalbaar en de vermogensopbouw verloopt naar wens. In dat
scenario hoeven consumenten geen beroep te doen op financiële bijstand van de
overheid. Daarmee heeft de Nederlandse overheid en de Nederlandse samenle-
ving een financieel belang bij het goed functioneren van de intermediaire markt.

De primaire functie van de intermediaire bedrijfstak, als beschreven in hoofd-
stuk 3, is het verminderen van transactiekosten en het verkleinen van de infor-
matieasymmetrie. De hiervoor beschreven externe effecten van intermediaire
dienstverlening passen niet bij die primaire functie en kwalificeren dan ook als
onbedoelde gevolgen van het functioneren van de markt. 

7.1.2 Marktmacht

Aan de hand van de C4-index is berekend dat die voor de intermediaire bedrijfs -
tak uitkomt op 18,6% in provisieomzet, wat niet duidt op het bestaan van markt-
macht. 
De intermediaire bedrijfstak is goed voor 50% van de omzet van verzekeringen en
hypotheken in Nederland. Om te kunnen spreken van een markt met aanmerke-
lijke marktmacht, dient gekeken te worden naar de mogelijkheden voor de con-
sument om zijn behoefte via een gelijkwaardig substituut te bevredigen. Daar-
over is eerder in dit proefschrift al het nodige geschreven. En hoewel er voor de
tussenpersoon geen perfect substituut bestaat, zijn de alternatieve distributieka-
nalen voldoende sterk om misbruik van een eventueel ontstane dominante
marktpositie onaantrekkelijk te maken. De conclusie is dat er geen teken van
marktmacht is binnen het intermediaire kanaal.

7.1.3 Publieke goederen of diensten

Publieke goederen of diensten hebben in hoofdzaak twee eigenschappen: consu-
menten kunnen niet worden uitgesloten van gebruik van het goed of de dienst
en het kost niets om een extra individu van het goed of dienst gebruik te laten
maken (SEO, 2002). Voorbeelden van publieke goederen zijn het leger, onze dij-
ken en bewegwijzeringborden. Het is een economisch beginsel dat door geld te
vragen aan consumenten voor een dienst, het risico van freeriding minder wordt.
Freeriding betekent dat consumenten ‘meeliften’ zonder te betalen en toch ge-
bruikmaken van een goed of dienst. Verondersteld wordt dat zodra private
marktpartijen interesse tonen in het aanbieden van publieke goederen, er geen
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sprake meer kan zijn van een publiek goed. De intermediaire bedrijfstak is uit-
sluitend een private markt, de overheid treedt zelf niet op als intermediair. En in
die private markt kunnen consumenten worden uitgesloten van intermediaire
dienstverlening. Dat geldt ook voor de aanschaf van verplichte verzekeringen,
waarbij consumenten de mogelijkheid hebben om deze verzekeringen recht -
streeks bij verzekeraars aan te schaffen. Duidelijk is dat de huidige dienstverle-
ning van intermediairs niet is te kenmerken als publieke goederen of diensten. 

7.1.4 Informatieasymmetrie

Een markt met principaal-agentrelaties wordt gekenmerkt door het bestaan van
informatieasymmetrie. Het intermediair (de agent) heeft te maken met verschil-
lende principalen, namelijk aanbieders en afnemers van financiële producten.
Het intermediair beschikt ten opzichte van zijn principalen over meer en betere
informatie. Afnemers kunnen bijvoorbeeld de kwaliteit van financiële producten
en de kwaliteit van het advies over het algemeen niet goed beoordelen. Met name
bij complexe producten als een beleggingsverzekering ervaren consumenten pas
na vele jaren of het product aan de verwachtingen heeft voldaan. Financiële pro-
ducten zijn dan ook veelal vertrouwensgoederen. De consument vertrouwt bij de
inschakeling van een intermediair op het advies van die persoon. De public-inte-
resttheorie van regulering (Van Damme, 1996) stelt dat indien de consument
geen inzicht heeft in de kwaliteit, dienstverleners (intermediair en directe aan-
bieders) zich zonder regulering niet zullen onderscheiden op basis van kwaliteit.
Consumenten betalen dan een gemiddelde prijs voor gemiddelde dienstverle-
ning, waardoor op den duur de aanbieders van kwalitatief hoogstaande diensten
de markt zullen verlaten. Zulke averechtse selectie is ongewenst en pleit voor het
reguleren van meer inzicht in de kwaliteit van dienstverlening van financiële
dienstverleners. 

Binnen de intermediaire bedrijfstak, met het bestaan van verschillende princi-
paal-agentrelaties, is sprake van informatieasymmetrie. Intermediairs beschik-
ken in het algemeen over meer en betere informatie dan hun principalen. 

7.1.5 Transactiekosten

Bij het ontstaan van marktfalen speelt ook het element van de transactiekosten
een rol. Transactiekosten zijn de kosten om een transactie, inclusief alle voorbe-
reidende handelingen, tot stand te kunnen brengen. Arrow (1969) geeft aan dat
er ook sprake is van marktfalen als de transactiekosten zo hoog zijn dat het
voortbestaan van de markt in het geding is. Daarvan is binnen de intermediaire
bedrijfstak in zekere mate sprake. De oorspronkelijke functie van het interme-
diair, het verlagen van transactiekosten en informatieasymmetrie, staat onder
druk. Met name als gevolg van de technologische ontwikkelingen zijn de transac-
tiekosten voor consumenten en aanbieders sterk verminderd. Daarnaast beschik-
ken consumenten over meer en betere informatie. De ontwikkeling van de
marktaandelen van de intermediaire bedrijfstak is daar het gevolg van. Het is
overigens niet zo dat het intermediair op alle deelmarkten lagere marktaandelen
laat zien. Het voortbestaan van de zakelijke markt voor intermediairs en de hypo-
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theekmarkt bijvoorbeeld is niet in het geding op dit moment. Bij de markt voor
particuliere schadeverzekeringen zou dit wel het geval kunnen zijn. Veel consu-
menten ervaren minder transactiekosten bij het afsluiten van schadeverzekerin-
gen rechtstreeks bij een verzekeraar. Daarbij gaat het niet alleen om de te betalen
premie, maar met name ook om de moeite die moet worden gedaan om de scha-
deverzekering af te sluiten. Omdat de markt voor particuliere schadeverzekerin-
gen de belangrijkste inkomstenbron voor het intermediair is, en het voortbe-
staan van deze markt voor het intermediair sterk onder druk staat als gevolg van
de hoge transactiekosten, verhoogt ook het aspect transactiekosten het risico van
marktfalen.

7.2 Conclusie theoretische benadering marktfalen

Binnen de intermediaire bedrijfstak is sprake van marktfalen. De overheid heeft
ingegrepen in de intermediaire markt om het geconstateerde marktfalen te be-
perken. Zij heeft dit niet gedaan om vanuit paternalistisch oogpunt te komen tot
(her)verdeling van welvaart. De markt wordt gekenmerkt door het bestaan van
een grote mate van informatieasymmetrie, het risico van externaliteiten is aan-
wezig en de transactiekosten in de markt voor particuliere schadeverzekeringen
zijn te hoog. 

Risico van marktfalen in intermediaire bedrijfstak

Externaliteiten +/+
Marktmacht -/-
Publieke goederen -/-
Informatieasymmetrie +/+
Transactiekosten -/+

(De Jong, 2010)

7.3 Praktijkonderzoek marktfalen 

Na de conclusie dat theoretisch gezien, de intermediaire markt faalt, wordt het
bestaan van marktfalen verder geanalyseerd aan de hand van enkele praktijkon-
derzoeken. Sinds de jaren negentig zijn er verschillende rapporten en onderzoe-
ken geweest met kritiek op de financiële sector. De publieke schandalen rond de
aandelenleaseproducten en de woekerpolissen liggen nog vers in het geheugen.
Hoewel als hoofdverantwoordelijke in deze zaken de aanbieders (verzekeraars)
zijn aangewezen, wordt ook verwezen naar de rol van het intermediair bij de ver-
koop en advisering van deze producten. Deze dissertatie is beperkt tot de rol die
het intermediair heeft gespeeld. Daartoe worden de meest relevante zaken onder
de loep genomen, om te kunnen analyseren waar en wanneer het intermediair
als medeverantwoordelijke is aangemerkt. 

7.3.1 Marktverkenning beleggingsverzekeringen

In 1994 publiceerden Actuarieel Bureau Hammer en Pensioenadviesbureau Val-
kenburg een eerste marktverkenning beleggingsverzekeringen. De marktverken-
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ning schetste een beeld van de markt voor beleggingsverzekeringen op basis van
opgevraagde offertes en een uitgebreide enquête onder verzekeraars. In de markt-
verkenning concludeerden de onderzoekers onder meer: 

‘(…) een goede vergelijking van prognose kapitalen op basis van de in stan-
daard maatschappijoffertes genoemde bedragen is nauwelijks mogelijk;
niet-ter-zake-kundigen zullen dan ook appels met peren vergelijken. En,
beleggingsfondsen zijn onvergelijkbaar op basis van de aangeboden infor-
matie.’

Daarnaast concludeerden de onderzoekers ten aanzien van de provisies op beleg-
gingsverzekeringen:

‘(…) overgang van afsluitprovisie naar doorlopende provisie verbetert de
kwaliteit van de beleggingsverzekering; de polishouder profiteert van een
gunstiger waarde-verloop binnen de verzekering en de assurantieadviseur
wordt jaarlijks beloond voor zijn te verrichten advieswerkzaamheden.’

De marktverkenning beleggingsverzekeringen is in de jaren negentig meerdere
keren uitgevoerd. Telkens is aangegeven dat de informatie met betrekking tot be-
leggingsverzekeringen onduidelijk was en niet geschikt was om producten te
kunnen vergelijken. Ten aanzien van de rol van het intermediair deed de markt-
verkenning geen concrete uitspraken. Wel is gekeken naar het provisiestelsel als
onderdeel van de totale kosten die van invloed zijn op het uiteindelijke rende-
ment van de polis. 

7.3.2 Rapport-Boot

In 1995 publiceerde Arnoud Boot zijn resultaten op basis van een onderzoek naar
de kostenstructuur van beleggingsverzekeringen. Het rapport was getiteld ‘Koop-
sommen en premie-stortingen een goudmijn: maar voor wie?’. Boot noemde de
resultaten schokkend: 

‘(…) de kosten bevinden zich in een ruime bandbreedte rond de 20 procent
van het ingebrachte geld.’

En verder: 

‘(…) voor wat betreft de uiteindelijke belastingvoordelen voor de verzeker-
de zijn onze conclusies mogelijk nog schokkender. Soms gaat slechts een-
derde van de voordelen naar de verzekerde en tweederde naar de verzeke-
ringsmaatschappij.’ 

Boot gaf in zijn rapport weer dat verzekeraars onduidelijke en ondoorzichtige po-
lissen maken, hoge kosten in rekening brengen en niet aangeven welk rende-
ment daadwerkelijk kan worden behaald. Over de rol van het intermediair bij de
advisering en/of verkoop van de onderzochte producten schreef Boot niets.
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7.3.3 CPB-rapport over de markt voor oudedagsvoorzieningen

Het Centraal Planbureau bracht in 2000 een rapport uit over de toekomst van de
Nederlandse markt voor oudedagsvoorzieningen, getiteld ‘Solidariteit, keuzevrij-
heid en transparantie’. In de studie van het CPB is ook gekeken naar de positie
van het intermediair als adviseur van pensioenregelingen. Een vorm van markt-
falen die het CPB rapporteerde, is het maken van verkeerde productkeuzes door
informatieproblemen van consumenten. Consumenten zien het kiezen van de
juiste oudedagsvoorziening als een zeer complexe zaak. Daarbij komt dat consu-
menten niet in staat zijn of niet bereid zijn om veel geld en/of moeite te besteden
aan het optimaliseren van hun keuze voor de beste pensioenregeling. Het CPB
constateerde een inefficiëntie in de Nederlandse markt als gevolg van het feit dat
bij veel Nederlandse huishoudens de daadwerkelijke pensioenbeslissing afwijkt
van de meest optimale oplossing. 

De beschreven informatieasymmetrie wordt mede veroorzaakt door de hoge in-
formatie- en besluitvormingskosten voor huishoudens. Het CPB gaf aan dat een
deel van dat probleem door de markt zelf kan worden opgelost, namelijk via de
markt van informatie en advies. Op die markt zijn zowel intermediairs actief als
pensioenverzekeraars. Dit proefschrift beperkt zich tot de rol van het interme-
diair en laat die van de verzekeraars buiten beschouwing. 

In het rapport worden twee voorwaarden genoemd, waaronder specifiek tussen-
personen economische prikkels hebben voor het geven van goed advies: reputa-
tie-effecten en onafhankelijkheid. Het CPB concludeerde dat op de markt voor
pensioenadvies het reputatie-effect ontbreekt, omdat het geven van een slecht
advies niet of nauwelijks gevolgen heeft voor de adviseur. Dat wordt verklaard
door het feit dat pensioenen complexe producten zijn en omdat pensioenen
meestal pas tientallen jaren nadat het advies is verstrekt, tot uitkering komen.
Het is voor consumenten vrijwel onmogelijk om te beoordelen of het advies goed
of slecht is geweest. De adviseur wordt daardoor achteraf niet aangesproken op
de kwaliteit van zijn advies, afgezien van het feit of de betreffende adviseur nog
wel actief is tegen de tijd dat het pensioen daadwerkelijk tot uitkering komt. 

Met het wegvallen van het reputatie-effect, concludeerde het CPB dat de onafhan-
kelijkheid van doorslaggevend belang is om tussenpersonen te prikkelen tot het
geven van goed advies. Onafhankelijkheid wordt in dit rapport als volgt omschre-
ven:

‘(…) adviseurs hebben geen (direct) financieel belang bij de uiteindelijke
keuze van de consument.’ 

Het CPB gaf aan dat als deze financiële belangen wel bestaan, de adviseur in de
verleiding komt om adviezen te geven die niet leiden tot een voor de consument
optimale pensioenbeslissing. In de tijd dat het CPB dit rapport schreef, mochten
tussenpersonen alleen op provisiebasis worden betaald en bestonden er dus altijd
financiële banden tussen aanbieders en tussenpersonen. Naast provisie onder-
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kende het CPB ook het maken van omzetafspraken als een vorm van financieel
belang.

De distributie van oudedagsvoorzieningen gebeurt veelal door dezelfde tussen-
personen die ook de informatie en het advies aan de consument hebben gegeven.
Dat betekent dat tussenpersonen naast het informeren en adviseren van consu-
menten, ook de pensioenregeling voor de consument bij de aanbieder afsluiten
en daarnaast voor de aanbieder mogelijk ook nog andere diensten verricht als
premie-inning en administratie. Het CPB gaf aan dat de distributiefunctie per de-
finitie gepaard gaat met het aanhouden van financiële banden met aanbieders.
Op basis daarvan concludeerde het CPB dat de combinatie van informatie en ad-
vies met distributie en andere functies, verkeerde prikkels creëert in de markt
voor oudedagsvoorzieningen. 

7.3.4 RFT-rapport

In 2001 heeft de Raad van Financiële Toezichthouders (RFT) een rapport uitge-
bracht over tussenpersonen in de financiële sector. De RFT formuleerde aanbeve-
lingen voor een toezichtstructuur en regelgevend kader voor de markt van tus-
senpersonen, op basis van de conclusie dat een dergelijke structuur niet bestond. 

De RFT heeft een incidentenscan uitgevoerd en vastgesteld dat het aantal inci-
denten in de tussenpersonenmarkt niet exact was vast te stellen, maar de conclu-
sie werd wel getrokken dat de tientallen gevonden incidenten ‘slechts een topje
van de ijsberg vormen’. De incidenten die werden waargenomen, zijn te verdelen
in: schending van markttoetredingsregels22, verstrekken van onjuiste of mislei-
dende informatie (inclusief onjuiste advisering) en fraude en faillissement. In het
rapport onderkende de RFT de volgende risico’s voor consumenten: schade in ver-
band met fraude of faillissement, een financiële tegenslag door een mismatch
tussen consument en product en onjuiste voorstelling over het gekochte product
vanwege onjuiste voorlichting.

De RFT constateerde een suboptimaal niveau van het voorkomen van de hiervoor
genoemde risico’s en incidenten. Daarbij zag de RFT veel vormen van zelfregule-
ring, maar werden vraagtekens geplaatst bij de effectiviteit van de zelfregulering,
omdat veel tussenpersonen zich niet onderwierpen aan zelfreguleringsafspra-
ken. De RFT pleitte in haar rapport voor het creëren van drempels in de markt
om zo een minimumbeschermingsniveau voor consumenten te waarborgen, en
ook om daarmee malafide tussenpersonen concreet van de markt te kunnen we-
ren. De RFT adviseerde om minimumeisen te stellen op het gebied van integri-
teit, deskundigheid en transparantie. 
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7.3.5 Aandelenlease

De aandelenleaseaffaire ontstond rond 2001 toen aandelenleasecontracten na de
beurscrash voor veel deelnemers in plaats van winst een enorme restschuld ople-
verden. In Nederland zijn een paar honderdduizend van deze contracten ver-
kocht. Op het hoogtepunt van de markt stonden ongeveer 700 000 aandelenlease-
contracten uit met een totale waarde van circa ! 6,5 miljard (AFM, 2002). In Ne-
derland werden de meeste contracten verkocht door Legio Lease, een dochterbe-
drijf van Bank Labouchere. Bank Labouchere werd in augustus 2000 door Aegon
verkocht aan Dexia.

Kern van de aandelenleaseaffaire was dat consumenten met (soms voor een deel)
geleend/geleased geld gingen beleggen. In de tijd dat deze producten werden ver-
kocht, werden op de beurs mooie rendementen behaald, waardoor het idee be-
stond dat je alleen maar geld kon winnen. Aan het risico dat je als klant met een
restschuld kon blijven zitten, werd niet of nauwelijks gedacht. 

In eerste instantie constateerde de AFM dat de reclame-uitingen rond de aande-
lenleaseproducten niet aan de regels voldeden. Het was voor de consument niet
duidelijk dat men een lening aanging om te beleggen en dat er bijvoorbeeld fis-
cale wijzigingen waren opgetreden.
In 2002 publiceerde de AFM een rapport getiteld ‘Aandelenlease, niet bij rende-
ment alleen’. Met het rapport, dat mede is geschreven naar aanleiding van de be-
vindingen rond de reclame-uitingen, beoogde de AFM consumenten beter voor te
lichten over deze producten. In 2003 rondde de AFM een uitgebreid onderzoek
naar aandelenleaseproducten af. Het onderzoek concludeerde onder meer dat er
vaak geen profiel van klanten was opgesteld, dat rechten en plichten onduidelijk
met de consument waren gecommuniceerd, dat de verkooppraktijken mislei-
dend waren en dat de dienstverlening onvoldoende was afgestemd op de wensen
van de klant en tegen een te hoge prijs. Deze conclusies hadden betrekking op de
aanbieders van de aandelenleaseproducten. Over de rol van het intermediair bij
de verkoop van aandelenleaseproducten werd marginaal melding gemaakt. Toch
is duidelijk dat de verkoop van aandelenleaseproducten ook via intermediairs
heeft plaatsgehad. Over het algemeen betrof dit onderdelen van aanbieders die
als intermediair in de markt actief waren. Organisaties als Spaarbeleg (Aegon),
Spaar Select (Dexia en diens rechtsvoorganger Labouchere, onderdeel van Ae-
gon), GroeiVermogen (Fortis), Defam (Fortis) en Regio Bank (ING). Maar ook min
of meer onafhankelijke intermediairs die samenwerkten met de aanbieders van
aandelenleaseproducten speelden een rol. 

Het onderzoek van de AFM uit 2003 leidde tot de instelling van de Commissie Ge-
schillen Aandelenlease (Commissie-Oosting), die moest bemiddelen tussen aan-
bieders en gedupeerde consumenten. De commissie slaagde niet in haar doelstel-
ling. In haar eindrapport uit 2004 beschreef de Commissie-Oosting het interme-
diair summier. De Commissie stelde dat:

‘(…) veel aandelenleaseproducten zijn afgezet via tussenpersonen. Het ver-
moeden is dat deze tussenpersonen in ieder geval niet steeds over vol-
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doende inzicht beschikten om adequate informatie te verstrekken over de
aandelenleaseproducten en de daaraan verbonden risico’s. Tevens heeft
de Commissie geconstateerd dat veel afnemers (consumenten) haar heb-
ben laten weten dat zij mondeling van tussenpersonen onjuiste of mislei-
dende inlichtingen hebben gekregen en dat risicovolle combinatieproduc-
ten vooral via tussenpersonen zijn aangeboden.’

Los van de juridische aansprakelijkheid stelde de commissie ook dat:

‘(…) in het stelsel van de thans – en in het verleden – geldende effectenwet-
geving is en was de naleving van relevante zorgverplichtingen door tus-
senpersonen onvoldoende verzekerd.’

Tevens constateerde de Commissie dat er een aanzienlijk verhaalsrisico lijkt te be-
staan, helemaal zolang er geen verplichte dekking bestaat voor aansprakelijkheid van
beroepsaansprakelijkheidsverzekeraars. Inmiddels is zowel de zorgplicht als de ver-
plichte beroepsaansprakelijkheidsverzekering (tenminste voor bemiddeling in verze-
keringen) in de Wft vastgelegd. 

Pas later slaagde Wim Duisenberg er in een compensatieregeling te bewerkstelli-
gen, een regeling die in 2007 algemeen bindend werd verklaard. Op dit moment
zijn er echter nog steeds rechtszaken gaande en is de aandelenleaseaffaire nog al-
tijd niet volledig afgerond. In 2009 deed de Hoge Raad uitspraak in een aantal
proefprocedures over effectenleaseovereenkomsten om daarmee richting te ge-
ven aan de afwikkeling van de nog openstaande dossiers (Van Boom, 2009).

7.3.6 SER-advies

De Sociaal-Economische Raad adviseerde in 2002 het Ministerie van Financiën
over de bemiddeling in financiële diensten. Het SER-advies had betrekking op het
voornemen destijds van minister Zalm om een nieuw wettelijk kader voor deze
markt in te voeren, waardoor een adequaat niveau van consumentenbescher-
ming en het efficiënt functioneren van financiële markten gewaarborgd worden. 

De SER rapporteerde een warm voorstander te zijn van de voorgestelde kaderwet
voor bemiddeling in financiële diensten. Daarbij hechtte de SER grote waarde
aan verankering van de zorgplicht voor de kwaliteitskenmerken integriteit, fi-
nanciële en juridische zekerheid, informatieverstrekking en deskundigheid. De
SER maakte geen verdere analyse van de oorzaken van het marktfalen, maar advi-
seerde alleen over de voorgestelde maatregelen om marktfalen te verminderen.

In 2002 constateerde de SER dat de markt voor bemiddeling in financiële dien-
sten te maken had met een lappendeken aan wetgeving en zelfreguleringsafspra-
ken, die ook nog eens niet alle terreinen dekten waarop bemiddelaars actief wa-
ren. De SER constateerde daarbij dat er destijds veel verschillende zelfregule-
ringsafspraken waren, maar dat een groot probleem daarbij was dat de aanslui-
tingsgraad van bemiddelaars lang niet voldoende was om te waarborgen dat de
hele markt zich aan de zelfreguleringafspraken ging houden. Verder concludeer-
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de de SER dat het risico van marktfalen ook aanwezig was bij rechtstreekse ver-
koop van financiële diensten en dat het van belang was dat in dat kanaal ook de
kwaliteitseisen worden gewaarborgd. Volgens de SER moeten de aanbieders van
eigen financiële producten voldoen aan dezelfde eisen als de bemiddelaars. 

De SER gaf aan dat er extra waarborgen nodig waren om de consument beter te
beschermen en de markt voor financiële diensten beter te laten werken. Daar-
mee gaf de SER invulling aan ‘de publieke belangen die met een adequate orde-
ning van de markt van financiële diensten zijn gemoeid’. 

7.3.7 Ecorys-rapport hypotheekmarkt

In 2004 is onderzoek gedaan naar de werking van de hypotheekadviesmarkt. Het
onderzoek is in opdracht van het Ministerie van Financiën uitgevoerd door Eco-
rys. De belangrijkste doelstelling van het onderzoek was om inzicht te krijgen in
de kwaliteit van het advies van tussenpersonen over hypothecaire producten en
aanbieders en of er sprake was van een bias in dit advies.

De belangrijkste conclusie uit het onderzoek was dat de beloningsstructuren van
tussenpersonen financiële prikkels bevatten, zoals hypotheek- en bonusprovisie,
die het adviseren van complexe hypotheekproducten bevorderden en stimuleer-
den tot het adviseren van hypotheken van een beperkt aantal hypotheekaanbie-
ders. Dat betekende dat consumenten, als zij een onafhankelijke hypotheekadvi-
seur inschakelden, meer dan gemiddeld complexe hypotheken afsloten en ook
nog eens minder gunstige wat rente en kwaliteit betreft. Daarnaast maakte het
onderzoek duidelijk dat er onduidelijkheid en geen volledig beeld bestond bij de
consumenten voor welke hypotheekaanbieders tussenpersonen bemiddelden. 

De resultaten van het Ecorys-onderzoek lieten zien dat het hypotheekadvies van
tussenpersonen vertekend was. Er was zowel een aanbieder- als een productbias
in de markt voor hypotheekadvies. 

‘De aanwezige beloningsstructuur herbergt perverse prikkels om consu-
menten niet altijd de meeste geschikte hypotheekvorm en de beste hypo-
theekaanbieder te adviseren. De intransparantie van en onduidelijkheid
over het aanbod van tussenpersonen versterkt de mogelijkheden om ad-
viezen meer af te stemmen op de financiële voordelen van tussenperso-
nen dan op de situatie en wensen van de consument. Vergelijkbare con-
clusies zijn eerder getrokken op basis van empirisch onderzoek in het Ver-
enigd Koninkrijk.’

De onderzoekers van Ecorys concludeerden dat consumenten die complexe fi-
nanciële producten afsloten via tussenpersonen, niet beter af waren dan consu-
menten die zelf rechtstreeks bij een bank of verzekeraar het product afsloten. 
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7.3.8 CPB-studie levensverzekeringen 

In 2005 heeft het Centraal Plan Bureau (CPB) in samenwerking met de Neder-
landse Mededingingsautoriteit (NMa) onderzoek gedaan naar de concurrentie in
de markt voor levensverzekeringen. Uit de onderzoeksresultaten bleek dat consu-
menten die via een tussenpersoon lijfrentes hadden aangeschaft, gemiddeld een
lagere opbrengst realiseerden dan consumenten die direct zaken hadden gedaan
met een levensverzekeraar. Uit het onderzoek van CPB en NMa bleek ook dat con-
sumenten die wisten dat tussenpersonen beloond werden op provisiebasis, dik-
wijls zelf op zoek gingen naar een passend financieel product. De uitkomsten on-
derstreepten volgens het CPB het belang van grotere transparantie van en onpar-
tijdige advisering over levensverzekeringsproducten. 

De onderzoekers constateerden verder dat een mogelijke oorzaak van de niet op-
timale concurrentie in de Nederlandse markt voor levensverzekeringen, was gele-
gen in de prikkelstructuur voor tussenpersonen. De prikkels bereikten niet het
effect dat tussenpersonen werden verleid de voor de klant beste producten te se-
lecteren. 

Het CPB en de NMa gaven enkele beleidsopties naar aanleiding van de onder-
zoeksresultaten. Daarover schreven de onderzoekers: 

‘(…) een beleidsoptie om de concurrentie op de markt voor levensverzeke-
ringen te versterken, is verzekeraars en tussenpersonen te verplichten
meer helderheid te verschaffen over beheersvergoedingen en provisies.
Een andere optie is het reguleren van de contractrelaties tussen verzeke-
ringsmaatschappijen en tussenpersonen. Een voorbeeld is een verbod op
contractvoorwaarden die tussenpersonen ertoe aanzetten vooral zaken te
doen met een of enkele aanbieders, bijvoorbeeld via bonussen of zachte le-
ningen. In het Verenigd Koninkrijk zijn dergelijke contractvoorwaarden
verboden.’

7.3.9 Woekerpolisaffaire/Commissie-De Ruiter

In 2006 werd een vertrouwelijk onderzoek van de AFM openbaar over beleggings-
verzekeringen. Het onderzoek concludeerde dat beleggingsverzekeringen com-
plex zijn en relatief duur. En dat de informatievoorziening van verzekeraars bij
beleggingsverzekeringen niet optimaal was. Tijdens een uitzending van het tv-
programma TROS Radar is voor beleggingsverzekeringen waarin relatief veel kos-
ten worden ingehouden de term ‘woekerpolissen’ bedacht. Het onderzoek van de
AFM heeft geleid tot de instelling van de Commissie Transparantie Beleggingsver-
zekeringen (Commissie-De Ruiter) in de zomer van 2006. De Commissie-De Ruiter
stelde een gebrek aan transparantie vast, zowel over de aard van beleggingsverze-
keringen als over het deel van de inleg die daadwerkelijk belegd wordt. In haar
rapport aan het Verbond van Verzekeraars concludeerde de Commissie-De Ruiter
dat de transparantie van informatie aan consumenten evenzo belangrijk is rich-
ting adviseurs en bemiddelaars. Verder wees de commissie op de bestaande zorg-
plicht om een passend advies te geven en de consument te voorzien van de beno-
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digde informatie over kosten, risico’s en rendementen. Nadrukkelijk stelde de
commissie dat ‘als een adviseur of bemiddelaar ter zake over onvoldoende gege-
vens zou beschikken, hij het desbetreffende product niet zou moeten adviseren’.
Ten aanzien van de beloning van de adviseur of bemiddelaar stelde de commissie
in haar rapport ‘dat zij van oordeel is dat openheid daaromtrent niet slechts ge-
wenst, maar noodzakelijk is’. Tevens adviseerde de commissie een ingrijpende
wijziging in de provisiesystematiek, door de afsluitprovisie om te vormen naar
een doorlopende, tijdsevenredige provisie, om zodoende het probleem van de
plotselinge waardedaling bij tussentijdse beëindiging van de beleggingsverzeke-
ring op te lossen. Ook zag de commissie het als een zorgplicht voor de adviseur
of bemiddelaar om de consument, indien dit bekend is, te waarschuwen over on-
voorziene kostenstijgingen. In het rapport werd daarbij benadrukt dat, als gevolg
van het provisiesysteem, er een belangentegenstelling ontstaat, doordat een advi-
seur juist een hogere provisie ontvangt als de kosten (en dus de premie) voor de
klant stijgen. 

De Commissie-De Ruiter heeft geadviseerd om te komen tot meer transparantie
voor consumenten over de kosten die worden ingehouden bij beleggingsverzeke-
ringen. Dat heeft geleid tot de invoering van informatiemodellen die verzeke-
raars vanaf 1 januari 2008 hanteren. Opmerkelijk is dat in eerste instantie de kos-
ten voor provisie aan de adviseur of bemiddelaar, niet apart in de voorgestelde
modellen waren opgenomen, maar als onderdeel van de eerste en doorlopende
kosten. Dit terwijl wordt opgemerkt dat de commissie ervan uitgaat dat elk van
de elementen provisie, kosten en risicopremie(s) wordt geconcretiseerd. 

Naar aanleiding van het ontstaan van de woekerpolisaffaire zijn verschillende
consumentenstichtingen opgericht die de belangen van bezitters van een beleg-
gingsverzekering met te hoge kosten behartigen. De twee bekendste stichtingen
zijn de Stichting Woekerpolisclaim en de Stichting Verliespolis. Deze stichtingen
proberen met individuele verzekeraars afspraken te maken over compensatie van
consumenten. De compensaties bedragen volgens berekeningen van de Ombuds-
man financiële dienstverlening in totaal circa ! 2 miljard, waarbij gedupeerden
in 2010 uitsluitsel krijgen over de hoogte van hun individuele compensatievoor-
stel. 

Op 4 maart 2008 heeft de Ombudsman financiële dienstverlening een aanbeve-
ling gedaan om te komen tot oplossing van het geschil tussen verzekeraars en
consumenten. In zijn aanbeveling wijst de Ombudsman vier schuldigen aan voor
het ontstaan van de woekerpolisaffaire: verzekeraars, de consument, de tussen-
persoon en de wetgever. Over de rol van de tussenpersoon schrijft de Ombuds-
man onder meer dat:

‘(…) deze zich niet altijd van zijn primaire taak heeft gekweten en dat in
de voorgelegde geschillen regelmatig voorbeelden zijn aangetroffen, waar-
in de tussenpersoon bij zijn advisering van de consument zich in belang-
rijke mate heeft laten leiden door de hoogte van de provisie – die wordt
bepaald door factoren als de gecontracteerde duur van de overeenkomst
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en de hoogte van de eerste inleg – welke provisie in de concurrentieslag
van verzekeraars omhoog werd gestuwd.’

Eind 2009 waren er volgens de nieuwsbrief van Stichting Verliespolis (2009), com-
pensatieregelingen afgesproken met zes verzekeraars: Delta Lloyd, Nationale-Ne-
derlanden, ASR Nederland, SNS Reaal, AEGON en Loyalis. Daarnaast heeft de
Stichting Woekerpolisclaim (2009) in december 2009 een regeling afgesloten met
Rabobank Nederland. 

7.3.10 AFM-onderzoek kwaliteit hypotheekadvies

In 2007 heeft de AFM de resultaten van onderzoek naar de kwaliteit van hypo-
theekadviezen gepresenteerd. De AFM rapporteerde dat bij bijna driekwart van
de onderzochte intermediairs, de advisering van een redelijke tot goede kwaliteit
was. Zo was bij zo’n driekwart van de dossiers een hypotheek verstrekt, waarvan
de lasten aantoonbaar pasten bij de financiële positie van de consument. Een
kwart van de onderzochte hypotheekadviezen voldeed niet aan de normen van
de AFM. De AFM heeft ook diverse verbeterpunten voor de sector geconstateerd,
zoals meer kennis op het gebied van fiscaliteit, betere vergelijking van oude en
nieuwe hypotheek bij oversluiten en beter inzicht in de financiële positie van de
consument. 

7.3.11 AFM-rapport beleggingsadvies

In de zomer van 2008 heeft de AFM het rapport ‘Kwaliteit advies bij beleggings-
verzekeringen’ gepresenteerd. Het onderzoek is een vervolg op het onderzoek
over het product beleggingsverzekeringen (2005), dat weer aanleiding was voor
het ontstaan van de woekerpolisaffaire. De AFM concludeerde dat 20% van de on-
derzochte adviezen als goed konden worden geclassificeerd. De AFM concludeer-
de verder dat 55% van de onderzochte adviezen redelijk was en 25% matig tot
slecht. Gesteld kan dus worden dat op basis van het onderzoek van de AFM 80%
van de adviezen vormen van marktfalen in zich hadden. 

Op basis van haar bevindingen gaf de AFM ook een aantal aanbevelingen voor de
financiële dienstverleners, in feite aanbevelingen om marktfalen te beperken. 

‘Financiële dienstverleners winnen gedurende het adviesproces voldoende
informatie in over de cliënt en leggen ingewonnen informatie over de
cliënt voldoende duidelijk vast in het cliëntendossier, financiële dienstver-
leners maken een goede vergelijking tussen een beleggingsverzekering en
alternatieve producten, zoals “bankbeleggen”, “banksparen”, beleggings-
rekeningen, spaarrekeningen en spaarverzekeringhypotheken, al dan niet
gecombineerd met een losse overlijdensrisicoverzekering, financiële
dienstverleners informeren de cliënt volledig en begrijpelijk over de kos-
ten, risico’s en kenmerken van de beleggingsverzekering, financiële
dienstverleners controleren regelmatig binnen de organisatie in hoeverre
ze kwalitatief goed advies hebben gegeven.’
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Naast de aanbevelingen voor de financiële dienstverleners, gaf de AFM ook aan
dat consumenten een eigen verantwoordelijkheid hebben. Zo besteedt de consu-
ment te weinig tijd aan het kopen van een financieel product en is de consument
te veel gefocust op de laagste maandlasten, zonder zich te verdiepen in de risico’s
van een product. 

7.4 Conclusies praktijkonderzoek marktfalen

De intermediaire bedrijfstak heeft te maken met marktfalen. Los van de schuld-
c.q. aansprakelijkheidsvraag in de verschillende onderzoeken, geven de voorbeel-
den aan dat de intermediaire markt in ieder geval affaires als die van de aande-
lenlease en woekerpolissen niet heeft kunnen tegenhouden. Wat ook geconsta-
teerd wordt, is dat zowel aanbieders als overheid en consumenten hebben bijge-
dragen aan het geconstateerde marktfalen.

Medio jaren negentig waren de eerste signalen aanwezig dat beleggingsverzeke-
ringen te hoge kosten met zich meebrachten en dat de polissen onduidelijk en
ondoorzichtig waren. Ondanks de waarschuwingen van gerenommeerde partijen
is er door zowel de overheid als de hele financiële sector nagenoeg niets met de
kritiek gedaan. Hoewel de rapporten van Hammer/Valkenburg en Boot de nadruk
legden op de inhoud van de producten en niet op de kwaliteit van het advies,
mogen ook intermediairs zich aantrekken dat te weinig is gedaan met de kritiek.
Intermediairs zijn de ondoorzichtige en dure beleggingsverzekeringen blijven ad-
viseren. Juist van een intermediair zouden consumenten mogen verwachten dat
zij de ondoorzichtigheid van de producten konden verduidelijken. Daarin heeft
de intermediaire bedrijfstak, over het algemeen genomen, gefaald. 

Het CPB constateerde in 2000 het ontbreken van een reputatiemechanisme in de
markt voor informatie en advies bij pensioenvoorzieningen, waarbij het noodza-
kelijk is dat er geen financiële banden bestaan tussen aanbieders en bemidde-
laars. Tevens signaleerde het CPB dat het combineren van advies- en bemidde-
lingsactiviteiten bij dezelfde tussenpersoon, tot verkeerde economische prikkels
leidt. De SER benadrukte twee jaar later dat consumentenbescherming en een ef-
ficiënt functionerende intermediaire markt gewaarborgd moeten zijn. Daarbij
sprak de SER zich, evenals eerder de RFT, uit voor een kaderwet om het toezicht
op tussenpersonen te reguleren en kwaliteitswaarborgen voor de consument op
te nemen op het gebied van integriteit, informatieverstrekking, deskundigheid
en juridische en financiële zekerheid.

In de aandelenleaseaffaire was de conclusie dat enkele intermediairs, met name
die die verbonden waren aan aanbieders, producten verkochten die niet passend
waren voor de consument. Het intermediair heeft deze producten verkocht zon-
der dat men over adequate informatie beschikte van de producten en de aan de
producten verbonden risico’s. De aandelenleaseproducten kwalificeerden als ver-
koopproducten en minder als adviesproducten. Dat blijkt ook uit de constatering
van de Commissie-Oosting, dat de zorgplicht van tussenpersonen onvoldoende
waargemaakt werd. 

conclusies op basis van onderzoeken m.b.t. marktfalen7.4
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Het CPB constateerde dat een reden voor marktfalen is dat er te weinig openheid
is over de prikkels die intermediairs ontvangen om producten te verkopen van
aanbieders. Het CPB vond ook dat de concurrentie bij intermediairs intensiever
zou moeten zijn, vooral op prijs. Ook Ecorys constateerde het bestaan van (belo-
nings)prikkels die intermediairs ertoe aanzetten om niet optimaal in het belang
van de consument te handelen. Ecorys constateerde het bestaan van zowel een
aanbieder- als een productbias in de markt van hypotheekadviezen.
Ecorys en het CPB constateerden dat intermediairs te weinig toegevoegde waarde
bieden voor consumenten. Verder constateerde de AFM in twee recente rapporten
dat een kwart van de adviezen van intermediairs, bij beleggingsverzekeringen en
hypotheken, niet passend is. 

Een belangrijke conclusie op basis van de praktijkonderzoeken, is dat het gecon-
stateerde marktfalen hoofdzakelijk betrekking heeft op complexe financiële pro-
ducten. Het gaat om beleggingsproducten, oudedagsvoorzieningen, levensverze-
keringen en hypotheken waarbij de intermediaire markt faalt. Hoewel er ook in
de markt voor eenvoudige financiële producten (schadeverzekeringen) sprake is
van marktfalen – immers ook daar is sprake van informatieasymmetrie – is dit
niet vergelijkbaar met de omvang van het marktfalen bij complexe financiële
producten. Wel is begin van deze eeuw vastgesteld dat er bepaalde risico’s zijn
die het efficiënt functioneren van de bedrijfstak en een goede consumentenbe-
scherming in de weg staan. Die constatering gold voor zowel complexe als een-
voudige financiële producten. Het daadwerkelijke marktfalen in de praktijk
wordt echter hoofdzakelijk gerapporteerd in de markt voor complexe producten.
Bij het oplossen of verminderen van het risico van marktfalen dient deze propor-
tionaliteit dan ook te worden toegepast. De focus dient te liggen op de interme-
diaire markt voor complexe financiële producten. Verder liggen mogelijke oplos-
singsrichtingen op basis van de geanalyseerde praktijkonderzoeken op het ter-
rein van de beloningsprikkels, de contractuele relaties tussen aanbieders en in-
termediair, de deskundigheid en de zorgplicht. 

Na de analyse van het actuele bestaan van marktfalen in de intermediaire be -
drijfs tak, wordt in de volgende paragrafen het risico op marktfalen in de toe-
komst beschreven. Voor beide analyses is gekozen om te kunnen komen tot het
structureel minimaliseren van het bestaan van marktfalen bij tussenpersonen,
en daarmee een antwoord te formuleren op een van de onderzoeksvragen.

7.5 Indicatoren marktfalen

Op basis van de theoretische analyse en de uitkomsten van enkele concrete rap-
porten en onderzoeken, is het bestaan van marktfalen vastgesteld. In die rappor-
ten is ook het risico van marktfalen naar voren gekomen. Daarbij is het van be-
lang om je te realiseren dat de risico’s die begin eenentwintigste eeuw zijn be-
schreven, inmiddels (deels) zijn ondervangen. Zo zijn, na aanleiding van de advie-
zen van de RFT (2001) en de SER (2002), de Wfd en de Wft ingevoerd. In deze ka-
derwetten heeft de wetgever geconstateerde risico’s van marktfalen ondervangen
door onder meer het stellen van een registratie-eis voor tussenpersonen, het ver-
plicht stellen van het hebben van een beroepsaansprakelijkheidsverzekering en
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de plicht om aangesloten te zijn bij een erkende geschilleninstantie. Tevens heeft
de wetgever in 2006 minimumeisen gesteld aan de deskundigheid, integriteit en
informatievoorziening van tussenpersonen. Naar aanleiding van het Ecorys-rap-
port over hypotheekadvies zijn per 2007 wettelijke regels ingevoerd (ook wel be-
kend als de adviesmatchregels), die een betere balans tussen afsluit- en doorlo-
pende provisie bewerkstelligen en die afspraken bevatten over provisietranspa-
rantie. 

Om voor de intermediaire bedrijfstak een reële inschatting te kunnen maken van
het huidige risico van marktfalen, is de studie van EIM (2000) in opdracht van het
Ministerie van Economische Zaken in dit proefschrift geactualiseerd. EIM maakte
gebruik van indicatoren om het risico van marktfalen vast te stellen. Deze indica-
toren zijn:
– marktgroei;
– scheiding van kiezen, betalen en gebruiken;
– klachten van consumenten;
– behaalde marge;
– concentratie van aanbieders;
– toetredingsdrempels;
– mate van samenwerking;
– dynamiek (toe- en uittreding van bedrijven); en
– betrokkenheid van de consument.
(EIM, 2000)

7.5.1 Marktgroei 

Volgens Prince (1996) geeft een markt met snel stijgende verkopen de indruk dat
er geen problemen zijn met de marktwerking. In een dergelijke markt is het niet
direct aantrekkelijk om over te gaan op kartelvorming. Dijksterhuis et al. (1995)
stellen dat een sterke productiegroei samengaat met een hoge dynamiek. Hieruit
kun je concluderen dat in een bedrijfstak waar de vraag naar producten en dien-
sten groot is, het risico van marktfalen klein is. Immers, er is dan sprake van veel
concurrentie, waar juist een gebrek aan concurrentie een risico geeft op marktfa-
len. 

Binnen de intermediaire bedrijfstak is sprake van voldoende marktgroei. In ieder
geval is tot en met 2007, het premie- en hypotheekvolume toegenomen. Daarin is
in 2008 wel een kentering gekomen, doordat de hypotheekmarkt en de markt
voor levensverzekeringen zijn gedaald (AMweb, 2009; Het Financieele Dagblad,
2009). IG&H (2009) geeft zelfs aan een verlies aan verdiencapaciteit bij het inter-
mediair te verwachten van 25% de komende jaren. De vraag naar financiële pro-
ducten blijft over een langere periode een min of meer constante factor, los van
het distributiekanaal via welke de vraag wordt bediend. Veel verzekeringen zijn
voor consumenten een wettelijk of anders wel een financieel noodzakelijk goed.
Naast de wettelijk verplichte verzekeringen kunnen consumenten over het alge-
meen niet zonder verzekeringen als inboedel- en opstalverzekeringen en niet
zonder een hypotheek om een huis te kopen. Verder worden verzekeringen ver-
plicht gesteld ter dekking van een bepaald risico, zoals bij hypotheken. Zolang de
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neerwaartse trend aan de vraagkant (vraaguitval) van consumenten tijdelijk is,
vormt dit geen groot risico van marktfalen. De dynamiek aan de vraagkant van
de intermediaire bedrijfstak lijkt over langere tijd dan ook gewaarborgd. 

7.5.2 Scheiden van kiezen, betalen en gebruiken

Er is een risico op marktfalen als de keuze, het betalen en het gebruik van een
product of dienst niet door een en dezelfde persoon wordt gedaan. In de medicij-
nenmarkt is dit risico bijvoorbeeld evident aanwezig. De consument gebruikt een
medicijn dat wordt voorgeschreven door een arts, en de ziektekostenverzekeraar
betaalt de rekening. Bij financiële dienstverlening geldt dit ook. De consument
sluit een bepaalde verzekering af, deze verzekering is hem geadviseerd door een
intermediair, voor dat advies betaalt de consument een premie aan de verzeke-
raar en de verzekeraar weer een provisie aan het intermediair. Het bestaan van
provisieafspraken komt voort uit de nauwe samenwerking tussen aanbieders en
intermediairs. Naast afspraken over de manier van samenwerking (via de samen-
werkingsovereenkomst) worden ook provisie- en bonusafspraken gemaakt, waar-
bij de betaling door de aanbieder aan het intermediair geschiedt. 
EIM stelt in haar rapport dat als een beslisser (lees: de consument) niet verant-
woordelijk is voor de betaling, dit ertoe leidt dat producten met een suboptimale
prijs-kwaliteitverhouding blijven bestaan. Nu is de vraag gerechtvaardigd of dit
ook opgaat voor de financiële dienstverlening. De consument kiest een product
(op advies van de tussenpersoon) en maakt ook gebruik van dat product. De con-
sument betaalt echter via de premie indirect voor het advies van het interme-
diair. In ieder geval in de beleving van de consument wordt niet rechtstreeks aan
het intermediair betaald, tenminste, in het provisiestelsel. Omdat provisie op dit
moment nog steeds de dominante beloningsvorm is, vormt dit element een di-
rect risico op marktfalen.

7.5.3 Klachten van klanten

Een suboptimale prijs-kwaliteitverhouding is af te meten aan het aantal en de
aard van de klachten over een bepaald product of dienst. De klachtencijfers kun-
nen dus iets zeggen over de kwaliteit van de dienstverlening van het interme-
diair en daarmee ook iets over een mogelijk risico op marktfalen. Het interme-
diair is sinds 2006 verplicht aangesloten bij een erkende geschilleninstantie.
Daarvoor is in zelfregulering al bedongen (door het intermediair en verzekeraars
gezamenlijk) dat het intermediair zich aansloot bij een klachteninstelling. Des-
tijds was dat de Stichting Klachteninstituut Verzekeringen (SKV) of de Geschillen-
commissie Consumentenzaken (SGC). Inmiddels zijn deze instituten in 2007 sa-
mengevoegd tot Kifid, Klachteninstituut Financiële Dienstverlening. 

Het aantal klachten tegen intermediairs is tussen 2003 en 2004 met bijna 50% ge-
stegen, echter daarna is er een daling van het aantal klachten waarneembaar.
Onderstaande grafiek maakt dit duidelijk.

marktstructuur en marktfalen 



In 2006 waren er 1395 klachten tegen assurantietussenpersonen binnengekomen
bij de Ombudsman financiële dienstverlening. Na 2006 rapporteert Kifid geen
exacte cijfers meer over klachten tegen intermediairs. Kifid rapporteert over 2008
alleen een stijging in totaliteit van het aantal klachten van 4400 in 2007 naar
6600 in 2008, waarvan een vijfde gedeelte betrekking heeft op het intermediair
(AMweb, 2009). Onduidelijk is of de stijging van het aantal klachten ook betekent
dat er meer over intermediaire dienstverlening wordt geklaagd. Het lijkt echter
onwaarschijnlijk dat de stijging van het aantal klachten niet bij het intermediair
merkbaar is. Op basis van de beschikbare informatie schat ik het aantal klachten
tegen intermediairs in 2008 op 1320 (een vijfde van 6600).

Als geschillen binnen Kifid niet door tussenkomst van de Ombudsman kunnen
worden opgelost, kunnen zaken worden voorgelegd aan de Geschillencommissie,
wat voorheen de Raad van Toezicht heette. Onderstaande grafiek geeft een over-
zicht van het aantal zaken die door de Raad van Toezicht Verzekeringen en de

indicatoren marktfalen7.5

hoofdstuk 7110

Grafiek 7. Consumentenklachten tegen intermediairs bij Ombudsman Financiële dienstver-
lening (Kifid)23
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Grafiek 8. Aantal zaken behandeld door raad van Toezicht Verzekeringen/Geschillencom-
missie (Kifid)
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Geschillencommissie zijn behandeld, met indien bekend, aangegeven bij hoeveel
zaken het een intermediair betrof.
De instelling van Kifid, de toenemende aandacht van de media en consumenten-
organisaties voor de financiële sector en het veranderend claimgedrag van de
consument in het algemeen, heeft er echter toe geleid dat het aantal klachten
over financiële dienstverleners in het algemeen, is toegenomen. Daarnaast zullen
consumenten mogelijk vaker direct naar de rechter stappen. Met name wordt dit
effect versterkt, doordat intermediairs sinds enkele jaren verplicht zijn een be-
roepsaansprakelijkheidsverzekering te hebben (eerst via zelfregulering en vanaf
2006 via de wet). Daardoor zullen consumenten en ondernemers meer het gevoel
hebben dat er ook financieel voordeel te behalen is bij een intermediair. Daar-
mee blijft het aantal klachten een belangrijk signaal voor marktfalen binnen de
intermediaire bedrijfstak.

7.5.4 Behaalde marge

Indien bedrijfstakken structureel overwinsten boeken, is dat een teken van het
mogelijk bestaan van marktfalen. Overwinsten zijn een indicatie dat er te weinig
concurrentie bestaat binnen een bedrijfstak en dat de bedrijfstak te weinig dyna-
miek vertoont (Dijksterhuis et al., 1995). De definitie van overwinst is lastig te ge-
ven en verschilt per bedrijfstak. Overwinst is de nettowinst van een onderneming
na aftrek van belastingen en een redelijke vergoeding over het eigen vermogen
en het geïnvesteerde kapitaal. OFTEL (2000) ziet de afwezigheid van voortdurende
overwinsten als een kenmerk van efficiënte concurrentie. De vraag is of er bin-
nen de intermediaire bedrijfstak sprake is van voortdurende overwinsten. Uit cij-
fers van het bedrijfsvergelijkend onderzoek van de NVA (SEO, 2008) blijkt dat de
afgelopen jaren de rendementen op omzet, bij kantoren gemiddeld 16% is. Bij de
NBVA (2008) ligt dat percentage rond de 14%. Na aftrek van belastingen en een
vergoeding over het eigen vermogen en het geïnvesteerde kapitaal lijkt er niet
veel overwinst over te blijven. Toch zijn de relatief hoge percentages economisch
resultaat, in vergelijking met andere sectoren binnen het mkb (zie hiervoor
hoofdstuk 9), wel een signaal dat er mogelijk sprake is van overwinsten. Daarmee
blijft dit aspect vooralsnog een uiting van mogelijk marktfalen.

7.5.5 Concentratie van aanbieders

De concentratiegraad binnen een bedrijfstak is een belangrijke indicator voor het
bestaan van marktfalen. Zoals eerder al beschreven, is er geen sprake van een ho-
ge concentratiegraad bij het intermediair, wel bij banken en verzekeraars. Gezien
de heterogeniteit van de intermediaire bedrijven en de lage concentratiegraad, is
de kans op marktfalen op basis van deze indicatoren als zeer klein te betitelen.
De kans is klein dat intermediairs elkaar vinden in een onderlinge overeen-
komst, tenzij dit zou gebeuren via de brancheorganisaties. Echter, in de interme-
diaire bedrijfstak is de aansluitingsgraad bij brancheorganisaties relatief laag.
Met een absolute dekking van naar schatting 25%, is het onwaarschijnlijk dat er
via de brancheorganisaties marktbrede overeenkomsten worden gesloten. De
nieuwe brancheorganisatie Adfiz, claimt zelf een marktaandeel in intermediaire
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omzet van circa 50% (<www.adfiz.nl>). Zelfs dan vormt de concentratiegraad op
dit moment geen risico op marktfalen. 

7.5.6 Toetredingsdrempels

OFTEL (2000) ziet het ontbreken van toetredingsdrempels als een structureel ken-
merk van effectieve concurrentie. Binnen de intermediaire bedrijfstak is een te-
gengestelde beweging ingezet. In tegenstelling tot het verlagen van toetredings-
drempels heeft de overheid er bewust voor gekozen om de toetredingsdrempels
voor intermediairs te verhogen. Echter, zoals reeds is vastgesteld, duidt de aanwe-
zigheid van duidelijke toetredingsdrempels voor de intermediaire bedrijfstak, op
dit moment niet op een risico op marktfalen.

7.5.7 Mate van samenwerking

De mate van samenwerking is een indicator van het bestaan van marktfalen. EIM
doelde hier niet op de ‘normale’ samenwerking tussen aanbieders en interme-
diairs. Vormen van hier bedoelde samenwerking zijn kartels, franchiseorganisaties,
inkooporganisaties en brancheverenigingen. Als er binnen samenwerkingsvormen
afspraken worden gemaakt over toetreding, prijzen of verdeling van markten, leidt
dit tot een grotere kans op marktfalen. Maar er is niet per definitie sprake van
marktfalen. Samenwerkingsvormen kunnen ook leiden tot scherpere concurrentie
en daarmee een lager risico op marktfalen. De intermediaire bedrijfstak kent vele
samenwerkingsvormen. Uit onderzoek van IG&H (2007) blijkt dat bijna 70% van al-
le intermediairs is aangesloten bij een of ander samenwerkingsverband. De drang
naar samenwerking kan verklaard worden door de enorme concurrentie binnen de
intermediaire bedrijfstak en daardoor een flinke druk op de marges. Samenwer-
king gebeurt meer uit noodzaak dan uit vrije wil. Gezien de structuur van de inter-
mediaire bedrijfstak levert de samenwerkingsgraad als bedoeld door EIM, op dit
moment geen verhoogd risico op van marktfalen, maar als die ontwikkeling door-
zet, zou dit wel een groter risico kunnen gaan vormen. De reguliere samenwerking
tussen aanbieders en bemiddelaars, zoals eerder in dit hoofdstuk is benoemd,
wordt beïnvloed door de provisiestromen die van aanbieder naar intermediair lo-
pen, buiten de directe invloedssfeer van de consument. Tevens is gebleken dat de
meeste intermediairs een beperkt aantal aanbieders in hun advisering betrekken
en dat er veelvuldig gewerkt wordt met voorkeursmaatschappijen. Die vorm van sa-
menwerking is ook een indicator van mogelijk marktfalen. 

7.5.8 Dynamiek

Een markt met veel in- en uittredende bedrijven duidt erop dat er sprake is van
gezonde concurrentie en een goed werkende markt. En dus met een laag risico
op marktfalen. Onder invloed van nieuwe wetgeving is de markt voor een deel
van het intermediair onaantrekkelijker geworden. Van de circa 12 000 interme-
diairs in 2005 zijn er in 2010 nog 9400 met een vergunning van de AFM. Daarbij
waren er in de afgelopen jaren ook duizenden nieuwe toetreders. Gesteld kan
worden dat juist de strengere wetgeving voor het intermediair de markt ook aan-
trekkelijker maakt voor nieuwe toetreders. Nieuwe toetreders kunnen hun be-

indicatoren marktfalen7.5

hoofdstuk 7112



conclusie indicatoren van marktfalen 7.6

drijfsmodel zonder historie compliant maken aan de Wft. Er is dan ook voldoen-
de dynamiek binnen de intermediaire bedrijfstak en daarom geen verhoogd risi-
co op marktfalen.

7.5.9 Betrokkenheid van de consument

Als de consument zich niet echt betrokken toont bij een dienst of product, be-
staat het risico dat aanbieders van diensten of producten hun macht misbruiken.
Over het algemeen kan worden gesteld dat financiële producten niet erg leven bij
de consument. Voor een auto gaat de consument verschillende autodealers langs
en maakt diverse proefritten. Over het algemeen zal hij over de prijs onderhande-
len. Bij een hypotheek of pensioenverzekering shopt de consument over het alge-
meen weinig (Nibud, 2007), laat staan dat hij onderhandelt over de prijs van het
product of de dienstverlening. Binnen de markt voor financiële dienstverlening
hebben aanbieders van producten en diensten, dus ook het intermediair, moge-
lijkheden om misbruik te maken van de lage betrokkenheid van de klant. Bijvoor-
beeld door een te hoge prijs te rekenen of onvoldoende dienstverlening te leve-
ren. CentiQ (2008) bevestigt het beeld dat consumenten weinig betrokkenheid
voelen bij de aanschaf van financiële producten. Daarmee vormt dit aspect een
risico op marktfalen. 

7.6 Conclusie indicatoren van marktfalen

In 2000 heeft EIM in opdracht van het Ministerie van Economische Zaken nader
onderzoek gedaan naar het risico van marktfalen op basis van de Scorekaart Risi-
co Marktfalen. In dat onderzoek is ook specifiek gekeken naar de markt voor be-
middeling in financiële diensten. Uit de analyse van EIM blijkt dat verzekerings-
diensten (score 78) een hoger risico op marktfalen in zich hebben dan bankdien-
sten (score 72), waarbij 100 de hoogste score is van risico van marktfalen. Op dit
moment ligt het voornaamste risico van marktfalen binnen de intermediaire be-
drijfstak bij de aspecten scheiding kiezen, gebruiken en betalen, en de betrokken-
heid van consumenten. Daarbij komt dat de aspecten marktgroei, klachten van
consumenten, behaalde marge en mate van samenwerking op dit moment geen
direct risico vormen, maar dat in de nabije toekomst wel zouden kunnen wor-
den. Onderstaande tabel maakt dit verder duidelijk.

Indicator marktfalen Risico marktfalen intermediaire bedrijfstak

Scheiding van kiezen, betalen en gebruiken +/+
Betrokkenheid van de consument +/+
Marktgroei -/+
Klachten van consumenten -/+
Behaalde marge -/+
Mate van samenwerking -/+
Concentratie van aanbieders -/-
Toetredingsdrempels -/-
Dynamiek (toe- en uittreding van bedrijven) -/-

(De Jong, 2010)
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Naast een beschrijving van de risico’s op marktfalen naar aanleiding van de indi-
catoren van marktfalen, wordt in dit proefschrift ook het risico op marktfalen
geanalyseerd in relatie tot het type financiële producten en een markt met en
zonder intermediairs. Die analyse wordt in de volgende paragrafen beschreven. 

7.7 Marktfalen in relatie tot type financiële producten

De intermediaire bedrijfstak is actief met verschillende financiële producten.
Grofweg kan onderscheid worden gemaakt tussen complexe financiële produc-
ten en niet-complexe financiële producten. Complexe financiële producten zijn
levensverzekeringen, hypotheken met een verpande verzekering en producten
met een beleggingselement. Daarnaast is per 2009 ook opgenomen in de wet (Bg-
fo) dat hypothecaire kredieten, effectenhypotheken en bankspaarproducten als
complexe producten worden aangemerkt. Naast de complexe financiële produc-
ten zijn er ook niet-complexe financiële producten. Deze categorie is niet als zo-
danig aangemerkt in de Wft. Niet-complexe producten zijn onder meer schade-
verzekeringen, spaarrekeningen, zorgverzekeringen, inkomensverzekeringen, ar-
beidsongeschiktheidsverzekeringen en consumptieve kredieten. Enkele van de
niet-complexe producten worden in de Wft aangeduid als impactvolle produc-
ten24, die wat betreft regelgeving tussen complexe en niet-complexe producten
vallen. 

Bij het analyseren van het risico van marktfalen is het van belang om onder-
scheid te maken tussen complexe en niet-complexe financiële producten. Zo
blijkt uit de analyse van de beschreven praktijkonderzoeken, dat deze uitsluitend
betrekking hebben op complexe financiële producten. Ook de wetgever maakt
verschil tussen deze producttypen. De regelgeving met betrekking tot complexe
producten is veel uitgebreider dan de regelgeving voor niet-complexe producten.
De term ‘complex’ houdt al in dat deze producten voor consumenten moeilijker
te doorgronden zijn. Daarnaast is de aard van de producten dermate verschil-
lend, dat dit een aparte analyse verdient. Daarvoor wordt wederom gebruikge-
maakt van Stiglitz (1988). Er wordt geen aandacht besteed aan het aspect markt-
macht en publieke goederen of diensten, omdat eerder al is geconcludeerd dat
daarvan in de intermediaire bedrijfstak geen sprake is. 

7.7.1 Externaliteiten

Externaliteiten komen meer voor bij de advisering en bemiddeling van complexe
financiële producten, dan bij niet-complexe financiële producten. Omdat het bij
complexe producten vrijwel altijd gaat om grote bedragen, in ieder geval gedu-
rende de looptijd, is het gevolg van externaliteiten groot. Consumenten kunnen
in financiële problemen komen als blijkt dat de hypotheek niet kan worden afge-
lost, het pensioen niet voldoende is opgebouwd of het rendement van een beleg-
ging tegenvalt. Het risico dat consumenten in financiële problemen komen als
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gevolg van een verkeerd afgesloten autoverzekering is beduidend kleiner. Ook de
overheid richt zich specifiek op maatregelen voor de markt van complexe pro-
ducten, juist ook ter vermindering van het risico van externe effecten voor de
consument en de overheid zelf. Discutabel is de positie van inkomensverzekerin-
gen. Inkomensverzekeringen worden afgesloten om consumenten een inkomen
te garanderen als een kostwinner komt te overlijden, arbeidsongeschikt wordt of
werkloos raakt, waardoor er geen of minder inkomen binnenkomt. Het externe
effect van verkeerd advies bij inkomensverzekeringen zou dan ook kunnen zijn
dat consumenten toch in financiële problemen geraken. Daarom is er door de ex-
ternaliteiten bij inkomensverzekeringen, toch ook bij deze, volgens de wetgever,
niet-complexe producten, sprake van het risico van marktfalen. 

Hoewel de Nederlandse huishoudens zich in 2009 minder in de schulden hebben
gestoken dan in 2008, is de totale consumptieve schuld van Nederlandse huishou-
dens ongeveer gelijk gebleven op ! 27 miljard (CBS, 2010). Onderzoek van Pan-
teia (2009) wijst uit dat naar schatting 893 000 huishoudens (12,69% van de totale
Nederlandse bevolking) te maken hebben met (een risico op) problematische
schulden. Inmiddels zijn de regels ten aanzien van consumptief krediet aange-
scherpt, zoals de verplichting om bij reclame-uitingen de slogan ‘let op: geld le-
nen kost geld’ op te nemen. Het is dan ook vanuit maatschappelijk oogpunt ge-
wenst om consumptieve kredieten aan meer consumentenbescherming te onder-
werpen en deze producten ook als complex te gaan beschouwen in het kader van
de Wft.

7.7.2 Informatieasymmetrie

Naarmate een product complexer wordt, zal de informatieasymmetrie tussen
agent en principaal groter worden. De consument heeft over het algemeen min-
der kennis en informatie over complexe financiële producten dan over niet-com-
plexe financiële producten. Dat blijkt ook uit het gebruik van de distributiekana-
len. Consumenten zijn bij schadeverzekeringen beter in staat om die producten
zelf af te sluiten, bijvoorbeeld via internet. De cijfers met betrekking tot de
marktaandelen van het intermediair onderstrepen dit. Bij de complexe produc-
ten is het aantal consumenten dat zonder hulp van een intermediair deze pro-
ducten kan afsluiten beduidend lager. Tussen het intermediair en banken en ver-
zekeraars is de informatieasymmetrie ook groter bij complexe producten. Bij de
beoordeling van het risico bijvoorbeeld, spelen bij complexe producten vele facto-
ren, zoals de gezondheid, de kredietwaardigheid en de persoonlijke financiële si-
tuatie. Het intermediair, zo geeft ook Williamson (1975) aan, heeft van nature be-
ter inzicht in het specifieke karakter van klantbehoeften bij complexe financiële
producten. 

7.7.3 Transactiekosten

Consumenten ervaren lagere transactiekosten bij het afsluiten van vooral niet-
complexe producten (via internet). Daar tegenover staat dat de transactiekosten
bij deze producten via tussenpersonen als hoog worden ervaren. Daarmee vervalt
ook een deel van het bestaansrecht van tussenpersonen. Dit blijkt onder meer uit
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het sterk dalende marktaandeel van het intermediair op deze deelmarkt. De ho-
ge transactiekosten van het intermediair bij niet-complexe producten vormt een
mogelijk risico op marktfalen, als daardoor dit concurrerende kanaal zou ver-
dwijnen. 

7.7.4 Praktijkonderzoeken

Op basis van de analyse van de praktijkonderzoeken met betrekking tot de inter-
mediaire bedrijfstak, blijkt dat het markfalen zich in deze onderzoeken uitslui-
tend manifesteert in de markt voor complexe producten. De onderzoeken geven
geen aanleiding om een groot risico op marktfalen bij niet-complexe producten
te veronderstellen. 

7.8 Conclusie marktfalen naar type financiële producten

Bij het analyseren van het risico op marktfalen, zowel in de theorie als in de
praktijk, is de conclusie dat het belangrijk is om onderscheid te maken tussen de
verschillende soorten financiële producten. Daarbij ligt de nadruk op het ver-
schil tussen complexe en niet-complexe financiële producten. Onderstaande ta-
bel vat dit samen.

Risico van marktfalen bij Risico van marktfalen bij 
complexe financiële producten niet-complexe financiële producten

Externaliteiten +/+ -/+
Marktmacht -/- -/-
Publieke goederen -/- -/-
Informatieasymmetrie +/+ -/+
Transactiekosten -/- -/+

(De Jong, 2010)

Gezien het verschil in risico van marktfalen in de intermediaire bedrijfstak tus-
sen de bemiddeling en advisering van complexe en niet-complexe financiële pro-
ducten, dienen maatregelen om het risico van marktfalen te beperken ook pri-
mair gericht te zijn op de markt voor complexe financiële producten. Het is twij-
felachtig of verdere regulering, door de overheid of via zelfregulering, ten aan-
zien van niet-complexe financiële producten verstandig is. De schade voor de
markt kan wel eens onevenredig groot zijn ten opzichte van de voordelen die het
voor de consument oplevert. Daarbij geldt nog eens dat het probleem van infor-
matieasymmetrie nooit helemaal opgelost kan worden. 

In de discussie over wat nu complexe en niet-complexe financiële producten zijn,
gaat een verschuiving plaatsvinden. Zo is de overheid vorig jaar van mening ver-
anderd over hypothecaire kredieten. De zogenoemde eenvoudige hypotheken (af-
lossingsvrije, annuïtaire, lineaire) zijn door de overheid ‘gepromoveerd’ tot com-
plexe financiële producten. Over schadeverzekeringen die het risico van overlij-
den en arbeidsongeschiktheid afdekken, de inkomensverzekeringen, wordt al de
discussie gevoerd of de impact van deze producten, lees: de externaliteiten en de
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informatieasymmetrie, niet zo groot is dat deze producten ook als complex moe-
ten worden aangemerkt. De uitkomst van die discussie moet zijn dat inkomens-
verzekeringen als complexe producten moeten worden aangeduid. In ieder geval
lijken de inkomensverzekeringen eerder voor regelgeving in aanmerking te ko-
men dan de overige niet-complexe producten. Daarnaast heeft minister Bos in
een brief aan de Tweede Kamer (2009) duidelijk gemaakt dat ook uitvaartverzeke-
ringen en betalingsbeschermers extra regelgeving behoeven, door ook de induce-
mentnorm op deze producten van toepassing te verklaren per 1 januari 2010. De
reden hiervoor is dat de marktpartijen en de AFM hebben vastgesteld dat bij deze
producten soms excessief hoge provisies worden betaald (en ontvangen). Gezien
de in dit proefschrift gehanteerde definitie van marktfalen (waar ook te dure
producten onder vallen) is de conclusie dat bij deze producten ook sprake is van
marktfalen. Voor consumptief krediet geldt dat het risico van negatieve externe
effecten bij deze producten, zoals eerder in dit hoofdstuk beschreven, dermate
groot is dat verdere consumentenbescherming wenselijk is. 

7.9 Marktfalen in markt zonder intermediairs

Verticale integratie is een manier om marktfalen tegen te gaan. Daarbij nemen
aanbieders van financiële producten de hiërarchische controle over door de dis-
tributieactiviteiten binnen de waardeketen te integreren. Verticale integratie kan
de informatieasymmetrie met de consument verkleinen en kan ook voorkomen
dat er sprake is van dubbele marginalisatie. Daarentegen kan verticale integratie
leiden tot vermindering van de concurrentie. Verticaal geïntegreerde interme-
diairs vertegenwoordigen circa 29% van de intermediaire omzet. 

Eerder zijn de oorzaken van marktfalen geanalyseerd en beschreven voor de in-
termediaire bedrijfstak. Aan de hand van de public-interesttheorie is aangetoond
dat informatie-symmetrie en externaliteiten de voornaamste oorzaken voor
marktfalen zijn. Om te kunnen vaststellen of de oorzaken van marktfalen alleen
op de intermediaire bedrijfstak van toepassing zijn, als het gaat om de advisering
van en bemiddeling in financiële producten, is de theorie ook getoetst aan een
hypothetische financiële adviesmarkt zonder het bestaan van (niet-gebonden) in-
termediaire dienstverleners, dat wil zeggen een volledig verticaal geïntegreerde
bedrijfstak.

In een markt zonder intermediairs, worden financiële producten alleen verkocht
via eigen verkoopkanalen van aanbieders. Dat kunnen loondienstagenten, direct
writers voor verzekeringen en bankkantoren voor kredieten zijn. Van marktfalen
is in de context van dit proefschrift sprake, als consumenten verkeerde of te dure
financiële producten aanschaffen. De consument kiest dan op basis van onvolle-
dige of onjuiste informatie. Dat betekent dat marktfalen ook kan ontstaan zon-
der dat de keuze van een consument wordt beïnvloed door de rol van een inter-
mediair. Bij het beoordelen van het risico van marktfalen via de non-intermediai-
re markt wordt ook hier de public-interesttheorie (Stiglitz, 1988) gebruikt. Daar-
bij wordt het aspect publieke goederen of diensten buiten beschouwing gelaten,
omdat financieel advies daarvoor niet kwalificeert en het distributiekanaal der-
halve ook niet van belang is. Tevens wordt niet ingegaan op het aspect transactie-
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kosten, omdat zonder concurrentie van het intermediair de overgebleven markt
niet in het geding komt, en het dus niet direct relevant is of er hoge transactie-
kosten zijn.

7.9.1 Externaliteiten

Bij verkoop van en advies over financiële producten via de non-intermediaire
markt spelen vergelijkbare externaliteiten een rol. De non-intermediaire markt
heeft ook te maken met externaliteiten. Zo kan het effect van het advies van een
loondienstagent of een medewerker van een bank of verzekeraar zijn dat de na-
bestaanden van een klant bij zijn overlijden niet in financiële problemen komen
(positief), maar kan het effect ook zijn dat door het (gebrek aan) advies een con-
sument met een pensioentekort komt te zitten of een restschuld bij de aflossing
van de hypotheek (negatief). Daarmee zouden de verkeerde adviezen kunnen lei-
den tot een onbedoeld effect, namelijk een extra aanspraak op de collectieve
voorzieningen vanuit de overheid, als schuldhulpverlening en druk op de AOW.
Een ander extern effect is het systeemrisico, waarover Boot (2005) al eerder is ge-
citeerd in dit proefschrift. Als consumenten alleen bij non-intermediaire organi-
saties terechtkunnen voor financiële producten, bestaat het risico dat consumen-
ten bij slecht advies van bijvoorbeeld een bank, massaal hun producten zullen
oversluiten. Reputatieschade bij banken heeft een grotere impact dan bij een lo-
kale intermediair. Dit risico is groot, omdat er in Nederland maar een tiental gro-
te banken is. Dit in tegenstelling tot de duizenden intermediairs, waar het over-
sluiten van de ene tussenpersoon naar de andere geen grote gevolgen zal hebben
op de Nederlandse economie. De recente kredietcrisis heeft aangetoond dat het
systeemrisico daadwerkelijk realiteit kan worden. 

7.9.2 Marktmacht

Een indicator voor het bestaan van marktmacht is de C4-index, zoals eerder is be-
schreven voor de intermediaire markt. De top vier van banken heeft gezamenlijk
een marktaandeel van 70% (NMa, 2004). Dit percentage duidt op het bestaan van
marktmacht. De C4-index van verzekeraars was 72% in 2007 (AssurantieMagazi-
ne, 2008)

Veel banken en verzekeraars zijn onderling met elkaar verbonden. Er is in Neder-
land geen grote bank of verzekeraar meer die geen onderdeel uitmaakt van een
groter concern, waarin zowel een bancaire tak als een verzekeringstak vertegen-
woordigd is. Wel heeft ING in oktober 2009 aangekondigd de bancaire tak te
gaan scheiden van de verzekeringstak. 

Om te kunnen spreken van een markt met aanmerkelijke marktmacht, dient ook
gekeken te worden naar de mogelijkheden voor de consument om zijn behoefte
via een gelijkwaardig substituut te bevredigen. Financiële producten kunnen op
dit moment ook via andere distributiekanalen dan het intermediair afgesloten
worden en gezien de eerdergenoemde statistieken van de marktaandelen gebeurt
dit ook. In een non-intermediaire markt is er echter niet of nauwelijks een substi-
tuut voor directe distributie. Er is dan ook een groot risico op het ontstaan van
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marktmacht bij de grote banken en verzekeraars, in een non-intermediaire
markt. Sterker nog, die marktmacht zal evident toenemen als er geen interme-
diairs meer zouden bestaan.

7.9.3 Informatieasymmetrie

De kennis van consumenten over financiële producten is over het algemeen niet
groot. Veel financiële producten zijn complex en worden op dit moment met be-
hulp van een adviseur afgesloten. Naarmate de afstand tot de financiële aanbie-
der groter wordt, wat in een non-intermediaire markt het geval is, is de informa-
tieasymmetrie ook groter. De kennis van banken en verzekeraars over hun eigen
producten is uiteraard vele malen groter dan die van de consument. Directe ka-
nalen zullen geen advies of informatie willen geven over de producten van de
concurrent. Dat betekent dat op dat vlak, de vergelijkbaarheid van producten, de
informatieasymmetrie ook groter is in een non-intermediaire markt ten opzichte
van die in een markt waarin intermediairs actief zijn. Omdat eerder is geconclu-
deerd dat er een duidelijke informatieasymmetrie is tussen intermediair en con-
sument, geldt dat die informatieasymmetrie in een non-intermediaire markt nog
groter is.

7.9.4 Praktijkonderzoeken

De praktijkonderzoeken die in dit proefschrift worden beschreven, tonen aan dat
veel vormen van marktfalen primair voor rekening komen van de aanbieders van
financiële producten. De rapporten uit de jaren negentig over de kosten in beleg-
gingsproducten, de woekerpolisaffaire en de conclusies van de Ombudsman en
de Commissie-De Ruiter onderstrepen die constatering. De aandelenleaseaffaire
werd verder sterk aangewakkerd door de directe verkoopkanalen van banken en
verzekeraars. De praktijkonderzoeken geven aan dat vooral de informatievoorzie-
ning van aanbieders over kosten en risico’s, te wensen over liet. Arnoud Boot laat
in de Volkskrant (Dekker & Van Raaij, 2009) weten dat primair de verzekeraars
verantwoordelijk zijn:

‘(…) Zij waren leidend. De tussenpersonen liepen aan de leiband, ook al za-
ten daar ook misdadigers tussen. Maar, ze werden door de verzekeraars
vaak doelbewust in het duister gehouden over de kostenstructuur. Zij
moesten de klanten immers in de ogen kunnen kijken. Dat was het ver-
dienmodel. Het was een markt van duisternis, iedereen werd in het duis-
ter gehouden.’ 

7.10 Conclusie marktfalen in markt zonder intermediairs

Binnen een non-intermediaire bedrijfstak zijn de marktmacht en de informatie-
asymmetrie groter dan in een markt met intermediairs. Daarnaast spelen verge-
lijkbare externaliteiten een rol bij het risico van marktfalen, zoals in onderstaan-
de tabel is samengevat. 
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Risico op marktfalen in Risico op marktfalen in 
non-intermediaire bedrijfstak intermediaire bedrijfstak

Externaliteiten +/+ +/+
Marktmacht +/+ -/-
Publieke goederen -/- -/-
Informatieasymmetrie +/+ +/+

(De Jong, 2010)

Het risico van marktfalen is in een non-intermediaire bedrijfstak groter dan in
een intermediaire bedrijfstak. In het bijzonder is het risico van het ontstaan van
marktmacht binnen een non-intermediaire bedrijfstak aanwezig, terwijl dit bin-
nen de huidige intermediaire bedrijfstak geen rol speelt. Dat komt voort uit het
feit dat de markt voor hypotheken en verzekeringen gedomineerd wordt door
een beperkt aantal aanbieders. De markt bestaat voor een groot deel uit slechts
enkele bank-/verzekeringscombinaties. Deze uit de theorie getrokken conclusie
wordt door de beschreven praktijkonderzoeken zeker niet tegengeworpen. Enkele
uitingen van marktfalen in de praktijkonderzoeken, zoals de hoge kosten in be-
leggingsverzekeringen en de misleidende productinformatie bij aandelenlease-
producten, worden hoofdzakelijk herleid tot de aanbieders en niet tot het inter-
mediair. Om marktfalen te verminderen, is het intermediair een helpende factor.
Het stimuleren van verticale integratie is niet verstandig, althans in de markt
voor complexe financiële producten.  

7.11 Conclusie risico van marktfalen

Nadat is vastgesteld dat er sprake is van marktfalen binnen de intermediaire be-
drijfstak, is in dit hoofdstuk een nadere analyse gemaakt van het risico van
marktfalen. Uit de analyse op basis van de indicatorenlijst van EIM, blijkt dat de
intermediaire bedrijfstak een relatief hoog risico vormt op marktfalen. In het bij-
zonder het feit dat consumenten nagenoeg alleen indirect betalen voor de dienst-
verlening van het intermediair (als gevolg van de nauwe, financiële banden tus-
sen aanbieders en intermediairs) en de beperkte betrokkenheid van de consu-
menten, vormen een risico. 

Op basis van de analyse van de verschillen in marktfalen, naar type producten en
type distributiekanaal, dient het risico van marktfalen binnen de intermediaire
bedrijfstak genuanceerd te worden. Zowel op basis van de theorie als op basis van
de praktijkonderzoeken met betrekking tot marktfalen in de intermediaire be-
drijfstak blijkt dat het grootste risico op marktfalen is gelegen in de markt voor
complexe financiële producten. Daarnaast wordt geconcludeerd dat in een non-
intermediaire markt het risico op marktfalen groter is dan in een markt met in-
termediairs, omdat er dan een groter risico op het ontstaan van marktmacht is
en de informatieasymmetrie ook groter is.

Na de analyse van de marktstructuur, het bestaan van marktfalen en het risico
op marktfalen wordt in de volgende hoofdstukken, conform het SGR-paradigma,
het gedrag en het resultaat van de markt nader beschreven.
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Hoofdstuk 8

Marktgedrag

Bij de analyse van de intermediaire bedrijfstak in relatie tot (het risico van)
marktfalen, wordt in dit proefschrift gebruikgemaakt van het SGR-paradigma.
Eerder zijn de basismarktcondities en de marktstructuur beschreven. In de ko-
mende hoofdstukken wordt ingegaan op het marktgedrag en het marktresultaat.

Het gedrag dat een markt als geheel vertoont, kent zijn oorsprong in de onderlig-
gende marktstructuur. Vanuit dat uitgangspunt van het SGR-paradigma wordt
het gedrag van de intermediaire bedrijfstak geanalyseerd. Daarbij worden de vol-
gende aspecten beschreven:
– samenwerking met aanbieders;
– organisatieslack;
– prijsvorming;
– concurrentiebeperkend beleid;
– investeringen;
– kwaliteitsbevorderend beleid;
– innovatie;
– strategisch gedrag.

Omdat de oorsprong van de intermediaire bedrijfstak al eeuwen terug ligt en het
gedrag van een bedrijfstak door de jaren heen wijzigt, is gekozen om het gedrag
van het intermediair te beschouwen vanaf het jaar 2000. In 2000 heeft de wetge-
ver een begin gemaakt met het afschaffen van de beloningsartikelen in de toen-
malige Wabb. Met de afschaffing van het verbod op retourprovisie (artikel 16) is
in het jaar 2000 geprobeerd meer marktwerking te creëren onder het interme-
diair. De verwachting destijds van de wetgever was dan ook dat er meer concur-
rentie zou ontstaan. Met de start van het afschaffen van de beloningsregels voor
de intermediaire bedrijfstak, gaf de overheid ook aan, het handhaven van de toen
geldende beloningsstructuur (uitsluitend provisie) niet als een overheidstaak te
beschouwen (Pennink, 2000).

Het gedrag van het intermediaire distributiekanaal als geheel is lastig te beschrij-
ven. Immers het betreft geen homogene groep bedrijven die alle min of meer het-
zelfde gedrag vertonen. Aan de hand van de publicaties over het SGR-paradigma,
zoals beschreven in hoofdstuk 2, is een aantal ontwikkelingen op een rij gezet
om aan de hand daarvan het intermediaire gedrag te beschrijven. Het betreft
hier het gedrag dat representatief is voor een overgrote meerderheid van alle in-
termediaire bedrijven in Nederland. 
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8.1 Samenwerking met aanbieders

Intermediairs bemiddelen niet voor alle (250) beschikbare aanbieders in de markt.
Gemiddeld werkt het intermediair volgens SEO (2008) met meer dan tien aanbie-
ders per product samen. De StFD (2009) rapporteert een gemiddelde van tussen de
zeven en tien primaire aanbieders. Aangenomen mag worden dat het interme-
diair met minimaal tien aanbieders samenwerkingsovereenkomsten sluit. De in-
termediaire productie wordt echter niet evenredig over alle aanbieders gespreid.
Zoals eerder beschreven, hebben intermediairs bepaalde voorkeurmaatschappijen
en zijn sommige maatschappijen in bepaalde segmenten van de markt gewoon be-
ter dan andere aanbieders. Zo wordt bij de meeste intermediairs minimaal 65%
van de omzet bij drie primaire aanbieders afgesloten. Dit geldt zowel voor verzeke-
ringen als voor hypotheken. Onderstaande tabel maakt dit duidelijk.

Totale productie bij drie primaire aanbieders

Schade 78,8%
Leven 82,3%
Hypotheken 65,0%

(Bureau D & O, 2004)

Bureau D & O geeft in aanvulling hierop aan, in een interview voor het DAK ma-
gazine (Bits, 2009), dat bij de gemiddelde tussenpersoon 92 tot 93% van de nieu-
we levensverzekeringen bij twee tot drie maatschappijen wordt ondergebracht.
Bij schadeverzekeringen is dat 85%.

Daarnaast is er binnen de intermediaire bedrijfstak een duidelijk verschil tussen
het aantal aanbieders waarmee contractueel wordt samengewerkt (aantal samen-
werkingsovereenkomsten), en het aantal maatschappijen waar substantiële om-
zet wordt gesloten. De keuze van intermediairs voor een relatief beperkt aantal
aanbieders, wordt niet ingegeven door het feit dat deze aanbieders de voor de
consument beste producten bieden. Immers, gezien het bestaansrecht van de ve-
le banken en verzekeraars, kan niet anders worden geconcludeerd dan dat het in-
termediair per kantoor een andere ‘top drie’ hanteert. Er spelen daarom andere
motieven om samen te werken met aanbieders, dan het bieden van de beste pro-
ducten tegen de beste prijs. 

Zo kan een argument zijn dat het samenwerken met een beperkt aantal aanbie-
ders leidt tot betere afstemming met die partijen, waardoor efficiencyvoordelen
kunnen worden behaald. Maar vooral de beloning lijkt een directe impact te heb-
ben op het gedrag van intermediairs. Het is niet onwaarschijnlijk dat het relatief
beperkte palet van aanbieders waarmee het intermediair in de praktijk werkt,
wordt ingegeven door het feit dat er bonussen door aanbieders worden betaald
aan het intermediair als een minimum omzetvolume bij die aanbieder wordt be-
haald. Het is evident dat een bonussysteem concentratie van productie in de
hand werkt. Dat is ook een verklaring voor het toenemende gedrag van interme-
diairs om aansluiting te zoeken bij inkooporganisaties. Deze organisaties bieden
het intermediair de mogelijkheid om zaken te doen met een breed scala van aan-
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bieders, zonder dat er rechtstreekse samenwerkingscontracten met die aanbie-
ders hoeven te zijn gesloten. Deze inkooporganisaties bundelen simpel gezegd vo-
lume, en kunnen daarmee bonussen van aanbieders verdienen.

Het CPB en de NMa (2005) gaven in hun rapport over levensverzekeringen als be-
leidsoptie ‘het reguleren van de contractrelaties tussen verzekeringsmaatschap-
pijen en tussenpersonen. Een voorbeeld is een verbod op contractvoorwaarden
die tussenpersonen ertoe aanzetten vooral zaken te doen met een of enkele aan-
bieders, bijvoorbeeld via bonussen of zachte leningen. In het Verenigd Koninkrijk
zijn dergelijke contractvoorwaarden verboden’. De onderzoekers concludeerden
dat tussenpersonen veel levensverzekeringen bij een beperkt aantal aanbieders
afsloten en gaven aan dat dit vooral komt door de contractuele afspraken die wer-
den gemaakt tussen aanbieders en intermediairs.

Ook het Ecorys-rapport over de werking van de hypotheekadviesmarkt (2004) be-
vatte een duidelijke conclusie ten aanzien van de samenwerking met aanbieders:

‘(…) de beloningstructuren van tussenpersonen herbergen financiële prik-
kels, zoals hypotheek- en bonusprovisie, die het adviseren van complexe
hypotheekproducten bevorderen en stimuleren tot het adviseren van hy-
potheken van een beperkt aantal hypotheekaanbieders.’ 

Verder constateerde de Ombudsman financiële dienstverlening in zijn aanbeve-
ling rond de beleggingsverzekeringenaffaire dat:

‘(…) de tussenpersoon bij zijn advisering van de consument zich in belang-
rijke mate heeft laten leiden door de hoogte van de provisie – die wordt
bepaald door factoren als de gecontracteerde duur van de overeenkomst
en de hoogte van de eerste inleg – welke provisie in de concurrentieslag
van verzekeraars omhoog werd gestuwd.’ 

Het CPB (2000) adviseerde om alle financiële banden tussen verzekeraars en tus-
senpersonen te verbieden. 
De invloed van beloning op het gedrag van personen en organisaties is evident.
Als gevolg van het bestaan van principaal-agentrelaties tussen aanbieders en in-
termediairs, constateerden bijvoorbeeld Lindblom (1977) en Mitnick (1980) dat
voor een principaal de beloning een van de belangrijkste sturingsmechanismen
is. Daarmee is de beloning aan het intermediair een belangrijk middel om het ge-
drag van intermediairs te sturen. Omdat in de intermediaire bedrijfstak vrijwel
alle sturing met de beloning vanuit de aanbieders komt, is het niet vreemd dat
daarbij hoofdzakelijk op omzet en volume wordt geconcurreerd. Aanbieders heb-
ben een direct belang om via het intermediair zo veel mogelijk omzet te behalen.
Dat resulteert in het belonen op basis van omzet, zoals in de intermediaire be-
drijfstak gebruikelijk is. De provisie van het intermediair is gekoppeld aan de om-
zet die een intermediair voor een aanbieder ‘verdient’. De provisie is afhankelijk
van de hoogte van de premie, de lengte van het contract of de hoogte van het ge-
leende bedrag. Daarnaast ontvangt een intermediair alleen provisie als er een
daadwerkelijk product wordt afgesloten. Daarmee worden intermediairs geprik-
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keld om, vanuit het doel tot winstmaximalisatie, financiële producten te sluiten.
Een goed advies kan ook zijn dat een consument geen aanvullende verzekerin-
gen hoeft te sluiten, echter dat advies levert in het provisiesysteem geen vergoe-
ding op. Daarnaast worden intermediairs geprikkeld om verzekeringen met zo
hoog mogelijke premies te sluiten en hypotheken met een zo hoog mogelijke
leensom. Vooral in de markt voor complexe producten kan de provisie behoorlijk
hoog oplopen, omdat daar de premies gemiddeld hoger zijn en de looptijden van
de contracten langer. Daar tegenover staat dat complexe producten ook meer in-
spanning vergen van een intermediair.

Tussen aanbieders en intermediairs bestaat een juridische relatie. Zowel banken
als verzekeraars sluiten contracten in de vorm van samenwerkingsovereenkom-
sten met het intermediair. In deze contracten wordt onder meer geregeld hoe er
wordt samengewerkt, onder welke voorwaarden en hoe de wederzijdse rechten
zijn bepaald. In samenwerkingsovereenkomsten worden ook productieafspraken
vastgelegd. Zo geeft SEO (2008) in haar rapport ‘Inzicht in belonen’ aan, dat in sa-
menwerkingsovereenkomsten targets worden afgesproken ten aanzien van het te
behalen productievolume. Daarmee committeert een intermediair zich tot het
leveren van een bepaald minimumvolume aan omzet voor de aanbieder. Overi-
gens verboden de statuten van de brancheorganisaties NBVA en NVA dat hun le-
den gebonden waren aan productieafspraken. Zo heeft in 2006 ING Assurantie-
kantoren het lidmaatschap van de NVA opgezegd vanwege het vermoeden van
het bestaan van productieafspraken (AMweb, 2006).

8.2 Organisatieslack

De intermediaire bedrijfstak is een bedrijfstak met veel dezelfde type kantoren.
Het gemiddelde kantoor is als volgt te typeren: kleinschalig, de meeste inkom-
sten uit de bemiddeling in schadeverzekeringen aan particulieren en lokaal of re-
gionaal werkzaam. De kantoren die aan bovenstaand profiel beantwoorden, wor-
den in de intermediaire bedrijfstak ook wel traditionele assurantiekantoren ge-
noemd.

Voor een groot deel van het intermediair is de particuliere schadeportefeuille de
kurk waarop het kantoor drijft. Schadeverzekeringen bestaan voor een deel uit
wettelijk verplichte producten. Zo is een autoverzekering verplicht als iemand
een auto bezit en is een ziektekostenverzekering voor elke volwassen Nederlan-
der verplicht gesteld. Daarnaast is een opstalverzekering vrijwel altijd een eis van
de bank om een hypotheeklening te verstrekken. Tot en met het jaar 2000 was
het intermediair ook het dominante distributiekanaal voor de particuliere scha-
deverzekeringen. Zoals eerder beschreven heeft toen onder invloed van de inter-
nettechnologie een revolutie plaatsgehad. De beloning op schadeverzekeringen
geschiedt over het algemeen via doorlopende provisie. Dat betekent dat elk jaar
als een schadeverzekering door de consument, al dan niet stilzwijgend25, wordt
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verlengd, het intermediair een deel van de jaarpremie als provisie krijgt uitge-
keerd. Daarmee weet een intermediair aan het eind van elk kalenderjaar, als de
prolongaties veelal plaatsvinden, zich voor een belangrijk deel verzekerd van zijn
omzet voor dat komende jaar. 

Vanaf begin jaren negentig zijn intermediairs zich, naast schadeverzekeringen,
meer en meer gaan richten op de bemiddeling in en advisering over complexere
producten, met name beleggingsverzekeringen en hypotheken. Op deze produc-
ten zat vanaf het begin een beloning op basis van afsluitprovisie. De beloning
voor de bemiddeling en advisering vindt dan direct plaats na het afsluiten van
het product. 

Met name doordat de inkomsten van het intermediair sterk verweven zijn met de
premieontwikkeling en de woningprijzen, heeft de intermediaire bedrijfstak in
de laatste decennia sterk geprofiteerd van de macro-economische omstandighe-
den. Zo had de verzekeringsmarkt een premieomvang in 2008 die bijna twee keer
zo hoog was als in 2000. Bovendien is de hypotheekmarkt in volume (nieuw afge-
sloten hypotheekbedragen) in 2008 met 32% gestegen ten opzichte van 2000. De
gemiddelde woningprijs (als indicator voor de hoogte van hypotheken een rele-
vant cijfer) was volgens Vereniging Eigen Huis op 1 juli 2008 ! 278 000 voor een
eengezinswoning. Dat is een stijging van 48% ten opzichte van het jaar 2000 op
basis van de Kadaster prijsindex bestaande koopwoningen. Met het stijgen van de
premies steeg ook de provisie, met het stijgen van de woningprijzen en daarmee
ook de hypotheekbedragen, steeg de provisie uit hypotheken mee. Het interme-
diair is daarbij min of meer traditioneel van aard gebleven, wat een bron was
voor de organisatieslack. De theorie van de organisatieslack gaat uit van het prin-
cipe dat ondernemingen alleen het noodzakelijke doen en alleen veranderen als
ze daartoe gedwongen worden. Organisatie-economen als Barnard (1938) en
Thompson (1967) stonden aan de basis van deze theorie. Zij beargumenteerden
dat ondernemingen bijvoorbeeld hun corebusiness zo lang mogelijk beschermen
tegen invloeden van buitenaf, door buffers te creëren. Dus door te focussen op
het in stand houden of uitbreiden van de corebusiness, voelen ondernemers min-
der de noodzaak om in te spelen op de veranderingen van buitenaf en is verande-
ring niet aan de orde (Pfeffer & Salancik, 1978).

Als de theorie van de organisatieslack wordt geprojecteerd op de intermediaire
bedrijfstak zijn daarin parallellen te trekken. De corebusiness van de meeste in-
termediairs is het bemiddelen van en adviseren over particuliere schadeverzeke-
ringen. Deze corebusiness staat sterk onder druk, door de opkomst van substi-
tuutkanalen (internetverzekeraars) en door de afgenomen informatieasymmetrie
die het sterkst is bij simple-riskschadeverzekeringen. Er zijn veel ondernemers in
de intermediaire bedrijfstak die ondanks de bedreigingen van buitenaf, hardnek-
kig de corebusiness zijn gaan verdedigen. Door de primaire aandacht te blijven
vestigen op de markt voor particuliere schadeverzekeringen lopen deze onderne-
mers het risico dat er te weinig of geen aandacht wordt geschonken aan nieuwe
of alternatieve markten. Deze ondernemers hebben hun onderneming niet ver-
anderd en merken nu op twee vlakken de gevolgen van de organisatieslack: de in-
termediaire markt voor particuliere schadeverzekeringen is met 25% gedaald en
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gaat nog verder dalen. Nieuwe productie loopt voor minder dan 30% via het in-
termediair en door de prijzenoorlog tussen schadeverzekeraars, vooral bij auto-
verzekeringen en overlijdensrisicoverzekeringen, wordt de premie en dus de pro-
visie lager (De Pers 2009; Independer, 2008).

Daarnaast is ook de overheid voor de intermediaire bedrijfstak vaak een sponsor
gebleken. Door de instelling van diverse fiscale faciliteiten zijn veel levensverze-
keringen complexe producten geworden. Dat heeft op twee vlakken een positieve
uitwerking voor het intermediair gehad. Naast het feit dat consumenten door de
complexiteit meer afhankelijk zijn geworden van financieel advies, hebben de
fiscale prikkels ook voor meer behoefte en dus meer markt gezorgd. Een andere
oorzaak voor de organisatieslack is het consumentengedrag. De consument had
weinig kennis van financiële producten en was ook niet in staat om op een ge-
makkelijke manier producten te vergelijken en prijzen te beoordelen. De meeste
consumenten, in ieder geval diegene die gebruikmaakten van een intermediair,
waren aangewezen op de kennis en actie van het intermediair. Het intermediair
werd niet gedwongen (de onderhandelingsmacht van de afnemer was minimaal)
om de scherpste voorwaarden en de beste prijs-kwaliteitverhouding te geven aan
de consument. Ook de rol van de aanbieders heeft bijgedragen aan het ontstaan
van de organisatieslack. Aanbieders hebben volop bijgedragen aan het stimule-
ren van de verkoop van financiële producten, door het ontwikkelen van soms on-
doorzichtige producten en door het prikkelen van het intermediair via bonussen
en incentives. 

Naast het feit dat veel traditionele assurantietussenpersonen met organisatie -
slack te maken hebben en geen alternatieve markten hebben aangeboord, is ook
in het verdienmodel geen verandering gebracht. Vooral bij de particuliere scha-
deverzekeringen is het provisiesysteem bijna altijd leidend. Provisie als belo-
ningsvorm wordt overwegend bepaald en betaald door de aanbieders van finan-
ciële producten. Daarmee werden intermediairs niet geprikkeld om zelf de
(kost)prijs van de eigen dienstverlening te bepalen. In een opgaande markt hoeft
dat geen probleem te vormen, echter in een dalende markt, blijkt dan dat inter-
mediairs onvoldoende kennis hebben vergaard van hun eigen bedrijfsproces om
dat proces te kunnen optimaliseren. Wel zijn enkele intermediairs in 2009 ge-
start met het aanschrijven van klanten om hen extra te laten betalen voor de
dienstverlening, omdat het kantoor constateert dat het huidige verdienmodel
ontoereikend is geworden (AMweb, 2009). Daarnaast is het voor een particulier
georiënteerd kantoor lastig om de zakelijke markt te betreden, en is het voor een
kantoor dat zich heeft gefocust op schadeverzekeringen moeilijk om het heil te
zoeken in complexe producten.

Toch blijken er ook intermediairs in staat om uit de slacksituatie te treden en ac-
tief de markt te bewerken. Zo is het intermediair met het teruglopen van de
markt voor particuliere schadeverzekeringen zich meer op de hypotheekmarkt
gaan bewegen. En ook zie je op het gebied van zorgverzekeringen dat, met de in-
troductie van het nieuwe zorgverzekeringstelsel, het intermediair ook bij die pro-
ducten meer partij is geworden. De consument is hierbij de winnaar, omdat de
concurrentie voor lagere prijzen zorgt en ook voor productinnovatie. Zo is bij-
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voorbeeld de spaarhypotheek die is ontwikkeld door intermediairketen De Hypo-
theker, al enkele jaren door de Consumentenbond als beste spaarhypotheek geko-
zen.

8.3 Prijsvorming

Intermediairs bepalen nauwelijks zelf de prijs die voor hun dienstverlening
wordt betaald. Alleen een zeer beperkt deel van het intermediair wordt rechtst-
reeks door klanten voor zijn dienstverlening betaald, bijvoorbeeld via een uren-
declaratie. Verreweg de meeste diensten van het intermediair worden uit de pre-
mie of de maandlasten betaald door de aanbieder (bank of verzekeraar), waarbij
het intermediair de producten heeft afgesloten. Over het algemeen bepalen de
aanbieders de hoogte van de provisie die wordt uitgekeerd aan het intermediair.
Deze beloning verschilt in de basis niet of nauwelijks per intermediair. Alleen de
grote intermediairs (de top 150-kantoren) en de ketens zijn waarschijnlijk in staat
om prijsafspraken met de aanbieders te maken. Voor de overige circa 9000 inter-
mediairs geldt dat de aanbieders het beloningsbeleid alleen bepalen en interme-
diairs vervolgens de voorgestelde provisieovereenkomst accepteren of niet. 

Binnen het provisiesysteem lijkt er tussen intermediairs weinig onderscheid in
de hoogte van provisiepercentages. In de Nederlandse verzekeringsmarkt beston-
den in het verleden prijsafspraken tussen verzekeraars en tussenpersonen. Verze-
keraars en tussenpersonen spraken collectief af wat de maximumprovisies zou-
den bedragen op verzekeringen. Deze afspraken werden gemaakt onder de noe-
mer CUPO.26 De NMa geeft in haar Monitor Financiële Sector van 2004 aan dat als
gevolg van de afspraken in het kader van CUPO de maximumtarieven ook de fei-
telijke vergoedingen werden. De NMa schrijft verder: 

‘Een recente steekproef van de MFS onder de grotere verzekeraars heeft
overigens uitgewezen dat de provisiepercentages zoals deze ooit zijn afge-
sproken binnen CUPO, voor de meeste schadeverzekeringen nog steeds
branchebreed worden gehanteerd.’

In 2000 wees de NMa de CUPO erop dat deze afspraken in strijd waren met arti-
kel 6 van de Mededingingswet, waarna het formele overleg is opgeheven. De af-
spraken in het kader van CUPO hadden geen betrekking op levensverzekeringen.
Pennink (2000) geeft aan dat ook in die markt informele marktregels (geen dual
pricing, geen provisiedifferentiatie) ertoe leidden dat er nauwelijks ruimte was
voor prijsconcurrentie tussen tussenpersonen. 

Binnen de intermediaire bedrijfstak is geen sprake van prijszettersgedrag door
het intermediair. De provisies worden door de aanbieders gedicteerd en er zijn
nauwelijks verschillen in provisiepercentages tussen intermediairs. En daar waar
die verschillen wel bestonden, in de vorm van bonusprovisies, heeft de wetgever
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ervoor gezorgd (via een bonusverbod bij complexe producten) dat die voor een
groot deel zijn verdwenen. Verder is geconstateerd dat er geen sprake is van
marktmacht binnen het intermediaire kanaal. Dat impliceert dat er geen sprake
is van dubbele marginalisatie in deze markt. 

De prijsafspraken zoals die binnen CUPO werden gemaakt vormen nog steeds de
basis van de huidige provisiepercentages. Dit wordt resale price maintenance
(RPM) genoemd. In de detailhandel gaat het vaak om adviesprijzen die aan de tus-
senhandel worden doorgegeven of zelfs op de producten worden geprint. In veel
sectoren heeft deze adviesprijs nauwelijks effect. Bijvoorbeeld bij auto’s komt het
zelden voor – tenzij de consument in het geheel niet onderhandelt – dat de ad-
viesprijs ook de verkoopprijs is. De prijs zal altijd lager uitvallen dan de prijs die
op de auto staat (Shepherd & Shepherd, 2004). 

Prijsafspraken kunnen het marktfalen vergroten. Binnen de intermediaire be-
drijfstak is dat effect zichtbaar. Hoewel CUPO al tien jaar geleden is afgeschaft,
zitten de meeste provisiepercentages bij vooral schadeverzekeringen nog steeds
op het niveau uit die tijd. Het afschaffen van de prijsafspraken heeft niet geleid
tot lagere provisiepercentages. Dat impliceert dat er tussen verzekeraars, die de
provisies bepalen, nog steeds een status-quo heerst op het gebied van provisies.
Afwijkingen van het provisieniveau vinden wel plaats, maar dan vooral naar bo-
ven, zoals de AFM in 2009 constateerde bij kredietbeschermers en uitvaartverze-
keringen (AFM, 2009). 

De mate van prijselasticiteit bepaalt mede de invloed van kruissubsidie. Over het
algemeen zijn consumenten met lage inkomens gevoeliger voor prijsschomme-
lingen dan consumenten met hoge inkomens. Dat verklaart dat binnen het provi-
siemodel de consumenten die de meeste premie of hypotheeklasten betalen, de
consumenten subsidiëren die relatief weinig premie of hypotheeklasten betalen.
Prijsgevoeligheid (elasticiteit) wordt inmiddels door de overheid gestimuleerd
met de geëiste beloningstransparantie. Het provisiemodel kende in het verleden
mogelijk een paternalistisch motief vanuit de overheid, om daarmee aan inko-
mensherverdeling te doen. Gezien het feit dat de overheid in 2002 afstand heeft
gedaan van de verplichting om op provisiebasis te werken, helemaal nu bij com-
plexe producten zelfs een gedeeltelijk provisieverbod is ingesteld, is het niet aan-
nemelijk dat de overheid provisie nog beschouwt als een herverdelingsbeloning.
De kruissubsidie die nog altijd schuilt in het provisiemodel wordt uitsluitend
door de markt zelf in stand gehouden.

De intermediaire bedrijfstak is een concurrerende bedrijfstak, er vindt echter
niet of nauwelijks prijsconcurrentie plaats tussen intermediairs. In een markt
met onvoldoende (prijs)concurrentie leiden de marktverhoudingen ertoe dat ook
intermediairs kunnen blijven bestaan die eigenlijk onrendabel zijn. Kruissubsi-
dies leiden verder tot ongewenste prijsvorming als:
– een van de deelmarkten een monopolie bezit;
– er price squeezing plaatsvindt;
– er sprake is van predatory pricing.
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Binnen de intermediaire bedrijfstak is geen sprake van een monopoliepositie
voor een van de betrokken partijen, daarvoor is de markt te zeer gefragmenteerd.
Bij price squeezing is het verschil tussen de distributie- en de groothandelsprijs
(de marge) te laag, in dit geval tussen de netto- en de brutopremie, waardoor de
markt oninteressant is voor nieuwe toetreders (Viscusi et al., 2001). Daarvan lijkt
in de intermediaire bedrijfstak geen sprake, enerzijds omdat er voldoende nieu-
we toetreders blijven komen, anderzijds omdat er indicaties zijn, zoals geconsta-
teerd door de AFM (2009) dat de provisies bij sommige producten aan de hoge
kant zijn. Bij predatory pricing worden de prijzen tijdelijk sterk verlaagd om toe-
treders te weren, met de intentie om die prijzen daarna weer sterk te laten stij-
gen. Binnen het provisiemodel bepalen aanbieders grotendeels eenzijdig de
hoogte van de provisie, waardoor het intermediair nauwelijks invloed heeft op
de prijszetting. 

De conclusie is dat het bestaan van kruissubsidies binnen de intermediaire be-
drijfstak niet leidt tot minder concurrentie. Ten aanzien van de ongewenste prijs-
vorming is geconstateerd dat in ieder geval een deel van de klanten (die relatief
hogere premies en hypotheekbedragen betalen) benadeeld wordt, er is echter
geen sprake van ongewenste prijsvorming in het algemeen als gevolg van het be-
staan van kruissubsidie binnen het provisiesysteem. Als de kruissubsidie leidt tot
een hogere prijs die consumenten anders zelf (als uurtarief of fixed price) ook
zouden betalen, dan is sprake van een subsidievrije prijsstructuur (Faulhaber,
1975). Maar dan is wel een voorwaarde dat de prijs (inclusief kruissubsidie) vol-
doende transparant is.

Met het ingrijpen in de beloningsstructuur heeft de overheid aangegeven een ge-
dragsverandering bij het intermediair te willen bewerkstelligen. Zo was de reden
voor het afschaffen van de beloningsartikelen in 2000 en 2002 (begunstigingsver-
bod en provisie als enige toegestane beloningsvorm) dat er meer concurrentie op
prijs van intermediaire dienstverlening moest gaan plaatsvinden, met uiteinde-
lijk als doel gunstiger prijscondities voor de consument. De invoering van belo-
ningstransparantie in 2009 had tot doel om de consument beter inzicht te geven
in het belang dat een intermediair heeft bij de totstandkoming van een overeen-
komst, waardoor de consument zich een beter oordeel kan vormen met betrek-
king tot (het advies over) het financiële product (Ministerie van Financiën, 2006).
Daarnaast heeft de wetgever met de invoering van de balansregel beoogd om het
onnodig over- en afsluiten van complexe financiële producten (provisiejagen) te
verminderen. Dit heeft de wetgever gedaan door de prikkels die leiden tot het on-
nodig sluiten van financiële producten te beperken en daarmee het intermediair
een duurzamere relatie te laten aangaan (beheer-/zorgplicht) met de consument.
In 2010 verricht het Ministerie van Financiën onderzoek om de werking van deze
beloningsregels te evalueren. De resultaten daarvan worden in het najaar van
2010 verwacht. De pogingen van de overheid om ten aanzien van de prijsvorming
bij tussenpersonen meer marktwerking te krijgen, zijn vooralsnog niet succesvol
gebleken. Er is niet meer concurrentie ontstaan op de prijs van intermediaire
dienstverlening en consumenten hebben dus ook niet geprofiteerd van lagere
prijzen als gevolg daarvan. Integendeel, door de stijging van verzekeringspremies
en hypotheken in de periode 2000-2006, hebben consumenten mogelijk te veel
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betaald voor intermediaire dienstverlening. In die periode is ook het marktaan-
deel van het intermediair gedaald, met name in de markt voor particuliere scha-
deverzekeringen. 

De lage mate van prijsconcurrentie onder intermediairs komt niet voort uit het
bestaan van marktmacht, omdat daarvan geen sprake is. Het bestaan van kruis-
subsidie in een competitieve markt moet dus op een andere manier worden ver-
klaard. Een mogelijke oorzaak kan worden gevonden in het bestaan van informa-
tieasymmetrie, waardoor de afnemers van financiële producten onvoldoende in-
zicht hebben in de hoogte van en de verschillen in provisie per intermediair.
Consumenten beseffen nu wellicht onvoldoende dat er sprake is van kruisubsidie
die van invloed is op de prijs van een financieel product dat wordt afgesloten via
een intermediair. Als dat de oorzaak is, komt de kruissubsidie bij complexe pro-
ducten en hypotheken de komende tijd onder druk te staan, omdat bij die pro-
ducten transparantie sinds 2009 is ingevoerd. 

Als intermediairs de onzekerheid van het werken zonder provisie (en kruissubsi-
die) trotseren, lopen intermediairs aan tegen de beperkingen van de huidige wet-
geving en protesten vanuit de Consumentenbond. Ook dat kan een mogelijke
oorzaak zijn van het feit dat kruissubsidie binnen de competitieve intermediaire
markt blijft bestaan. Een van de alternatieve beloningsvormen, naast provisie, is
een intermediair dienstverleningsabonnement. Binnen de intermediaire bedrijfs -
tak zijn enkele intermediairs als eerste actief geweest met de introductie van
abonnementen, veelal met als argumentatie dat provisie voor de portefeuille par-
ticuliere schadeklanten niet meer rendabel is. Daar waar het werken op uurtarief
of met fixed fees (vaste bedragen per type product of advies) met name in de
markt voor complexe producten en hypotheken van de grond komt, lijken abon-
nementen geschikter als alternatief voor de particuliere (en zakelijke) schade-
markt. Via abonnementen kan een intermediair zelf de omvang en de prijs voor
de dienstverlening bepalen, zonder dat de consument geconfronteerd wordt met
een volledig andere betalingsmethode. Immers, bij abonnementen betalen con-
sumenten ook periodiek, evenals bij doorlopende provisie, voor de service van
het intermediair. Probleem bij de invoering van abonnementen is dat De Neder-
landsche Bank (DNB) sommige abonnementsvormen (wanneer een consument
moet betalen voor onzekere voorvallen, zoals schaderegeling) beschouwt als een
rechtsbijstandsverzekering waarvoor een vergunning als verzekeraar bij DNB
noodzakelijk is. Specifiek geldt dit als een intermediair alleen door de consu-
ment wordt betaald en er geen provisie door de verzekeraar wordt vergoed. Daar-
mee lijkt DNB een drempel op te werpen voor intermediairs om volledig provisie-
loos te kunnen werken. Deze recente uitspraak van DNB (2010) wordt versterkt
doordat de Consumentenbond (Maaldrink Vermeulen Grooss, 2010) een rechts-
zaak aanhangig heeft gemaakt tegen intermediair Multisafe, om jurisprudentie
te verkrijgen over de rechtsgeldigheid van dergelijke nieuwe beloningsvormen.
Daarbij trekt de Consumentenbond in twijfel of een tussenpersoon de overeen-
komst en bijbehorende tariefstructuur tussen consument en Multisafe tussen-
tijds mag wijzigen. 

prijsvorming8.3
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8.3.1 Bedrijfseconomisch raadsel

Het vasthouden aan het provisiesysteem binnen de intermediaire bedrijfstak is
bedrijfseconomisch een raadsel. Het intermediair wordt via de provisie betaald
door banken en verzekeraars. Diezelfde banken en verzekeraars beconcurreren
daarnaast het intermediair door rechtstreeks zaken te doen met consumenten.
Blijkbaar accepteert het intermediair dat de directe concurrent ook de beloning
bepaalt en betaalt. Daarnaast kiest de intermediaire bedrijfstak zelf voor het in
stand houden van de kruissubsidie. Het is vanuit bedrijfseconomisch perspectief
vreemd, dat een ondernemer er vrijwillig voor kiest om in zijn beloningssysteem
kruissubsidie toe te passen. Bedrijfseconomisch is het rationeler als de beloning
direct na de geleverde dienst wordt betaald. Vanuit paternalistisch oogpunt was
het logischer geweest als kruissubsidie, vanwege het solidariteitsbeginsel, door
de overheid zou zijn afgedwongen. Als verklaring voor dit raadsel zijn er twee
mogelijkheden: of het intermediair is van zichzelf een nobele beroepsgroep met
grote maatschappelijke verantwoordelijkheid, of het provisiesysteem is ondanks
of dankzij de kruissubsidie een meer dan profijtelijk systeem. Het antwoord op
die vraag wordt bij de uitwerking van het marktresultaat in hoofdstuk 9 gegeven.

Sinds enkele jaren is er een kentering waarneembaar binnen de intermediaire
bedrijfstak ten aanzien van het bepalen van de provisie. Steeds meer banken en
verzekeraars hebben een zogenoemde ‘provisieschuif’ geïntroduceerd die het mo-
gelijk maakt voor intermediairs om, meestal binnen bandbreedtes, zelf de provi-
sie te bepalen die men op een product wenst te verdienen. Dat betekent bijvoor-
beeld dat bij een autoverzekering waar de provisie gemiddeld 20% is, met de pro-
visieschuif het intermediair de provisie kan variëren tussen 15 en 25%. Daarmee
krijgt het intermediair een instrument in handen waarmee hij zelf beter de prijs
van een financieel product kan bepalen. Het Verbond van Verzekeraars verklaar-
de in zijn position paper bij het uitkomen van het SEO-rapport ‘Inzicht in belo-
nen’, het volgende over de beloning van het intermediair:

‘(…) afgesproken beloning. Bij de verschillende rollen horen verschillende
beloningsvormen en verschillende opdrachtgevers. Een adviseur-verkoper
die als het ware het verlengstuk is van de verzekeraar spreekt zijn belo-
ning af met de verzekeraar. Een onafhankelijk adviseur die namens de
klant optreedt, zal zijn beloningsafspraak moeten maken met de klant.
Consequentie voor verzekeraars is dan dat zij de wens van de klant en het
intermediair qua beloning volgen.’

Hierbij dient aangetekend te worden dat dit standpunt primair de beloning bij
complexe producten betreft. Het is echter niet onlogisch als het Verbond van Ver-
zekeraars deze visie ook heeft ten aanzien van de beloning van het intermediair
bij niet-complexe producten. Daarvoor gelden immers dezelfde argumenten als
die het Verbond van Verzekeraars aanhaalt ten aanzien van complexe producten.
In februari 2010 heeft het Verbond van Verzekeraars zijn standpunten ten aan-
zien van de toekomst van het intermediaire systeem nogmaals gecommuniceerd
(Verbond van Verzekeraars, 2010). In die position paper geeft het Verbond van
Verzekeraars het volgende aan:
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‘(…) wij zien in Customer Agreed Remuneration (CAR) over de gehele linie
– d.w.z. voor alle producten – het te bereiken einddoel voor de beloning
van het onafhankelijke deel van het intermediair.’ 

Het Verbond van Verzekeraars geeft in zijn position papers aan dat de beloning
van een intermediair, die geen verlengstuk wil zijn van de verzekeraar, een zaak
is tussen de klant en het intermediair. Daarmee lijken verzekeraars af te willen
van het traditionele provisiesysteem. De banken in Nederland, georganiseerd in
de Nederlandse Vereniging van Banken, hebben zich niet publiekelijk uitgespro-
ken over de rol van het intermediair bij de prijsvorming van hypotheken. Door-
dat de banken zich ook niet tegen het standpunt van de verzekeraars hebben af-
gezet, lijkt het niet onlogisch als banken het met de redenatie van verzekeraars
meer eens zijn dan oneens. 

Het gedrag van het intermediair wordt door de aanbieders, met name de verzeke-
raars, direct beïnvloed. Door het intermediair meer verantwoordelijkheid te ge-
ven ten aanzien van het bepalen van de hoogte van de provisie, ontstaat een an-
dere relatie met zowel verzekeraars als consumenten. De relatie tussen aanbie-
ders en intermediair wordt minder sturend vanuit de aanbieder, en in de relatie
met de consument speelt dan ook de hoogtebepaling van de provisie een rol. 

8.3.2 CAR

Het Verbond van Verzekeraars heeft al duidelijk gemaakt dat, in ieder geval ten
aanzien van complexe producten, het einddoel is om te komen tot een CAR-syste-
matiek. CAR staat voor Customer Agreed Remuneration, of een met de klant-
overeengekomen beloning. Dit in tegenstelling tot het nu nog dominante sys-
teem van aanbieder-opgelegde beloning. Ten aanzien van de CAR concludeert
SEO (2008) het volgende:

‘Customer Agreed Remuneration (CAR) is een logisch gevolg van volledige
nominale beloningstransparantie. In het geval van CAR spreken consu-
menten en intermediairs samen van tevoren af hoeveel tijd er wordt be-
steed aan financieel advies en tegen welk tarief. Vervolgens kan dit via de
polis worden betaald of als fee per uur of als een vast bedrag (waarbij het
risico van over- en onderschrijding bij de intermediair ligt). Zowel in het
geval met provisies wordt betaald en in het geval van directe betaling
door consumenten ligt het initiatief voor beloningsafspraken bij de partij
die het advies geeft en bij de partij die het advies ontvangt: tussenpersoon
en klant dus, en niet bij de verzekeraar.’ 

En ook:

‘CAR past binnen een duurzame beloningsstructuur in de distributieko-
lom van complexe verzekeringsproducten. Het is een transparant systeem
dat de consument een centrale, beslissende rol geeft. Het leidt tot efficiën-
tieverhoging in de distributiekolom, doordat het de concurrentie tussen
intermediairs verhoogt en doordat het intermediairs stimuleert om de
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goedkoopste/beste aanbieder te adviseren. Verder is het systeem goed en
snel in te voeren, omdat de huidige veel gebruikte beloningsingrediënten
(met name provisie) er ook in kunnen worden opgenomen.’

In zijn position paper (2008), in reactie op het SEO-rapport over belonen, deelt
het Verbond van Verzekeraars de positieve beoordeling van het CAR-systeem als
eindrichting in de transformatie voor de intermediaire bedrijfstak. In zijn posi-
tion paper van 2010 geeft het Verbond van Verzekeraars het volgende aan:

‘(…) beloning en dienstverlening moeten een afspraak op maat tussen de
klant en het intermediair zijn. Het CAR-model is de beste optie hiertoe.’ 

Met de CAR is het intermediair volledig verantwoordelijk voor de bepaling van de
prijs van de intermediaire dienstverlening. Dit kan zowel in het provisiesysteem als
in het feesysteem. De prijsafspraken die worden gemaakt, worden via de CAR ook
schriftelijk vastgelegd, waardoor er tussen intermediair en klant een juridische re-
latie ontstaat. Daarmee sluit de CAR aan bij de eigendomsrechtenbenadering van
Eggertson (1990), zoals beschreven in par. 3.3.2. De eigendomsrechtentheorie biedt
aanknopingspunten om de kans op marktfalen te verkleinen. In het geval van de
intermediaire bedrijfstak betekent dit dat zowel consumenten als financieel advi-
seurs via een contractuele relatie beter gebruik gaan maken van de respectievelijke
eigendomsrechten. Op basis van die contractuele relatie zullen consumenten meer
eisen stellen, in het bijzonder over de prijs-kwaliteitverhouding. 

8.4 Concurrentiebeperkend beleid

Vanuit de micro-economie komt de stelling dat een ideale markt met volkomen
concurrentie leidt tot maximale welvaart en maximale efficiency (Kreps, 1990).
Eén manier om binnen een bedrijfstak de concurrentie te beperken, is door con-
centratie en schaalvergroting. Binnen de intermediaire bedrijfstak is de afgelo-
pen jaren zeker sprake geweest van meer concentratie. Het aantal intermediairs
is afgenomen, hoofdzakelijk als gevolg van het feit dat de markt sinds 2006 on-
der toezicht is geplaatst, en daarnaast is (procentueel gezien) het aantal kleine
ondernemingen binnen de bedrijfstak afgenomen. Dit betekent dat er schaalver-
groting heeft plaatsgehad binnen deze bedrijfstak. 

De intermediaire belangenorganisaties hebben altijd aangedrongen op een be-
paalde mate van regulering, om daarmee de beunhazen uit de markt te weren
(Andriessen, 2008). De komst van het vergunningsstelsel in de Nederlandse markt
heeft in een paar jaar tijd geleid tot een saneringsslag binnen de intermediaire
bedrijfstak van 15%. Het is echter zeer de vraag of de concurrentie daardoor sterk
is verminderd voor de intermediairs die wel een vergunning hebben gekregen.
Over het algemeen bestonden de ‘afvallers’ uit zogeheten slapende agentschap-
pen en ondernemingen die een marginale productieomvang vertegenwoordig-
den. Slapende agentschappen zijn agentschappen van intermediairs waarin geen
nieuwe producten meer worden gesloten, maar alleen de bestaande polissen in
de portefeuille nog in beheer zijn. Daarnaast zijn er ook vele nieuwe interme-
diairs tot de markt toegetreden. Er zijn dan ook geen directe aanwijzingen dat de
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intermediaire bedrijfstak aan concurrentiebelemmerend gedrag doet, zoals al
eerder geconcludeerd in dit proefschrift.

8.5 Investeringsgedrag

De mate van investeringen die binnen een bedrijfstak worden gedaan, geeft een
indicatie van de kwaliteit van dienstverlening. De kwaliteit van dienstverlening
van het intermediair zal afnemen als niet meer geïnvesteerd wordt door de be-
drijfstak zelf. Zo leiden investeringen in deskundigheid bijvoorbeeld tot hogere
kwaliteit van adviseurs en daarmee hogere kwaliteit van financiële adviezen. 

De grootste investeringspost voor het intermediair is het personeel. Met de invoe-
ring van wettelijke eisen ten aanzien van de deskundigheid van feitelijk leiding-
gevenden en klantmedewerkers, moeten ondernemers meer investeren in oplei-
dingen. In het bijzonder de verplichte Permanente Educatie (PE) levert een enor-
me lastenverzwaring op. Uit cijfers van de StFD (2008) blijkt dat intermediairs ge-
middeld ! 1000 per jaar investeren in opleidingen per medewerker. Dat is zonder
de kosten van PE mee te rekenen, omdat de meting plaatsvond voordat de wette-
lijke PE was ingevoerd.

Aan de hand van de kostenverdeling bij intermediairs, wordt afgeleid waar de in-
vesteringen worden gepleegd. De hier weergegeven grafiek geeft een uitsplitsing
van kosten bij NVA-kantoren, op basis van het bvo 2007 (SEO, 2008). Zoals aange-
geven, is de voornaamste kostenpost ‘arbeid’. De investeringen in automatisering
zijn relatief beperkt. Algemene kantoorkosten en huisvesting zijn grotere kosten-
posten.

Uit de ontwikkeling van kostenposten bij NVA-kantoren blijkt dat er in 2007 voor
24% meer is geïnvesteerd in opleidingen dan in 2006. Ook is in 2007 meer geïnves-
teerd in marketing en reclame. Het bedrijfsvergelijkend onderzoek van de NVA
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komt uit op een gemiddelde kostenstijging in 2007 ten opzichte van 2006 van 5,5%.
Het bedrijfsvergelijkend onderzoek van de NBVA toont aan dat bij die kantoren de
kosten in 2007 met 1,7% zijn gestegen. Ook bij de NBVA-kantoren is arbeid de groot-
ste kostenpost (62%). In tegenstelling tot de cijfers van de brancheorganisaties NBVA
en NVA, komt uit onderzoek van Bureau D & O (2008) dat in 2007 de gemiddelde
kosten per intermediaire onderneming gelijk zijn gebleven ten opzichte van 2006.
Wel komt uit hetzelfde onderzoek naar voren dat het intermediair verwacht in
2008 een groter budget beschikbaar te hebben voor reclame en marketing. 

Gezien de eerder vastgestelde mate van concurrentie, vooral als gevolg van inter-
netontwikkelingen, en het afnemende marktaandeel op particuliere schadever-
zekeringen, zou het logisch zijn dat het intermediair meer investeringen in mar-
keting en ICT gaat doen. Marketing om de omzet te stimuleren, ICT om de effi-
ciency te verbeteren. Uit de cijfers die beschikbaar zijn, blijkt echter niet dat door
het intermediair extra wordt geïnvesteerd in ICT. Wel kan uit de stijging van kos-
ten voor reclame en marketing worden afgeleid dat het intermediair meer inves-
teert in het werven van nieuwe relaties. 

8.6 Kwaliteitsbevorderend beleid

Een vorm van marktgedrag die kan worden onderscheiden voor de intermediaire
markt, is de mate van kwaliteitsbevorderende activiteiten. De intermediaire be-
drijfstak kent vele keurmerken en registers, zowel voor personen als voor onder-
nemingen. Via deze vorm van zelfregulering wordt beoogd onderscheidend te
zijn binnen de intermediaire bedrijfstak. De toezichthouder moet toezien op de
kwaliteit van onder meer de advisering over financiële producten. De markt
moet echter zelf zorg dragen voor daadwerkelijke verbeteringen van de advie-
spraktijk. Met de invoering van de Wft hebben veel bestaande keurmerken en er-
kenningsregelingen moeite om hun onderscheid ten opzichte van de wettelijke
eisen waar te maken, zoals het Keurmerk Financiële Dienstverlening en de Er-
kend Hypotheekadviseurs. Op hetzelfde moment komen nieuwe certificeringsor-
ganisaties die duidelijk bovenwettelijke normen aan hun leden of deelnemers op-
leggen. Een voorbeeld hiervan is de Nederlandse Vereniging van Hypothecair
Planners en de Federatie Financieel Planners. Een natuurlijke partij om kwali-
teitsverbetering in een markt, via zelfregulering, voor elkaar te krijgen is een
brancheorganisatie. Probleem binnen de intermediaire bedrijfstak is echter dat
de aansluitingsgraad laag is en dat er maar liefst ten minste vier brancheorgani-
saties naast elkaar opereren (Adfiz, NVF, NVGA en OvFD). Dat bemoeilijkt een ef-
fectieve zelfregulering. Via de brancheorganisaties mag dus voorlopig geen
marktdekkende kwaliteitsverbetering worden verwacht. Dat betekent dat de be-
hoefte aan advieskeurmerken en certificeringinstellingen de komende jaren
waarschijnlijk alleen maar zal groeien. 

Naast de veelheid aan keurmerken en certificeringsregelingen, is er binnen de in-
termediaire bedrijfstak de afgelopen jaren ook op andere manieren in kwaliteit
geïnvesteerd. In het verleden heeft de intermediaire bedrijfstak via zelfregule-
ring een belangrijke bijdrage kunnen leveren aan het transparanter maken van
de informatieverstrekking aan de consument. Dit gebeurde aan de hand van de
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gedragscode GIDI uit 2002. Deze Gedragscode Informatieverstrekking Dienstver-
lening Intermediair was door de NBVA, NVA en het Verbond van Verzekeraars in
het leven geroepen om in zelfregulering te voldoen aan belangrijke wensen van
de overheid: informatieverstrekking, aansluiting bij een erkende klachteninstan-
tie en het hebben van een beroepsaansprakelijkheidsverzekering (Van den Eijkel
& Van Groenwoud, 2001). De GIDI heeft zijn nut meer dan bewezen, gezien het
feit dat alle onderdelen van de GIDI ook in de uiteindelijke Wft zijn opgenomen.

Naast het bevorderen van de advieskwaliteit, levert ook het vergroten van het fi-
nancieel bewustzijn van consumenten een bijdrage aan betere advisering. Im-
mers, ook aan de kant van de consument kan de informatieasymmetrie worden
verkleind. Het vergroten van de bewustwording van de consument over finan -
ciële producten is niet alleen een taak van de overheid. Gezien de omvang van de
doelgroep (alle consumenten) en de complexiteit en hoeveelheid van informatie,
kan goede voorlichting alleen in gezamenlijkheid met de markt plaatsvinden.
Een goed voorbeeld van een publiek-privatesamenwerking in deze is het project
CentiQ. CentiQ is een platform van diverse organisaties (overheid, consumenten-
organisaties, intermediair, verzekeraars, banken, wetenschap, enz.) met als 
doel om de ‘financiële kennis en vaardigheden van de consument te verbeteren
en een actieve houding te stimuleren. Dit moet ertoe leiden dat de consument
zelf goed geïnformeerde en bewuste financiële keuzes kan maken’ 
(<www.CentiQ.nl>).

Andere initiatieven die de branche via zelfregulering ten aanzien van het bewus-
ter maken van de consument in zelfregulering onderneemt, zijn het voorkomen
van overkreditering (via de Gedragscode Hypothecaire Financieringen) en het ver-
groten van het pensioenbewustzijn (via <www.Pensioenkijker.nl>). 

8.7 Strategisch gedrag

Het strategisch gedrag van ondernemingen is af te leiden aan de hand van diver-
se indicatoren. Uit onderzoek van De Informatiegroep (2006) onder vijftig grote
intermediairs, blijkt dat intermediairs succesvoller zijn als men gebruikmaakt
van een eenduidige ondernemingsstrategie. Succes is hierbij gemeten in omzet
per medewerker en omzetgroei. In het onderzoek van De Informatiegroep zijn de
volgende strategieën in de intermediaire bedrijfstak onderscheiden:
a. Stuck in the middle. Dit zijn intermediaire bedrijven die geen eenduidige stra-

tegie hebben.
b. Klantenservicestrategie. Er is veel aandacht voor klantenservice, de relatie met

de klant staat hoog in het vaandel. De assurantietussenpersoon richt zich vaak
met een breed dienstenpalet op een brede doelgroep. Aspecten als gemak voor
de klant en cross selling staan hierbij centraal.

c. Hoogwaardig-adviesstrategie. Klanten (voornamelijk bedrijven en vermogende
particulieren) worden van zeer specialistisch advies voorzien. Hierbij wordt
een aantal specifieke producten gericht op een smalle doelgroep.

d. Kostenleiderschapstrategie. Deze assurantietussenpersonen typeren zich door
te focussen op lage kosten ten opzichte van concurrenten. Dit vereist schaal-
voordelen en strikte kostencontrole.
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e. Combinatiestrategie van klantenservice en hoogwaardig advies. Enkele assu-
rantietussenpersonen combineren de ‘hoogwaardig-adviesstrategie’ met een
‘klantenservicestrategie’. Deze assurantietussenpersonen bieden een zeer
breed dienstenpakket aan voor een smalle doelgroep. Hierbij staat zowel de
klant als specialistisch advies centraal.

De indeling naar strategieën die De Informatiegroep heeft onderzocht, vertoont
overeenkomsten met de indeling die Treacy & Wiersema (1995) hanteren. Treacy
& Wiersema zijn de bedenkers achter de volgende drie strategieën: kostenleider-
schap (operational excellence), productleiderschap (best product) en klantenpart-
nerschap (customer intimacy). 

Het onderzoek van De Informatiegroep toont de volgende procentuele verdeling
van gehanteerde strategieën.

Grafiek 10. (De Informatiegroep, 2006)

De Informatiegroep concludeert dat de beschreven strategieën (‘kostenleider-
schapstrategie’, ‘klantenservicestrategie’, ‘hoogwaardig-adviesstrategie’, ‘combi-
natiestrategie’ en ‘stuck in the middle’) allen voorkomen bij de grote interme-
diairs die aan het onderzoek hebben deelgenomen. Daarbij valt op dat bijna de
helft van de intermediairs, geen eenduidige strategie heeft (‘stuck in the mid-
dle’). Over kantoren met wel een eenduidige strategie, concluderen de onderzoe-
kers dat deze een hogere omzet en omzetgroei laten zien dan kantoren zonder
een duidelijke strategie. 

In onderzoek van Bureau D & O (2008) werd aan het intermediair de vraag ge-
steld in welk van vier aangegeven strategieën men zich het meest herkende. On-
derstaande tabel toont de uitslag van die vraag.

Strategie Percentage intermediairs

Advies op maat aan totaalklant 53%
Veel vakkennis en hoogwaardig advies 38%
Gemak, snelheid en lage prijs 7%
Uniek verzekeringspakket of product 2%
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De strategie ‘advies op maat aan totaalklant’ komt overeen met de strategie van
customer intimacy. Duidelijk wordt dat de strategieën product- en kostenleider-
schap door zeer weinig intermediairs in Nederland worden gehanteerd. Dat is op
zich ook logisch, omdat de aanbieders de primaire producenten van financiële
producten zijn en intermediairs vrijwel niet zelf de prijs van hun dienstverlening
bepalen. Feitelijk betekent dit dat, door de structuur van de markt, het interme-
diair is overgeleverd aan de strategische keuze voor klantpartnerschap. 

8.8 Conclusie marktgedrag

Het gedrag van de intermediaire bedrijfstak als geheel, dus niet van de individu-
ele ondernemingen, is getypeerd als traditioneel en lijdend aan organisatieslack.
Het meest opmerkelijke daarbij is het gedrag ten aanzien van de prijsvorming,
omdat het merendeel van de intermediaire bedrijfstak nauwelijks invloed heeft
op de hoogte van de prijs van de eigen dienstverlening. 

Het marktgedrag van intermediairs wordt sterk bepaald door de relaties met aan-
bieders. Zonder aanbieders hebben bemiddelaars geen markt en is men aangewe-
zen op het geven van alleen advies. Doordat vrijwel alle intermediairs als bemid-
delaar geregistreerd staan bij de AFM, betekent dit dat men een juridische relatie
onderhoudt met aanbieders van financiële producten. Dit gebeurt meestal in de
vorm van een samenwerkingsovereenkomst. Uit verschillende onderzoeken blijkt
dat er nauwe banden bestaan tussen intermediairs en aanbieders. Zo wordt bij-
voorbeeld geconcludeerd dat intermediairs omzet sturen naar bepaalde voor-
keursmaatschappijen. De relatie met de aanbieders wordt beheerst door het feit
dat de aanbieders in de meeste gevallen de beloning aan het intermediair uitbe-
talen, in de vorm van provisie. Tussen het provisiesysteem en het marktgedrag
zijn duidelijke relaties te leggen. 

Het intermediair kampt met organisatieslack, wat ertoe leidt dat het inspelen op
veranderende marktomstandigheden langzaam van de grond komt. Als gevolg
van concurrentie en technologische vooruitgang is het intermediair niet meer
vanzelfsprekend het leidende distributiekanaal in Nederland. In ieder geval
blijkt dat uit de cijfers met betrekking tot nieuw gesloten verzekeringen. Het ge-
drag van het intermediaire kanaal is niet direct aangepast als gevolg van deze
ontwikkelingen, wat op een vorm van slack duidt. Ook deze organisatieslack
heeft een directe relatie met het provisiestelsel.

Als gevolg van de structuur van de intermediaire bedrijfstak, en dan in het bij-
zonder de beloningsstructuur, heeft het intermediair over het algemeen geen di-
recte invloed op de prijs van zijn eigen dienstverlening. Daarmee mist de bedrijfs -
tak een belangrijk instrument om het gedrag te sturen. Ondanks de structuurwij-
zigingen die de overheid heeft toegepast op het gebied van de beloning voor in-
termediaire dienstverlening, heeft dat nog onvoldoende geleid tot een gedrags-
verandering bij tussenpersonen. De prijsvorming is nauwelijks gewijzigd en er
zijn indicaties dat consumenten nog steeds te veel betalen voor financieel advies,
met name bij complexe producten. 
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Daarnaast hebben veel intermediairs geen eenduidige strategie en hebben de
meeste intermediairs feitelijk alleen de mogelijkheid om de strategie van klan-
tenpartnerschap te kiezen. Deze strategie is echter tegenstrijdig met de dominan-
te provisiestructuur, omdat klantpartnerschap impliceert dat de klant ook direct
betaalt voor de dienstverlening. Tot slot wordt geconcludeerd dat de intermediai-
re bedrijfstak een zeer versnipperde bedrijfstak is. Die versnippering leidt ertoe
dat er geen breed kwaliteitsbevorderend beleid wordt gevoerd door de bedrijfstak
en ook het strategisch gedrag van de bedrijfstak toont weinig cohesie. Strategieën
worden hoofdzakelijk individueel door ondernemingen bepaald, er is geen spra-
ke van een centraal aangestuurde intermediaire strategie. De lage organisatie-
graad en het woud van keurmerken zijn daar mede debet aan. 

Het marktgedrag van intermediairs wordt herleid uit de bestaande marktstruc-
tuur en leidt tot marktresultaten die in het volgende hoofdstuk worden beschre-
ven.
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Hoofdstuk 9

Marktresultaat

Het resultaat van de intermediaire bedrijfstak wordt, het SGR-paradigma vol-
gend, bepaald door de basismarktcondities, de marktstructuur en het daaruit
voortkomende marktgedrag. 
Het meten van resultaat voor het intermediaire kanaal kan op verschillende ma-
nieren gebeuren. Voor dit proefschrift worden de volgende criteria gehanteerd:
– Winstgevendheid
– Klanttevredenheid
– Groei
– Kwaliteit
– Welvaartsverlies

9.1 Winstgevendheid

Ondernemen is risico nemen, maar ondernemen is ook bedoeld om winst te ma-
ken, tenminste voor zover het een commerciële onderneming betreft. Interme-
diairs zijn primair commerciële ondernemingen met een doelstelling tot winst-
maximalisatie of tenminste een ‘good enough profit’. Een van de manieren om
het streven naar winst te meten is het economisch resultaat. Onder dit begrip
wordt verstaan de omzet minus de exploitatiekosten, dus zonder rekening te
houden met eventuele afschrijvingskosten op overgenomen portefeuilles. Onder-
staande tabel geeft een overzicht van economische resultaten uit bedrijfsvergelij-
kende onderzoeken van zowel brancheorganisaties als een onderzoeksbureau.

NVA NBVA Bureau D & O

2007 20,0% 14,4% 14,0%
2006 16,6% 14,5% 17,0%
2005 16,5% 22,6% 14,0%
2004 17,6% ? 16,0%

(SEO, NBVA, Bureau D & O, 2008)

De cijfers met betrekking tot het economisch resultaat zijn afkomstig van zowel
georganiseerde als ongeorganiseerde kantoren. De conclusie is gerechtvaardigd
dat het economisch resultaat van het gemiddelde intermediair de afgelopen ja-
ren rond de 15% lag. Ter vergelijking enkele bedrijfsresultaten (vóór belasting) zo-
als het CBS die rapporteert over 2006.
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Bedrijfsresultaat

Supermarkt 3,3%
Apotheek 7,9%
Reisbureau 3,1%
Accountant 20,6%

(CBS Statline, 2009)

Met een gemiddeld bedrijfsresultaat van 15% presteert de intermediaire bedrijf-
stak dus zeker niet slecht. Ten opzichte van vergelijkbare bedrijfstakken als de
apotheekbranche en de reisbureaus, is het resultaat van de intermediaire markt
zelfs als zeer goed te bestempelen. 

De winstgevendheid van de intermediaire bedrijfstak is, het SGR-paradigma vol-
gend, een direct gevolg van het gedrag dat de ondernemers vertonen. Met name
de strategie van customer intimacy, waarbij het intermediair advies op maat le-
vert aan de klant, lijkt een belangrijke oorzaak voor de winstgevendheid. Maar
het meest opmerkelijke is, dat ondanks dat het intermediair over het algemeen
niet zelf zijn prijs voor de dienstverlening bepaalt en veelal geen weloverwogen
strategie hanteert, men toch zeer winstgevend kan zijn. Daarin ligt waarschijn-
lijk ook een belangrijke oorzaak voor de eerder geconstateerde organisatieslack.
Als gevolg van het provisiestelsel inclusief de kruissubsidie, kunnen ook interme-
diairs bestaan die bij een markt met volkomen prijsconcurrentie anders mogelijk
niet zouden kunnen overleven. 

De goede winstgevendheid van de intermediaire bedrijfstak lijdt (voor zover be-
kend) vooralsnog niet onder de eerder geschetste marktomstandigheden, die ex-
tra druk leggen op het bestaansrecht van de bedrijfstak. Ondanks de druk vanuit
de particuliere en zakelijke schadeportefeuille en ondanks de daling van de pro-
visies als gevolg van dalende premies, blijkt het intermediair in staat om goede
rendementen te realiseren. Het bestaan van informatieasymmetrie tussen inter-
mediair en afnemers, en met name de beperkte transparantie over de hoogte van
de provisies en het bestaan van kruissubsidie, lijkt daarvoor de meest logische
verklaring te zijn. De cijfers met betrekking tot de winstgevendheid in de komen-
de jaren moeten gaan uitwijzen in hoeverre het intermediair de goede rende-
menten kan vasthouden.

9.2 Klanttevredenheid

Hoewel noch de consument noch de aanbieder verplicht is om gebruik te maken
van de diensten van een intermediair, blijkt dat de helft van alle verzekeringen
en hypotheken (om het daartoe te beperken) wel via dit kanaal is/wordt afgeslo-
ten. Dat impliceert een bepaalde mate van tevredenheid. Toch blijken consumen-
ten over bepaalde aspecten van de dienstverlening ook ontevreden. 
Uit onderzoek van Independer (2009) komt naar voren dat de zelfstandig hypo-
theekadviseur hoger wordt gewaardeerd door consumenten dan adviseurs van de
bank. Adviseurs van banken en verzekeraars scoren gemiddeld een 7,1. Lokale tus-
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senpersonen worden gewaardeerd met een 7,8 en adviseurs van hypotheekadvies-
ketens gemiddeld met een 7,7.

Ook uit de VB-Barometer (Andriessen, 2007) blijkt dat de consument over het al-
gemeen redelijk tevreden is over het intermediair, met een rapportcijfer van 6,9.
Onderstaande tabel geeft een overzicht.

Intermediair Direct writer Bank Werkgever

2006 6,9 6,9 6,8 6,4
2005 6,8 6,9 6,8 6,3
2004 7,0 7,0 6,9 6,6

De waardering voor het intermediair is voldoende tot goed. Opvallend is dat de
waardering tussen de verschillende distributiekanalen nauwelijks grote verschil-
len laat zien. Blijkbaar zijn de kanalen, naar het oordeel van de consument, min
of meer inwisselbaar.

Naast onderzoek naar het risico van marktfalen is door het Ministerie van Econo-
mische Zaken in 2002 ook opdracht gegeven tot onderzoek naar de consumen-
ten(on)tevredenheid ten aanzien van verschillende markten. De uitkomsten ten
aanzien van de markt voor bemiddeling in financiële diensten waren als volgt.

Ontevreden consumenten Tevreden consumenten

Reputatie 28% 33%
Markttransparantie 19% 44%
Prijs 16% 22%
Overstapkosten 14% 86%
Kwaliteit 10% 63%
Keuze producten/diensten 9% 33%
Keuze aanbieders 8% 45%
Deskundigheid 7% 68%
Algemeen 6% 71%
Klantvriendelijkheid 5% 69%

(Ministerie van Economische Zaken, 2002)

Uit het onderzoek blijkt dat consumenten het meest tevreden zijn over de aspec-
ten overstapkosten, de algemene dienstverlening, de klantvriendelijkheid en de
deskundigheid. De belangrijkste bronnen van ontevredenheid van consumenten
ten aanzien van de markt voor bemiddeling in financiële diensten, waren reputa-
tie, markttransparantie, prijs en overstapkosten. Die aspecten worden verder uit-
gewerkt.

9.2.1 Reputatie

Consumenten denken vaak dat andere consumenten ontevredener zijn over de
dienstverlening van het intermediair dan zij zelf zijn over de dienstverlening van
het eigen intermediair (Ministerie van Economische Zaken, 2002). Vanuit die per-
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ceptie is het logisch dat consumenten liever bij hun eigen intermediair blijven
en niet gemakkelijk overstappen op een andere intermediair. Dit fenomeen komt
ook voor bij andere markten, zoals blijkt uit hetzelfde onderzoek van het Minis-
terie van Economische Zaken. Uit de VB-Barometer (Andriessen, 2007) blijkt dat
58% van de ondervraagde consumenten het intermediair geen zakkenvuller
vindt. In 2002 was dit nog 82%. Daarbij vindt in 2006 7% van de klanten zijn 
eigen intermediair een zakkenvuller. Van de klanten die geen relatie met een in-
termediair hebben, vindt 16% het intermediair een zakkenvuller, terwijl dit in
2002 nog 6% was.
De reputatie van het intermediair is niet al te best. Zo blijkt uit onderzoek van
ReadersDigest (2008) dat financieel adviseurs tot de minst te vertrouwen beroeps-
groepen behoren in Nederland. Alleen politici en autoverkopers zijn volgens dit
onderzoek minder te vertrouwen dan financieel adviseurs. 

Percentage respondenten dat veel vertrouwen Gemiddelde alle landen Nederland 
heeft in een bepaalde beroepsgroep

Firefighters 92% 93%
Airline pilots 89% 91%
Nurses 85% 91%
Doctors 83% 89%
Pharmacists 87% 87%
Farmers 72% 82%
Teachers 74% 76%
Police 62% 65%
Judges 48% 56%
Meteorologists 54% 52%
Priests/church ministers 52% 48%
Taxi drivers 48% 44%
Lawyers 43% 40%
Travel agents 35% 34%
Journalists 27% 34%
Trade union leaders 22% 33%
Financial advisors 32% 18%
Football players 21% 18%
Car salesmen 16% 14%
Politicians 7% 12%

(Readers Digest, 2009)

Uit de Consumentenmonitor van het Verbond van Verzekeraars (Centrum voor
Verzekeringsstatistiek, 2009), blijkt dat het imago van tussenpersonen in 2008
met 0,7 rapportpunt is gedaald ten opzichte van 2007. Tussenpersonen kregen in
2008 een rapportcijfer 5,7 van consumenten. Daarmee scoren tussenpersonen la-
ger dan banken (6,2) en verzekeraars (5,9). De hele ranglijst uit de Consumenten-
monitor is als volgt.
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Grafiek 11. Imagoscore in rapportcijfer (Centrum voor Verzekeringsstatistiek, 2009)

Ook uit de berichtgeving in de media blijkt dat het intermediair als beroeps-
groep niet heel positief wordt beschreven. Met name consumentenprogramma’s
als TROS Radar en VARA’s Kassa besteden regelmatig aandacht aan misstanden
binnen het intermediaire kanaal. En ook de landelijke kranten hebben veel aan-
dacht voor de financiële sector. En omdat over het algemeen goed nieuws, geen
nieuws is voor een krant, betekent dit dat de berichtgeving wordt gedomineerd
door negatieve verhalen. CentiQ (2008) concludeert ook dat veel consumenten
een financieel adviseur niet gemakkelijk vertrouwen. Uit onderzoek van Center-
data (AMweb, 2005) komt naar voren dat 22% van de consumenten denkt dat tus-
senpersonen betrouwbare informatie zullen verschaffen. 

Het reputatiemechanisme, vooral bij de aanschaf van complexe producten, faalt.
Ondanks de slechte reputatie van het intermediair, is het door de lage frequentie
van aankopen en het niet kunnen beoordelen van de kwaliteit van advies op het
moment van afsluiten, niet zo dat het intermediair daarvoor direct wordt afge-
straft doordat de consument veelvuldig naar een concurrent overstapt. 

9.2.2 Markttransparantie

De ontevredenheid van consumenten over de mate van markttransparantie is te-
rug te voeren op de basismarktcondities. Consumenten hebben over het alge-
meen weinig inzicht in de eigen financiële situatie en de wensen ten aanzien
van financiële dienstverlening. Daarnaast gaat het bij financiële producten om
vertrouwensgoederen, goederen waarvan het effect niet direct zichtbaar is op het
moment van afsluiten. Daarom hebben veel consumenten een adviseur nodig.
Dat impliceert dat de markt voor de gemiddelde consument niet volledig trans-
parant is. En ondanks de ondersteuning van het intermediair, zal die gemiddelde
consument nog steeds niet in staat zijn om te beoordelen of het geadviseerde
product voor hem het beste product is. 
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Uit onderzoek van CentiQ (2008) blijkt dat 5% van de Nederlanders financieel on-
geletterd is. 15% is financieel laconiek en 18% is financieel zoekend. Nog eens
16% is financieel onzeker. Bij al deze consumentengroepen, die samen meer dan
de helft van de Nederlandse bevolking uitmaken, is er behoefte aan hulp, infor-
matie en advies op financieel gebied. Daarbij komt dat de hele financiële markt
als een complexe markt wordt ervaren. Het is dan ook niet zo dat consumenten
het zich gemakkelijker maken door over te stappen van een intermediair naar
rechtstreekse dienstverlening van banken of verzekeraars. Niet voor niets spreekt
ook de wetgever in de Wft over complexe financiële producten en niet over com-
plexe financiële adviezen. 

Voor het vergroten van de markttransparantie zijn er diverse initiatieven ontwik-
keld. In 2002 hebben de belangenorganisaties NVA en NBVA samen met het Ver-
bond van Verzekeraars de GIDI ontwikkeld. In 2005 hebben marktpartijen (NVA,
NBVA, VvHN, NVB en Verbond van Verzekeraars) met het Ministerie van Financiën
afspraken gemaakt onder de noemer ‘Adviesmatch’. Onderdeel van die afspraken
was dat wettelijk werd geregeld dat per oktober 2009 beloningstransparantie bij
complexe producten verplicht werd. In 2008 heeft de sector nieuwe afspraken ge-
maakt in het kader van harmonisering van de regels voor belonings- en kosten-
transparantie (Ministerie van Financiën, 2008). Vanaf 1 januari 2009 zijn interme-
diairs transparant over de beloning bij complexe producten en vanaf 2010 zijn
aanbieders transparant over alle kosten in de complexe producten (inclusief hy-
pothecaire kredieten). 

9.2.3 Prijs

Gezien het feit dat vrijwel geen enkele consument rechtstreeks aan het interme-
diair betaalt voor de dienstverlening, kan worden geconcludeerd dat de ontevre-
denheid van consumenten zich hoofdzakelijk richt op de prijs die wordt gere-
kend door de aanbieders van financiële producten. Er lijkt een verband te zijn
tussen ontevredenheid over de mate van markttransparantie en de prijs. Uit de
VB-Barometer (Andriessen, 2007) blijkt dat 59% van de consumenten geen idee
heeft hoe en hoeveel er voor de dienstverlening van het intermediair wordt be-
taald. Door de ervaren ondoorzichtigheid van de markt kunnen consumenten
geen goed oordeel vormen over de prijs die voor de dienstverlening wordt be-
taald. Consumenten weten niet goed of ze het aangeschafte product of de gele-
verde dienst elders goedkoper of beter hadden kunnen krijgen. Uit het eerder be-
schreven onderzoek naar levensverzekeringen van het CPB met de NMa (2005),
blijkt dat consumenten die weten hoe een intermediair wordt beloond, eerder
zelf op zoek gaan naar een passend financieel product. 

De ontevredenheid van consumenten hoeft niet te betekenen dat de prijsstelling
in deze markt te hoog is. Consumenten weten nu alleen niet hoeveel ze betalen
en hebben toch het gevoel dat de prijs te hoog is. Met name door de introductie
van vergelijkingssites kunnen consumenten prijzen met elkaar vergelijken. Daar-
naast kunnen consumenten zich laten bijstaan door een adviseur of bemiddelaar
om prijzen te vergelijken. Met de invoering van de wettelijke regels met betrek-
king tot beloningstransparantie, krijgen consumenten meer inzicht in de prijs
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van de intermediaire dienstverlening, tenminste ten aanzien van complexe pro-
ducten en hypotheken. 

9.2.4 Overstapkosten

De consumenten die aan het onderzoek van het Ministerie van Economische Za-
ken hebben deelgenomen, geven met hun beantwoording aan geen helder zicht
te hebben op de overstapkosten van het intermediaire kanaal. Het aspect over-
stapkosten is verantwoordelijk voor een hoog percentage tevreden consumenten,
echter dit aspect scoort ook relatief hoog als het gaat om ontevredenheid. Verze-
keringen en hypotheken zijn veelal producten die voor een langere periode wor-
den afgesloten. Meer specifiek geldt dit voor complexe financiële producten. Ook
een relatie met een intermediair gaat een consument over het algemeen niet aan
om daar na een jaar weer weg te gaan. Het aangaan van een relatie met een inter-
mediair betekent veelal dat de volledige financiële huishouding wordt geanaly-
seerd en dat er verschillende adviesgesprekken plaatsvinden. Over het algemeen
staan consumenten niet te springen om de hele financiële analyse nog een keer
over te doen bij een andere intermediair. Uit bedrijfsvergelijkende onderzoeken
van de NVA en NBVA blijkt dat de afgelopen jaren het klantverloop gemiddeld op
10% per jaar ligt. Dat betekent dat 10% van de klanten afvalt, maar daarnaast ko-
men er ook klanten bij. 

Ook hier geldt dat de ontevredenheid van consumenten grotendeels kan worden
verklaard door de onduidelijkheid over de positie van het intermediair ten op-
zichte van de aanbieders. Met aanbieders gaan consumenten in werkelijkheid
langdurige contracten aan, terwijl er met het intermediair (uitzonderingen daar-
gelaten) geen contractuele relatie wordt aangegaan. 
Er zijn dus geen directe overstapkosten om van intermediair te wisselen voor de
consument, behalve tijd en moeite. Maar toch hebben consumenten het gevoel
dat er wel overstapkosten zijn gemoeid met het wisselen van intermediair.

9.3 Groei

De groei van de markt is een derde indicator om het marktresultaat te meten.
Daarbij wordt niet naar de groei van de markt voor financiële producten in tota-
liteit gekeken, maar uitsluitend naar de groei in omzet van het intermediair. De
afgelopen jaren laten een gestage groei zien van de omzet van het intermediair,
op basis van de bedrijfsvergelijkende onderzoeken van de NBVA en de NVA. On-
derstaande tabel maakt dit duidelijk.

NVA NBVA

2007 +3,8% +1,5%
2006 +3,1% +2,8%
2005 +8,1% -
2004 +5,6% -

(SEO en NBVA, 2008)
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De gerealiseerde omzetgroei vindt plaats in een markt met toenemende concur-
rentie. Daarnaast is de totale verzekeringsmarkt in 2007 bijvoorbeeld met 2,4%
gestegen ten opzichte van 2006.27 De omzetgroei van de intermediaire bedrijfstak
is dan ook relatief. 

Onderstaande grafiek schetst de ontwikkeling van het hypotheekvolume in Ne-
derland sinds 2006, waarbij het hier gaat om nieuw gesloten hypotheken.

Grafiek 12. Hypotheekomzet Nederland in mld. (IG&H, 2010)

De kantoren die zijn aangesloten bij de NBVA en de NVA, vertonen een lichte om-
zetgroei in 2007 en 2006. Dat is in lijn met de ontwikkeling van de verzekerings-
markt in totaliteit. Met een krimpende hypotheekmarkt, een stagnerende verze-
keringsmarkt en de toegenomen concurrentie voor het intermediair, is het de
vraag of de bedrijfstak de groei kan doorzetten. Wellicht dat intermediairs die
niet zijn aangesloten bij NBVA of NVA, geen omzetgroei hebben weten te realise-
ren. Daarbij dient te worden aangetekend, dat de omzetcijfers die hier zijn gepre-
senteerd, nog niet zijn beïnvloed door de kredietcrisis en de recessie. IG&H (2009)
verwacht bijvoorbeeld een daling van de verdiencapaciteit van het intermediair
met 25% in 2012 ten opzichte van 2007. 
Aan de andere kant kan ook worden geredeneerd dat het intermediair, ondanks
toegenomen concurrentie en regelgeving, in staat is gebleken om goede rende-
menten en een gestage groei vast te houden. Dat zou ook kunnen betekenen dat
het intermediair die groei weet vast te houden de komende jaren. Intermediairs
geven zelf aan vertrouwen te hebben in de nabije toekomst. Het intermediair
geeft aan voor 2009 een gemiddelde groeiverwachting te hebben van 1% ten op-
zichte van 2008 (Bureau D & O, 2009). 

Ten aanzien van de groei van de intermediaire bedrijfstak vallen vergelijkbare as-
pecten op als geconstateerd bij de rendementsontwikkeling. Ondanks het feit dat
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de intermediaire bedrijfstak niet zelf zijn prijs bepaalt en ondanks het feit dat er
een zekere mate van organisatieslack waarneembaar is, laat deze bedrijfstak tot
en met 2007 een gestage groei zien. 

9.4 Kwaliteit

De kwaliteit van de intermediaire bedrijfstak is lastig te meten. Wat bepaalt de
kwaliteit van deze bedrijfstak? Is dat de mate waarin er goed advies is gegeven?
Of is het de mate waarin transacties tot stand zijn gebracht? Het eerste is van be-
lang voor de consument, het tweede is van belang voor aanbieders en het inter-
mediair. Op basis van de in dit proefschrift gehanteerde definitie van marktfa-
len, staat het belang van de consument voorop bij het meten van kwaliteit. 

Op basis van de uitkomsten van de analyse naar marktfalen binnen de interme-
diaire bedrijfs tak, wordt geconcludeerd dat de kwaliteit van de adviezen bij com-
plexe producten ondermaats is. Er is nu een te grote kans voor consumenten en
bedrijven dat een intermediairadvies kwalitatief onvoldoende is. Daarbij is ook
de conclusie getrokken dat het marktfalen groter is in een markt zonder inter-
mediairs dan in een markt met intermediairs. Het is dan ook van belang voor
consumenten en bedrijven dat er een beter inzicht komt in de kwaliteit van ad-
viezen die de individuele intermediairs bieden. Overigens geldt deze behoefte
ook ten aanzien van banken en verzekeraars.

Bij het meten van de kwaliteit die consumenten ervaren ten aanzien van het in-
termediaire distributiekanaal, kan ook gedacht worden aan kwaliteitsindicato-
ren als:
a. het aantal klachten ten aanzien van intermediaire dienstverlening ten opzich-

te van vergelijkbare dienstverlening door banken en direct writers (zoals bij-
voorbeeld geregistreerd bij het Klachteninstituut Financiële Dienstverlening);

b. het aantal fraudezaken door consumenten die een verzekering hebben geslo-
ten via een intermediair ten opzichte van rechtstreeks afgesloten verzekerin-
gen (als geregistreerd bij het Fraudeloket Verzekeringen);

c. het aantal faillissementen binnen het intermediaire distributiekanaal ten op-
zichte van andere vergelijkbare mkb-sectoren;

d. het aantal consumenten dat in betalingsproblemen komt (zoals wordt geregis-
treerd bij het Waarborgfonds Eigen Woning of schuldhulpverleningsinstan-
ties).

(De Jong & Keuzenkamp, 2006)

9.4.1 Aantal klachten

Op basis van de cijfers van Kifid over het aantal klachten, zoals eerder beschre-
ven, is geconstateerd dat er een zekere mate van stabilisatie van klachten over
het intermediair heeft plaatsgevonden. Zowel bij de Ombudsman als bij de Raad
van Toezicht is tot en met 2006 geen toename te zien van het aantal ingediende
klachten jegens het intermediair. De vraag is of dit komt doordat consumenten
tevredener zijn over de intermediaire dienstverlening de afgelopen jaren, door-
dat consumenten te weinig vertrouwen hebben in het effect van de klachtenbe-
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handeling, doordat klanten en intermediairs er zelf vaker uitkomen of doordat
consumenten hun klacht eerder neerleggen bij de aanbieders van financiële pro-
ducten dan bij het intermediair.
Vanaf 2007 rapporteert Kifid een toename van het aantal ingediende klachten
met 50%, er wordt echter niet aangegeven of deze toename ook ten aanzien van
klachten over het intermediair geldt. 

Sinds 1 april 2007 functioneert Kifid als het klachteninstituut voor de gehele fi-
nanciële dienstverlening. Het intermediair is wettelijk verplicht zich aan te slui-
ten bij een door het Ministerie van Financiën erkende geschilleninstantie. Tot op
heden is Kifid de enige erkende instantie. Daarbij komt dat de intermediairorga-
nisaties NBVA, NVA, NVGA en OvFD hun leden hebben verplicht (via lidmaat-
schapscriteria) zich aan te sluiten bij Kifid op basis van bindend advies.28 Daar-
mee verplichten de intermediairs die zich hebben aangesloten bij deze bran-
cheorganisaties om de uitspraken van de geschillencommissies als voor hen bin-
dend te accepteren. In totaal gaat het hier om ruim 2000 intermediairs. Het zou
dus best zo kunnen zijn dat met het toegankelijker maken van geschillenregelin-
gen, het aantal klagers over het intermediair de komende jaren zal toenemen.
Daarnaast zou een effect kunnen zijn dat consumenten meer hun heil zoeken bij
de rechter dan bij een klachteninstituut. Vooral als gevolg van de (per 2006 via de
Wfd ingevoerde) wettelijke plicht voor het intermediair tot het hebben van een
beroepsaansprakelijkheidsverzekering, is het voor consumenten aantrekkelijker
geworden om te procederen tegen een intermediair. Er is, via de beroepsaanspra-
kelijkheidsverzekering, financieel gewin te behalen bij het intermediair, waar
dat voor de inwerkingtreding van de Wfd zo was dat consumenten voor een fi-
nanciële schadeloosstelling eerder geneigd waren de aanbieder aan te spreken. 

Het is derhalve van belang om de ontwikkeling van het aantal klachten tegen het
intermediair goed te blijven monitoren, omdat dat een indicatie kan zijn van toe-
of afgenomen kwaliteit.

9.4.2 Aantal fraudezaken

Het Verbond van Verzekeraars geeft aan dat er in 2007 3724 gevallen van verzeke-
ringsfraude zijn gemeld (Centrum voor Verzekeringsstatistiek, 2008). Jaarlijks
wordt er voor circa ! 1 miljard gefraudeerd met verzekeringen. De afgelopen ja-
ren hebben verzekeraars meer werk gemaakt van het detecteren van fraude en
wordt ook gewerkt aan preventie van fraude. Zo is in 2007 het Centrum Bestrij-
ding Verzekeringsfraude opgericht. Het Verbond van Verzekeraars schrijft op
haar website over fraude het volgende:

‘(…) fraude verhoogt verzekeringspremies onnodig en dat is maatschappe-
lijk onaanvaardbaar. Eerlijke en goedwillende mensen worden immers de
dupe van frauderende mensen. Verzekeraars investeren daarom in fraude-

kwaliteit9.4

hoofdstuk 9150

28. Bij de fusievereniging Adfiz is dit (nog) niet statutair vastgelegd.



kwaliteit 9.4

beheersing; om de pakkans van fraudeurs te vergroten en de integriteit
van de bedrijfstak te bevorderen.’

De relatie tussen fraudebestrijding en de rol van het intermediaire kanaal kan
niet direct worden aangetoond. De cijfers omtrent fraude, althans de openbare
cijfers, maken geen onderscheid in fraudemeldingen tussen de verschillende dis-
tributiekanalen. Het is mogelijk dat indien de intermediaire bedrijfstak optimaal
zou functioneren, ook de fraudecijfers van consumenten die een verzekering af-
sluiten via het intermediaire kanaal, lager liggen dan bij andere kanalen. Daar-
voor is een aantal redenen. Ten eerste is daar het psychologische effect. Consu-
menten zullen eerder frauderen met verzekeringen als men deze heeft afgeslo-
ten via een onpersoonlijk kanaal. Naarmate de verzekeringen meer via persoon-
lijk contact tot stand zijn gekomen, zal het fraudepercentage van consumenten
dalen. Dit geldt in sterkere mate als de schademelding ook via het intermediair
wordt gedaan. Consumenten hebben vaak het gevoel dat men verzekerd is bij zijn
eigen intermediair. Frauderen met een verzekering zal dan ook snel voelen als
het oplichten van je eigen intermediair. Dat maakt de psychologische drempel
van nature hoger. 

Het tweede effect is de filterfunctie van het intermediair. Het intermediair speelt
in verschillende fasen van het advies- en bemiddelingsproces een rol bij fraudebe-
strijding. Bij het eerste contact tussen consument en intermediair wordt een ze-
kere mate van screening gedaan. Het intermediair zal op basis van gevoel en erva-
ring moeten kunnen inschatten wat voor type klant een verzekering wil afslui-
ten. Een bekend voorbeeld is de klant die op vrijdagmiddag na 16.00 uur nog net
even snel een autoverzekering wil afsluiten. Of een schademelding waarbij de be-
trokkenen (verzekerde, verzekeringnemer, tegenpartij, getuige) een relatie met el-
kaar hebben. Het intermediair zal de consument screenen op betrouwbaarheid
aan het begin van het adviesproces. Vervolgens screent het intermediair de be-
trouwbaarheid van een schademelding als die via het intermediair wordt ge-
daan. Doordat het intermediair over het algemeen beter inzicht heeft in de speci-
fieke klantsituatie kan deze ook inschatten of een bepaalde schademelding be-
trouwbaar is of niet. 

Indien bekend zou zijn welk percentage klanten van een intermediair jaarlijks
betrokken is bij verzekeringsfraude, zegt dat iets over de kwaliteit van het inter-
mediair in kwestie. Het is echter onmogelijk om (het voorkomen van) verzeke-
ringsfraude volledig op het conto van een intermediair te schuiven. Een interme-
diair kan nog zo goed zijn, dan nog is fraude niet in alle gevallen te vermijden.
Wel zou in een totaalbeoordeling van de kwaliteit van een intermediair, de fraud-
escore kunnen worden meegewogen. Misschien niet volledig, maar dan zeker ge-
deeltelijk. In ieder geval is nader onderzoek naar de relatie tussen fraudegedrag
en gebruik van distributiekanalen wenselijk.

9.4.3 Aantal faillissementen

In 2008 zijn 35% meer faillissementen geregistreerd bij intermediairs dan in
2007. Daarmee was het aantal faillissementen een stuk hoger dan gemiddeld bij
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het bedrijfsleven in Nederland. In 2009 steeg het aantal faillissementen bij inter-
mediairs naar 119, een stijging met 51% ten opzichte van 2008 (AMweb, 2010).
Dat betekent dat circa 1% van alle intermediairs in 2009 failliet is gegaan. De
kwaliteit van de intermediaire bedrijfstak als geheel kan worden afgemeten aan
het aantal faillissementen in verhouding tot vergelijkbare bedrijfstakken. Het
CBS geeft aan dat in 2008 het aantal faillissementen bij bedrijven (exclusief
zzp’ers) met 7% is gestegen, in 2009 met 82%. Daarbij is het aantal faillissemen-
ten in de financiële sector als geheel met 2% toegenomen in 2008 en in 2009 met
84% (CBS, 2010). Het aantal bedrijven dat failliet is gegaan is ruim 1% van het to-
taal aan bedrijven in Nederland, vergelijkbaar met het aandeel failliete bedrijven
binnen de intermediaire bedrijfstak. Van alle financiële instellingen in Neder-
land is in 2009 ruim 3% failliet gegaan. Dat impliceert dat het intermediair min-
der met faillissementen is geconfronteerd dan andere financiële instellingen.

9.4.4 Consumenten in betalingsproblemen

Consumenten schaffen financiële producten aan om zich te verzekeren tegen be-
paalde risico’s, om vermogen op te kunnen bouwen of om aankopen te kunnen
doen. Dit alles niet met als doel er financieel slechter van te worden, in ieder ge-
val niet op lange termijn. De rol van het intermediair is om consumenten een
passend advies te geven en te zorgen dat de producten die men aankoopt, ook
passen bij de financiële en persoonlijke situatie van die consument. Een interme-
diair zou ervoor moeten zorgen dat de kans dat een consument in betalingspro-
blemen komt, kleiner is dan wanneer een consument zelf financiële producten
aanschaft, dus zonder advies. 

Het is in het kader van dit proefschrift niet mogelijk om vast te stellen of er een
verband is tussen consumenten die in betalingsproblemen zijn gekomen en de
rol van het intermediair. Daarvoor spelen er te veel factoren een rol die oorzaak
kunnen zijn van het feit dat consumenten in problemen komen. Het zou echter
wel interessant zijn als er onderzoek werd gedaan naar de welvaart en het wel-
zijn van consumenten die wel en geen financieel advies hebben gekregen. Wel-
licht past dit binnen het CentiQ-project.

9.4.5 Kwaliteit op microniveau

Naast het meten van kwaliteit van het intermediair op macroniveau is het van
belang om de kwaliteit van individuele intermediairs (microniveau) te bepalen.
Daartoe zou klanttevredenheidsonderzoek bij het intermediair nuttig zijn. Als al-
le intermediairs op basis van gelijke uitgangspunten worden onderzocht, wordt
een betrouwbaar beeld gecreëerd van de mate van tevredenheid van consumen-
ten ten aanzien van individuele intermediairs. 

Kwaliteit wordt vaak tot uitdrukking gebracht via keur- en kwaliteitsmerken.
Denk aan het Bovag-keurmerk of het Politiekeurmerk. Binnen de intermediaire
bedrijfstak zijn veel verschillende keur- of kwaliteitsmerken actief, zoals eerder
aangegeven in dit proefschrift. Naast de keurmerken fungeren de brancheorgani-
saties ook als een soort keurmerk. Of zoals de NVA, dat zich positioneert als een
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kwaliteitsmerk (NVA, 2008). Het is echter niet direct aantoonbaar dat leden van
een brancheorganisatie of een keurmerk binnen de intermediaire bedrijfstak
kwalitatief betere intermediairs zijn dan niet-aangesloten kantoren. In de onder-
zoeken die de AFM tot nu toe heeft gehouden, wordt geen onderscheid gemaakt
tussen intermediairs die wel of niet zijn aangesloten bij een brancheorganisatie
of een keurmerk. Het is wel aan te bevelen dat de AFM daartoe meer inzicht ver-
schaft. Ook vanwege het feit dat veel consumenten aansluiting bij een brancheor-
ganisatie op het gebied van financiële dienstverlening wel belangrijk vinden, zo-
als blijkt uit de VB-Barometer (Andriessen, 2007). 

9.5 Welvaartsverlies

Op basis van de analyse in dit proefschrift, blijkt dat er voorafgaand aan het in-
stellen van het toezichtregime op intermediairs sprake was van marktfalen dat
leidde tot welvaartsverlies bij afnemers van financiële producten. Dat is voor de
overheid de belangrijkste reden geweest om de intermediaire bedrijfstak te regu-
leren. Maar ook is geconstateerd dat na het instellen van het toezicht, er nog
steeds sprake is van marktfalen. Bij de woekerpolisaffaire is geconstateerd dat de
kosten van deze producten te hoog was, waaronder ook de kosten van de provisie.
Tevens is vastgesteld dat provisie nog altijd de dominante beloningsvorm is en
het provisieniveau bij met name schadeverzekeringen nog steeds min of meer ge-
lijk is aan het plafond zoals dat in de jaren negentig is afgesproken tussen verze-
keraars en intermediairs (CUPO). Dat betekent dat de inkomsten van het interme-
diair, door de vaste koppeling met de verzekeringspremies en hypotheekbedra-
gen, evenredig zijn gestegen met de hoogte van hypotheken en verzekeringspre-
mies.

Zonder marktfalen zouden er geen intermediairs bestaan. Dat betekent dat
marktfalen een vast onderdeel is van de intermediaire marktstructuur. Echter de
conclusie is, gezien ook de recente onderzoeksresultaten van de AFM en de analy-
se van het ontstaan van marktfalen, dat marktfalen ook als een resultaat van het
marktgedrag moet worden beschouwd. Marktfalen is een, in dit geval negatief,
resultaat van de markt. Marktfalen binnen de intermediaire bedrijfstak leidt tot
financiële schade bij consumenten en bedrijven, en betekent dus welvaartsver-
lies. 

9.6 Conclusie marktresultaat

De intermediaire bedrijfstak laat de afgelopen jaren een goed rendement zien.
Met een bescheiden marktgroei in de laatste paar jaren, blijken intermediairs op
macroniveau in staat tot een goed resultaat. Daarbij valt op dat de klanttevreden-
heid en het imago/de reputatie van de bedrijfstak in zijn geheel, niet al te best
zijn. Wel blijkt dat consumenten hun eigen intermediair met gemiddeld mini-
maal een 7 waarderen. Hoewel de kwaliteit van de intermediaire dienstverlening
lastig te meten is voor de consument, blijkt uit de verschillende praktijkonder-
zoeken dat die kwaliteit zeker niet altijd even goed is. Enerzijds pleit dit voor een
betere meting van kwaliteit, anderzijds dient de kwaliteit van de intermediaire
bedrijfstak ook te verbeteren. Daarbij is het raadzaam om de kwaliteit van het in-
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termediair te onderzoeken in vergelijking met de kwaliteit van de andere distri-
butiekanalen, banken en direct writers.
Tot slot is een van de meest kenmerkende resultaten van de intermediaire be-
drijfstak het welvaartsverlies dat optreedt als gevolg van marktfalen. 

De theorie van het SGR-paradigma volgend betekent dat dat de oorzaak van het
marktfalen, mede te vinden moet zijn in de structuur van de markt en het ge-
drag van de ondernemingen binnen de intermediaire bedrijfstak. 
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Hoofdstuk 10

Analyse SGR-paradigma

Op basis van de in de voorgaande hoofdstukken beschreven onderdelen van het
SGR-paradigma binnen de intermediaire bedrijfstak, worden in dit hoofdstuk de
onderliggende verbanden nader beschreven. Het SGR-paradigma veronderstelt
dat het marktresultaat een afgeleide is van het gedrag van ondernemers binnen
die markt en dat gedrag is weer terug te voeren op de marktstructuur. Om te
kunnen analyseren of en in hoeverre gedrag en structuur oorzaak zijn voor het
behaalde marktresultaat, worden de beschreven marktresultaten als uitgangs-
punt genomen.

10.1 Winstgevendheid en marktgroei

De winstgevendheid van de intermediaire bedrijfstak is over het algemeen zeer
goed geweest de afgelopen jaren. Uit cijfers van zowel de NBVA, NVA als Bureau
D & O blijkt dat het intermediair gemiddeld 15% rendement (economisch resul-
taat) behaalt. Ook laat de markt nog steeds een gestage groei zien. In een bedrijfs -
tak die blootstaat aan zware concurrentie op met name de corebusiness – particu-
liere schadeverzekeringen – is dat opvallend. Extra opvallend is deze constatering,
als wordt bedacht dat veel ondernemingen in de intermediaire bedrijfstak last heb-
ben van organisatieslack, waardoor het innovatief vermogen relatief laag is en de
activiteitenportefeuille van de meeste intermediairs niet sterk is gewijzigd. 

Dit kan drie dingen betekenen. Er is te weinig concurrentie, waardoor overwin-
sten kunnen worden behaald, of de (commerciële) kwaliteit van het intermediair
is zo groot dat men onder de huidige marktomstandigheden goed blijft preste-
ren, of de prijsvorming binnen de intermediaire bedrijfstak is zo ingericht dat in-
termediairs automatisch meeliften met de prijsontwikkeling op macrogebied. De
mogelijke redenen voor de winstgevendheid van de intermediaire bedrijfstak
worden verder uitgewerkt. 

Er is geconstateerd dat er voldoende concurrentie is binnen de intermediaire be-
drijfstak. Ook de NMa (2004) trok deze conclusie. Met in totaal 9400 ondernemin-
gen en lage overstapkosten voor consumenten om van intermediair te wisselen,
is er sprake van een concurrerende markt. Daarnaast is juist ook van buiten de
intermediaire bedrijfstak meer concurrentie gekomen de afgelopen jaren. Zowel
banken als verzekeraars hebben zich toegelegd op het rechtstreeks zakendoen
met de klant, wat een directe bedreiging is voor het intermediaire kanaal. Ook de
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technologische ontwikkelingen zijn een bedreiging voor het primaire bestaans-
recht van het intermediair. Daarmee wordt in ieder geval veel concurrentiedruk
uitgeoefend. Gebrek aan concurrentie is dan ook niet de oorzaak voor de winst-
gevendheid in de intermediaire bedrijfstak.

De dienstverlening van het intermediair betreft veelal vertrouwensgoederen. Het
is niet aannemelijk dat het intermediair de winstgevendheid heeft te danken aan
het innovatieve vermogen en de perceptie bij de consument dat het intermediair
kwalitatief hoogstaande diensten verleent. Die laatste conclusie is gebaseerd op
het feit dat het imago en de reputatie van het intermediair de afgelopen jaren ze-
ker niet goed zijn geweest. Daarnaast is de prijs van de intermediaire dienstverle-
ning tot 2009 niet transparant geweest, waardoor consumenten nooit een goede
prijs-kwaliteitvergelijking hebben kunnen maken. 
Er is dan ook geen direct verband gevonden tussen de kwaliteit van de interme-
diaire dienstverlening en de winstgevendheid en marktgroei van de bedrijfstak.

De belangrijkste oorzaak voor de winstgevendheid van het intermediaire kanaal,
in een markt met organisatieslack en een traditioneel karakter, is gelegen in de
beloningsstructuur. Het intermediair heeft jarenlang geprofiteerd van prijsstijgin-
gen. Door de koppeling van de provisie aan het premievolume en het hypotheek-
bedrag, profiteren intermediairs in een stijgende markt automatisch mee. Met
min of meer dezelfde inspanningen kon jarenlang steeds meer worden verdiend,
ook met inachtneming van een inflatiecorrectie. Als echter de premies en hypo-
theekvolumes gaan dalen, daalt ook het provisie-inkomen van het intermediair bij
gelijkblijvende inspanningen. Zo wordt in de markt van autoverzekeringen over
een heuse prijzenoorlog gesproken, wat leidt tot lagere premies. En het is evident
dat als gevolg van de kredietcrisis de hypothekenmarkt onder druk is komen te
staan. Niet alleen worden er minder hypotheken afgesloten, ook worden er min-
der hoge hypotheken afgesloten en minder aan de hypotheek gekoppelde levens-
verzekeringen. 

De prijsvorming is de belangrijkste oorzaak voor de mate van groei en winstge-
vendheid binnen de intermediaire bedrijfstak. De manier waarop de prijs van de
dienstverlening wordt betaald, is te herleiden uit de structuur van de markt en
dan met name de beloningsstructuur. De marktstructuur wordt gekenmerkt
door het provisiestelsel dat het dominante beloningssysteem is voor interme-
diairs. Het provisiesysteem koppelt de beloning direct aan de hoogte van premies
en hypotheekbedragen. Daarmee is de structuur van de markt direct verantwoor-
delijk voor het marktresultaat met betrekking tot winstgevendheid en groei. Die
conclusie betekent dat het intermediair zelf weinig invloed heeft op het eigen
marktresultaat. In goede economische tijden levert dat voor een ondernemer
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klanttevredenheid 10.2

geen problemen op, echter in slechte economische omstandigheden, waarvan in
2010 sprake is, wel. Immers, buiten de invloedssfeer van het intermediair om, als
wordt vastgehouden aan het provisiesysteem als enige beloningssysteem, zullen
de inkomsten van intermediairs onder druk komen te staan. Bedrijfseconomisch
vormt dat een risico.

De intermediaire marktstructuur wordt ook gekenmerkt door informatieproble-
men. Het gebrek aan transparantie heeft het provisiestelsel tot nog toe geaccor-
deerd. Meer transparantie zou tot een verandering van de beloningsstructuur
kunnen leiden. Het oplossen van dit probleem door de markt verticaal te integre-
ren is geen reële beleidsoptie, omdat het risico van marktfalen en welvaartsver-
lies in een geïntegreerde markt groter is. 

10.2 Klanttevredenheid

De consument vindt zijn eigen intermediair beter dan andere intermediairs,
vindt de markt niet transparant genoeg, heeft geen gevoel bij de prijs van de
dienstverlening en denkt soms dat de overstapkosten te hoog zijn (Ministerie van
Economische Zaken, 2002). De ontevredenheid is terug te voeren op de structuur
van de markt. De vele kleine, lokaal opererende ondernemingen hebben een ster-
ke band met klanten. De geluiden over misselling en misstanden in de financiële
sector, worden door veel consumenten niet van toepassing geacht op de eigen
tussenpersoon. Dat betekent dat het imago van de intermediaire sector slechter
is dan dat van de eigen intermediair. Dat wordt mede verklaard door de directe
associatie van het intermediair met de aanbieders. De afgelopen jaren hebben
enkele affaires voor een negatief imago van de financiële sector gezorgd. In het
bijzonder de aandelenleaseaffaire en de woekerpolisaffaire zijn daar voorbeelden
van. De intermediaire bedrijfstak heeft last van de slechte reputatie van banken
en verzekeraars. Door de sterke verwevenheid, niet in de laatste plaats door het
provisiesysteem, straalt een negatief beeld van verzekeraars en banken af op het
intermediair. En vice versa trouwens, een negatief beeld van intermediairs zal
ook tot een slechter beeld van banken en verzekeraars zorgen. Daarnaast beste-
den media ook steeds vaker aandacht aan misstanden als gevolg van frauduleuze
tussenpersonen, zoals rond beleggingen via PalmInvest en Easylife.

Verder is de ontevredenheid van consumenten te verklaren door het feit dat con-
sumenten niet of nauwelijks weet hebben van de positie van het intermediair.
Over de relaties met aanbieders, de prijsstelling en de verschillen in kwaliteit van
dienstverlening zijn consumenten grotendeels in het ongewisse, hoewel de re-
cent ingevoerde transparantieregels de consument meer inzicht verschaffen. De
intermediaire bedrijfstak heeft niet op tijd ingezien dat de reputatie en daarmee
de tevredenheid van consumenten, onder druk kwam te staan. 
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10.3 Kwaliteit

De kwaliteit van de intermediaire bedrijfstak is moeilijk te bepalen. Klanten van
het intermediair weten wel de prijs van het product dat men aanschaft (de pre-
mie), maar niet de prijs van de intermediaire dienstverlening. Hoewel hierin van-
af 2009 verandering is gekomen met de invoering van beloningstransparantie bij
complexe producten, blijft het merendeel van de markt, namelijk schadeverzeke-
ringen, wat de prijs betreft intransparant. En zonder prijs kan ook geen prijs-
kwaliteitverhouding worden beoordeeld. Dit heeft grotendeels te maken met het
feit dat intermediairs niet zelf de prijs voor hun dienstverlening bepalen en daar-
naast dat de provisie alleen transparant is op complexe producten en hypothe-
ken. Daarmee is het gebrek aan kwaliteitsbeoordeling van het intermediair een
direct gevolg van de prijsvorming en verder redenerend, de beloningsstructuur
van de intermediaire bedrijfstak.

Het feit dat het intermediair over het algemeen niet zijn eigen prijs kan bepalen,
is vanuit bedrijfseconomisch oogpunt niet verstandig. Een derde bepaalt voor het
intermediair hoeveel hij mag verdienen, en diezelfde derde (de aanbieder) is ook
vaak een directe concurrent van het intermediair. Verder zijn de verdiensten af-
hankelijk van ontwikkelingen die het intermediair niet volledig kan beïnvloeden
(de premie, de hoogte van de hypotheek). 
De (financiële) afhankelijkheid van het intermediair van aanbieders leidt ertoe
dat intermediairs vanuit financieel oogpunt geen belang hebben om optimale
kwaliteit te leveren. Dat wordt versterkt doordat de meeste intermediairs met
slechts een beperkt aantal aanbieders daadwerkelijk zaken doen. De keuze voor
een bepaalde aanbieder lijkt door het intermediair te worden bepaald door routi-
ne, in plaats van dat per klant steeds opnieuw een objectieve selectie wordt ge-
maakt. Het reputatie-effect is daarbij ook te gering, omdat intermediairs op dit
moment met name in de markt voor niet-complexe producten niet goed met el-
kaar zijn te vergelijken op basis van prijs en kwaliteit. Daarbij komt dat bij com-
plexe producten de kwaliteit van advisering pas na vele jaren concreet tot uit-
drukking komt. 

Uit de gedragingen van het intermediair blijkt ook dat het investeren in kwali-
teitsverbetering geen primair aandachtsgebied is. Een oorzaak is de manier waar-
op aanbieders en intermediairs nu met elkaar samenwerken. Intermediairs slui-
ten alleen contracten (samenwerkingsovereenkomsten) met aanbieders, niet met
de uiteindelijke klant. Terwijl het primair de eindafnemer is die de kwaliteit van
dienstverlening moet beoordelen. Het geconstateerde marktfalen en het gebrek
aan kwaliteit van intermediaire adviezen zoals dat blijkt uit de recente AFM-rap-
porten, kennen als belangrijke oorzaak de organisatie van de markt en de afhan-
kelijkheid van het intermediair tegenover de aanbieders. 

Hoewel het niet de primaire oorzaak is, speelt ook de lage organisatiegraad van
de bedrijfstak een rol bij het falen van de markt op het gebied van kwaliteit. Het
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gebrek aan organisatiegraad maakt dat collectieve kwaliteitsverbetering niet een-
voudig vanuit de bedrijfstak zelf zal komen. Alleen indien het wettelijk wordt op-
gelegd worden alle intermediairs betrokken bij het proces van kwaliteitsverbete-
ring. 

10.4 Welvaartsverlies

Aan de hand van dit onderzoek is aangetoond dat er binnen de intermediaire
markt sprake is van marktfalen, wat leidt tot welvaartsverlies bij consumenten
en bedrijven. Dat komt vooral door de bijzondere beloningsstructuur die voortbe-
staat bij de gratie van informatieasymmetrie tussen principalen en de interme-
diaire agenten en het ontstaan van negatieve externaliteiten. 

De beloningsstructuur van de intermediaire bedrijfstak is overwegend gebaseerd
op het provisiesysteem. Het provisiesysteem leidt tot prijsvorming met prikkels
die intermediairs kunnen verleiden tot misselling. Naast het bestaan van een pro-
duct- en aanbiederbias is ook een eindbedragbias vastgesteld. Ook de omzetbo-
nussen zijn prikkels die kunnen leiden tot misselling. Daarbij is het wel van be-
lang om te beseffen dat deze conclusie alleen van toepassing is op de interme-
diaire markt voor complexe financiële producten. In de particuliere schadeverze-
keringsmarkt bijvoorbeeld is op dit moment geen aanleiding om te veronderstel-
len dat er misselling plaatsvindt en dat consumenten daardoor welvaartsverlies
lijden. 

Provisie is ondanks het ingrijpen van de wetgever nog steeds de dominante belo-
ningsvorm, wat betekent dat de consument geconfronteerd blijft met kruissubsi-
die, hetgeen tot ongewenste prijsvorming kan leiden. De provisiepercentages zijn
nagenoeg ongewijzigd gebleven nadat het maken van provisieafspraken werd ver-
boden. Op deelmarkten constateert de AFM dat de provisiepercentages zelfs zijn
gestegen. Er is verder geconstateerd dat de kruissubsidies binnen de intermediai-
re bedrijfstak niet hebben geleid tot concurrentievervalsing, wel tot ongewenste
prijsvorming. 

10.5 Conclusie analyse SGR-paradigma

Uit de analyse van de intermediaire bedrijfstak aan de hand van het SGR-paradig-
ma, wordt geconcludeerd dat de structuur van deze bedrijfstak gewijzigd dient te
worden als het welvaartsverlies door marktfalen kleiner moet worden. De priori-
teit ligt daarbij in de beloningsstructuur.
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De analyse maakt duidelijk dat de beloningsstructuur de voornaamste oorzaak is
van het geconstateerde marktfalen en het risico op welvaartsverlies bij consu-
menten en bedrijven. Met de nuance dat de nadruk van ingrijpen in de interme-
diaire marktstructuur primair noodzakelijk is in de markt voor complexe pro-
ducten en hypotheken, betekent dit dat de huidige beloningsprikkel, de provisie,
afgeschaft moet worden. Gezien het feit dat de markt nog niet klaar is om een
dergelijke afspraak in zelfregulering te realiseren, dient het afschaffen van de
provisie bij wet te worden geregeld. De reikwijdte van dit verbod zou, om het risi-
co op marktfalen nog verder te minimaliseren, moeten strekken tot de complexe
producten (als gedefinieerd in de Wft), hypothecaire- en consumptieve kredieten
en alle vormen van inkomensverzekeringen. Daarnaast is er ook in de markt voor
niet-complexe producten sprake van ongewenste prijsvorming. In deze markt is
nog geen transparantie verplicht gesteld. Om in die markt minder risico op
marktfalen te krijgen is het in eerste instantie logisch om transparantie in te voe-
ren. Een provisieverbod is op basis van deze analyse in de markt voor niet-com-
plexe financiële producten niet noodzakelijk. 

Bijna tien jaar na de aanbevelingen van het CPB, de RFT en de SER, is de belang-
rijkste oorzaak van het marktfalen niet structureel aangepakt. De verkeerde prik-
kels die uitgaan van het provisiesysteem zijn wel onderkend door de politiek,
maar er is steeds vertrouwd op andere maatregelen dan een verbod op provisie.
Dit ondanks bijvoorbeeld het advies van het CPB, in zijn rapport over oudedags-
voorzieningen in 2000, om financiële relaties tussen tussenpersonen en verzeke-
raars te verbieden. Zo laat de huidige wetgeving nog wel bepaalde vormen van
provisie toe, hoewel deze onderworpen zijn aan verschillende aanvullende 
eisen, zoals de balansregel, de terugboekverplichting, de inducementnorm en de
transparantieregels. En ook de bonussen zijn in de markt voor complexe produc-
ten en hypotheken verboden. Het reputatiemechanisme functioneert echter nog
altijd onvoldoende in de markt voor bemiddeling in complexe producten. Daar
waar het vertrouwensgoederen betreft, blijft de consument op een grote infor-
matieachterstand staan om daadwerkelijk te kunnen beoordelen of een advies
goed is of niet. De AFM kan wel achteraf toetsen of een advies passend is geweest
en dan een tussenpersoon beboeten of zijn vergunning intrekken. Maar op het
moment dat de AFM die actie onderneemt, is de schade voor de consument al
ontstaan. En ook de markt zelf is niet in staat gebleken om voor de consument
op grote schaal heldere kwaliteitskeurmerken op te tuigen. Het enorme aanbod
aan keurmerken en certificeringsregelingen maakt het voor de consument niet
eenvoudiger om de kwaliteit van advies te beoordelen. De conclusie van het CPB
(2000) anno 2010 is nog steeds valide, namelijk dat zonder een goed werkend re-
putatiemechanisme er geen financiële banden zouden moeten bestaan tussen
aanbieders en bemiddelaars. 

Een belangrijk voordeel van een wettelijk verbod op provisie bij complexe pro-
ducten (inclusief inkomensverzekeringen) en kredieten, is dat daarmee de markt
wordt gedwongen tot het introduceren van nieuwe beloningsvormen. Dat sluit
ook aan bij de uitgesproken voorkeur van de AFM, die feebeloning de meest zui-
vere beloningsvorm voor intermediairs noemt. Een provisieverbod zorgt er verder
voor dat intermediairs meer aan de kant van de klant worden gepositioneerd.
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Het lijkt logisch als intermediairs de afspraken over de directe beloning met de
consument contractueel vastleggen, de zogeheten CAR. Op basis van die afspra-
ken kunnen consumenten het contract met het intermediair dan opzeggen (bij
voorkeur wordt er gewerkt met jaarcontracten die eenvoudig kunnen worden op-
gezegd), waardoor het reputatiemechanisme meer een rol kan gaan spelen. Daar-
naast worden intermediairs door de CAR geprikkeld om jaarlijks toegevoegde
waarde te leveren, zoals het naleven van de zorgplicht en het proactief benade-
ren van de klant met een verbeterd aanbod. Het intermediair zal zich bij de
cliënt elk jaar opnieuw moeten bewijzen om de slag om de klant te winnen. 

Als gevolg van een wettelijk provisieverbod worden intermediairs gedwongen om
zelf de prijs voor de eigen dienstverlening te bepalen. Zoals hiervoor geconsta-
teerd, hebben intermediairs tot op heden niet of nauwelijks invloed op de hoogte
van de eigen beloning. Eerder is dat al een bedrijfseconomisch raadsel genoemd.
Intermediairs kunnen via directe beloning gaan concurreren op prijs, wat moge-
lijk een prijsverlagend effect heeft voor de consument. In ieder geval wordt de in-
formatieasymmetrie tussen intermediairs en consumenten kleiner, doordat er
geen sprake meer is van indirecte beloning en consumenten meer inzicht krijgen
in de prijs-kwaliteitverhouding van de intermediaire dienstverlening. 

Zoals het CPB in 2000 al constateerde, wordt de markt voor tussenpersonen ge-
kenmerkt door het feit dat advies en bemiddeling over het algemeen door dezelf-
de onderneming gebeuren. In de Nederlandse markt positioneert slechts een
zeer klein aantal intermediairs zich als uitsluitend adviseur. Bedrijfseconomisch
is het niet logisch om bemiddelingsactiviteiten te verrichten voor een aanbieder,
zonder daarvoor financieel gecompenseerd te worden. Er dient dan ook een dui-
delijke scheiding te worden gemaakt tussen de werkzaamheden die het interme-
diair wat betreft bemiddeling voor de consument verricht en de bemiddelings-
werkzaamheden voor de aanbieder. De consument betaalt voor het advies en de
werkzaamheden om het geadviseerde product af te sluiten bij de bank of verzeke-
raar. Indien het intermediair voor de bank of verzekeraar ook werkzaamheden
verricht (bijvoorbeeld administratie, controle van gegevens of aanleveren van
stukken), dan zou dit een goedkoper inkooptarief rechtvaardigen. SEO (2008) ziet
deze werkwijze ook bij voorkeur ontstaan in een toekomstvast beloningsmodel
voor complexe producten. Wat niet moet gebeuren is dat er toch een vorm van
betalingsverkeer tussen aanbieder en bemiddelaar blijft ontstaan. Dat vormt een
te groot risico op hernieuwd marktfalen. Dat betekent ook dat het bonusverbod
voor de complexe producten zoals nu in de Wft is geregeld, moet worden uitge-
breid naar alle financiële producten. De enige mogelijkheid die zou kunnen (blij-
ven) ontstaan is als er tussen aanbieder en intermediair specifieke uitbestedings-
afspraken zijn gemaakt, conform de uitbestedingsregels.29 Dat vereist wel aanpas-
sing van wetgeving, omdat de uitbestedingsregels op dit moment niet zijn be-
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29. Een in artikel 1:1 van de Wet op het financieel toezicht (Wft) gedefinieerd begrip: het door een finan-
ciële onderneming verlenen van een opdracht aan een derde tot het ten behoeve van die financiële
onderneming verrichten van werkzaamheden: (a) die deel uitmaken van of voortvloeien uit het uit-
oefenen van haar bedrijf of het verlenen van financiële diensten; of (b) die deel uitmaken van de we-
zenlijke bedrijfsprocessen ter ondersteuning daarvan.



doeld voor de relatie aanbieder-bemiddelaar (Tweede Kamer der Staten-Generaal
2003-2004). Voorwaarde daarbij is ook dat die afspraken volledig transparant zijn
voor de cliënt. 

In aansluiting op de adviezen van het CPB (2000), de RFT (2001) en de SER (2002)
over een toezichtstructuur en regelgevend kader voor de intermediaire markt, is
de conclusie dat de wetgever duidelijke toetredingsdrempels heeft aangebracht.
Zowel op het gebied van integriteit als op het gebied van deskundigheid en infor-
matievoorziening stelt de Wft minimumeisen. Aan de structurele invulling hier-
van heeft de wetgever dus, conform de adviezen uit het begin deze eeuw, invul-
ling gegeven. Bij de evaluatie van de Wft (die voor 2010 is voorzien) zal moeten
worden bezien in hoeverre de minimumeisen tot voldoende effect hebben geleid,
zowel op het terrein van de consumentenbescherming als ten aanzien van het ef-
ficiënt functioneren van de intermediaire bedrijfstak. 

De analyse van het bestaan en de oorzaken van marktfalen in de intermediaire
bedrijfstak is met dit hoofdstuk afgerond. Tevens is de rol van het intermediair
bij het ontstaan van marktfalen beschreven. In het vervolg wordt ingegaan op
toezicht en zelfregulering.
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Hoofdstuk 11

Toezicht en zelfregulering

De intermediaire bedrijfstak is een sterk gereguleerde sector sinds de invoering
van de Wfd in 2006. Een belangrijk gevolg van de wetgeving op het gebied van in-
termediaire dienstverlening, is het onder toezicht plaatsen van de bedrijfstak.
Het onder toezicht brengen van de intermediaire bedrijfstak, komt voort uit het
feit dat er eind jaren negentig een Europese Richtlijn Verzekeringsbemiddeling
werd ontworpen. Hoewel de richtlijn voor de verzekeringsmarkt was geschreven,
heeft de Nederlandse overheid ervoor gekozen, gezien de marktstructuur, om
naast verzekeringen ook andere financiële producten en diensten onder de Ne-
derlandse uitwerking van de richtlijn te brengen. De Minister van Financiën
heeft in 2002 in een adviesaanvraag, gericht aan de SER, gevraagd om advies ten
behoeve van de waarborging van een adequaat niveau van consumentenbescher-
ming en het efficiënt functioneren van de financiële markten (Ministerie van 
Financiën, 2002). In diezelfde brief aan de SER gaf de minister aan als beleids-
voornemen te hebben dat ‘de kwaliteitskenmerken informatieverstrekking, des-
kundigheid en integriteit, waaronder zorgvuldige advisering, door algemene
zorgplichten wettelijk worden geborgd. Het voornemen is om de AFM aan te wij-
zen als toezichthouder op de naleving van zorgplichten’. Het advies van de SER is
meegewogen bij de uiteindelijke invulling van de Wfd en de Wft. 

11.1 Doel toezicht

De AFM is aangesteld als orgaan om het toezicht op onder meer de intermediaire
bedrijfstak uit te oefenen. Vanuit de doelstellingen van de AFM wordt de mate
waarin de specifieke toezichtdoelstellingen ten aanzien van het intermediair zijn
gehaald, geanalyseerd. 
Het statutaire doel van de AFM is het toezien op ‘ordelijke en transparante finan-
ciële marktprocessen, zuivere verhoudingen tussen marktpartijen en zorgvuldi-
ge behandeling van cliënten’. Dit doel is vertaald in drie operationele doelstellin-
gen die richtinggevend zijn bij de uitvoering van het gedragstoezicht: het bevor-
deren van de toegang tot de markt, het bevorderen van de goede werking van de
markt, en het bevorderen van het vertrouwen in de markt (AFM, 2007). Op basis
van de operationele doelstellingen van de AFM kan worden geconcludeerd dat
volgens de toezichthouder de toegang tot de markt, de werking van de markt en
het vertrouwen in de markt bevordering behoeven. 

11.1.1 Bevorderen van toegang tot de markt

Het is, zoals de AFM met haar doelstelling ook onderkent, van groot belang dat
de toetredingsdrempels zo laag mogelijk worden gehouden. Zoals in hoofdstuk 6
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beschreven, heeft de instelling van een vergunningsstelsel aan de ene kant geleid
tot een sanering binnen de intermediaire bedrijfstak van 15%. Aan de andere
kant is de intermediaire bedrijfstak interessanter geworden voor efficiënte toe-
treders die willen opereren in een meer professionele omgeving. Daaruit kan
worden afgeleid dat de AFM in ieder geval de toegang tot de markt niet frus-
treert.

11.1.2 Bevorderen van een goede werking van de markt

De AFM zegt hierover in haar corporate brochure: 

‘geen enkele partij op de financiële markt mag zich bij voorbaat al bena-
deeld voelen ten opzichte van andere partijen. De AFM zorgt daarom voor
kenbare normen op de financiële markten. Deze normen dragen, samen
met de handhaving ervan, bij aan een gelijk speelveld tussen alle partijen.
Om de goede werking verder te bevorderen, let de AFM erop dat er vol-
doende informatie is waar iedereen over kan beschikken.’

De toezichthouder op de intermediaire bedrijfstak richt zich op een ordelijk en
een goed werkende bedrijfstak, niet op een perfect werkende bedrijfstak. Dat ge-
tuigt van realiteitszin bij de beleidsbepalers binnen de AFM. Binnen Nederland is
het mededingingsbeleid gericht op het bewerkstelligen van een effectieve con-
currentie, oftewel een zo optimaal mogelijke marktwerking. De NMa geeft in
haar Monitor Financiële Sector (2004) invulling aan het begrip ‘optimale markt-
werking’. 

‘Wanneer de consument het – in zijn specifieke geval – best mogelijke ad-
vies tegen een zo laag mogelijke prijs krijgt, werkt de concurrentie binnen
het intermediaire distributiekanaal optimaal. Een voorwaarde hiervoor is
dat de prikkels van consumenten om tussenpersonen in hun belang te la-
ten handelen, sterker zijn dan de prikkels van verzekeraars.’

Effectieve concurrentie prikkelt producenten tot productiviteitsverbetering, een
van de speerpunten in het Nederlandse economische beleid van de afgelopen ja-
ren. Waar er bij statische efficiëntie volledige mededinging is, wat leidt tot een
optimale allocatie van inputfactoren en van productie over de bedrijven, is er bij
dynamische efficiëntie meer sprake van een langetermijnbeleid. Bij dynamische
efficiëntie bestaan er prikkels die leiden tot innovatie van nieuwe producten en
productieprocessen. Waar de algemene theorie is dat volledige mededinging tot
productiviteitsgroei leidt, spreekt Schumpeter (1943) dit tegen. Hij beweerde het
omgekeerde; naarmate bedrijven meer marktmacht hebben, zijn zij beter in
staat om innovaties te bewerkstelligen. 

Effectieve concurrentie leidt tot een survival of the fittest. Door het bestaan van
concurrentie worden producenten en dienstverleners gedwongen om efficiënt te
opereren, om te blijven vernieuwen (innoveren) en om scherp te blijven. Verslap-
ping leidt tot minder winst. Naarmate ondernemers gedwongen worden om be-
ter op klantbehoeften in te spelen, tegen zo laag mogelijke kosten te werken en
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constant hun productiviteit af te zetten tegen die van de concurrentie, profiteert
de afnemer van het product of de dienst het meest. Voor de intermediaire bedrijf-
stak is de conclusie dat verslapping (organisatieslack) tot op heden niet heeft ge-
leid tot minder winst, en dus ten koste is gegaan van de consument. Er is dan ook
nog geen sprake van een markt met effectieve concurrentie. 

De kern van het toezichtbeleid van de AFM om de goede werking van de markt te
bevorderen, is gelegen in het creëren van een gelijk speelveld voor alle partijen
en de beschikbaarheid van voldoende informatie. Maar wat kan worden verstaan
onder een goede werking van de markt? Gezien het feit dat regulering via toe-
zicht voortkomt uit het veronderstelde bestaan van marktfalen, is hier de conclu-
sie dat een goede werking van de markt betekent dat de markt geen of nauwe-
lijks marktfalen kent. Dat betekent ook dat het toezicht erop gericht moet zijn
om de oorzaken van marktfalen (externaliteiten, informatie asymmetrie, markt-
macht en publieke goederen) aan te pakken. De vraag is of de AFM daarin effect
sorteert, wat hierna wordt uitgewerkt.

AFM en marktfalen
Per vorm van marktfalen (Stiglitz, 1988) volgt een analyse van de manier waarop
de AFM een bijdrage kan leveren aan het verminderen van de kans op marktfa-
len. Omdat de dienstverlening van het intermediair geen publieke goederen be-
treft, valt dit aspect buiten de analyse. Daarnaast wordt niet ingegaan op het as-
pect transactiekosten, omdat dit alleen een risico op marktfalen vormt, als het
voortbestaan van een bepaalde bedrijfstak in het geding is. Uit de doelstellingen
van de AFM kan echter niet opgemaakt worden dat de AFM bezig wil zijn met het
behoud van bepaalde bedrijfstakken. 

Externaliteiten
De markt moet, al dan niet via toezicht, ervoor zorgen dat de positieve externali-
teiten worden bevorderd en dat de negatieve externaliteiten worden beperkt. Dat
betekent dat om de positieve externaliteiten te bevorderen, het intermediair er-
voor moet zorgen dat men beloond wordt door de consument voor positief ge-
drag en men gestraft wordt bij adviezen die leiden tot negatieve externaliteiten.
In dat geval functioneert het reputatiemechanisme ook voor intermediaire
dienstverlening. Deze benadering komt in de buurt van het werken met presta-
tiebeloning. Op prestatieloon wordt later, in par. 12.6.2, dieper ingegaan. Als het
toezicht van de AFM effectief is, zouden er minder consumenten in financiële
problemen moeten komen en zou er minder welvaartsverlies moeten ontstaan. 

Marktmacht
Eerder al is aangegeven dat binnen de intermediaire bedrijfstak niet of nauwe-
lijks sprake is van marktmacht. Voor de toezichthouder is het dus zaak om het
ontstaan van mogelijke marktmacht vroegtijdig tegen te gaan. Bijvoorbeeld door
concentratie via franchiseketens en serviceproviders te monitoren, om te bezien
in hoeverre dergelijke samenwerkingsverbanden een risico op het ontstaan van
marktmachten met zich meebrengen. Ook captivisering zou een permanent aan-
dachtsgebied moeten zijn bij het beperken van het risico op marktfalen. Immers,
als de intermediaire bedrijfstak zou worden beheerst door kantoren in eigendom
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van banken of verzekeraars, kunnen aanbieders te veel macht ontwikkelen om
de prijzen van de dienstverlening van intermediairs te beïnvloeden.

Informatieasymmetrie
Het oplossen van het probleem van informatieasymmetrie lijkt eenvoudig, name-
lijk meer informatie beschikbaar stellen aan die partijen die nu te weinig infor-
matie tot zich krijgen. Maar met informatie alleen, bijvoorbeeld via transparan-
tie over productvoorwaarden, kosten en beloningen, wordt het doel niet bereikt.
Het is van groot belang dat consumenten een gedegen oordeel kunnen vellen
over een bepaald financieel product of een bepaalde financiële dienst. Daarom
zijn informatie over en inzicht in de kwaliteit van producten en diensten ook be-
langrijk. 

Het scheppen van meer duidelijkheid voor de klant over de financiële prikkels
(inclusief kruissubsidie) die het intermediair heeft om een bepaald financieel
product van een bepaalde aanbieder te adviseren, leidt ertoe dat consumenten
zich een beter oordeel kunnen vormen. Met de invoering van beloningstranspa-
rantie is daar een begin mee gemaakt; tenminste, over de kwaliteit van dienstver-
lening van het intermediair, niet over de kwaliteit van de producten die via het
intermediair worden bemiddeld. Daartoe is verdere kostentransparantie noodza-
kelijk. Met het transparanter maken van de markt, krijgt de consument meer in-
zicht in de prijs-kwaliteitverhouding van financiële producten en diensten. Daar-
naast is de markt in gezamenlijkheid actief binnen CentiQ, om de consument
meer kennis van financiële producten en diensten bij te brengen. 

Tot op heden is de AFM er nog niet in geslaagd om het risico van marktfalen
structureel te verkleinen binnen de intermediaire bedrijfstak. De externaliteiten
en informatieasymmetrie zijn nog steeds aanwezig. Het is wel duidelijk dat de
overheid een begin heeft gemaakt met het verkleinen van de informatieasymme-
trie door de ingevoerde transparantieregels.

11.1.3 Bevorderen van het vertrouwen in de markt

De derde doelstelling van de AFM wordt als volgt door de AFM vertaald: 

‘De AFM bevordert dat marktpartijen (zowel individueel als gezamenlijk)
hun eigen verantwoordelijkheid nemen voor een goede marktwerking.
Dit betreft een doorlopende verantwoordelijkheid; de AFM grijpt alleen in
waar en wanneer dat nodig is. Om ervoor te zorgen dat het aantal inciden-
ten beperkt blijft en te bevorderen dat transacties in de markt eerlijk en
integer zijn, handhaaft de AFM integriteitnormen.’ 

De AFM is volop in gesprek met de intermediaire bedrijfstak, bijvoorbeeld via de
StFD, om partijen op hun eigen verantwoordelijkheid te wijzen. Het gebruiken
van het self-assessmentinstrument voor alle intermediairs is een middel om het
intermediair de eigen verantwoordelijkheid te laten nemen. Het tweede interes-
sante aspect in de omschrijving van de AFM is het handhaven van integriteitnor-
men. Alle intermediairs moeten beschikken over een vergunning om te mogen
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bemiddelen of adviseren in financiële producten. Bij het aanvragen van een ver-
gunning worden de beleidsbepalers binnen het intermediair gescreend op onder
meer integriteit en betrouwbaarheid. Een ander belangrijk instrument van de
AFM is de handhaving. Met name bij overtredingen van de toezichtwet heeft de
AFM instrumenten om handhavend op te treden. Van deze handhavinginstru-
menten gaat ook een preventieve werking uit. 

11.2 Werkt het huidige toezicht?

In het jaarverslag over 2008 schrijft de AFM dat een speerpunt van het toezicht
was ‘de aanpak van de onderkant van de markt’. Het gaat daarbij om illegale acti-
viteiten, slechte advisering of integriteitsproblemen. Dat heeft in 2008 geleid tot
153 concrete maatregelen, van een normoverdragend gesprek tot en met het in-
trekken van de vergunning. Op een potentieel van circa 11 000 vergunninghou-
ders (in 2008) is het aantal genomen maatregelen laag. Dat kan enerzijds worden
veroorzaakt doordat er weinig reden is tot ingrijpen van de AFM, anderzijds zou
het kunnen zijn dat het toezicht niet effectief genoeg functioneert, doordat pro-
cedures te lang duren of de juridische mogelijkheden tot sanctionering te be-
perkt zijn. 

11.2.1 Toezichtsfalen

Het ingrijpen van de overheid leidt niet per definitie tot een beter functioneren-
de markt. De overheid kan falen (overheidsfalen of reguleringsfalen) en het toe-
zicht kan falen. Een kernprobleem bij toezicht is dat de kosten van het toezicht
in een bedrag zijn uit te drukken (intermediairs ontvangen een rekening van de
AFM voor het doorlopende toezicht en kunnen daar de eigen nalevingskosten die
worden gemaakt bij optellen), maar dat de baten van het toezicht veel minder ge-
makkelijk te kwantificeren zijn. Per definitie zullen partijen dus twijfelen aan de
effectiviteit van de toezichthouder en de toezichtwetten, omdat die niet goed
meetbaar is. Als de maatschappelijke kosten van toezicht hoger zijn dan de ba-
ten, is er sprake van toezichtsfalen. 

Er kunnen verschillende vormen van toezichtsfalen optreden. In het rapport ‘Ne-
derland Toezichtland – een economisch perspectief’ (SEO, 2005), wordt een aan-
tal vormen onderscheiden die hieronder worden toegelicht en waarbij het risico
van toezichtsfalen in de intermediaire bedrijfstak wordt ingeschat.

Er is te veel toezicht
De aanvankelijke zorg bij de intermediaire bedrijfstak betrof de toenemende ad-
ministratieve lasten en de kosten als gevolg van het toezichtregime. Inmiddels is
duidelijk dat de AFM van haar totale begroting een kwart denkt nodig te hebben
voor het toezicht op het intermediaire kanaal. De afgelopen jaren hebben geleerd
dat de kosten van het toezicht voor het intermediair stijgen en dat de administra-
tieve lasten toenemen. Recente wetgeving als het invoeren van een dienstverle-
ningsdocument en nominale beloningstransparantie, betekenen een verdere stij-
ging van de kosten voor het intermediaire kanaal, naast een stijging van de direc-
te toezichtkosten. In 2009 zijn de intermediaire brancheorganisaties NBVA en
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NVA (samenwerkend in Federatie FIDIN), en de OvFD een collectieve bezwaarpro-
cedure gestart tegen de stijging van de kosten van het doorlopende toezicht van
de AFM. Ook MKB Nederland heeft in een rapport van LangmanEconomen (2009)
de problematiek van de stijgende toezichtlasten onder de aandacht gebracht. 

Een apart aspect is dat de AFM ook de wettelijke bevoegdheid heeft om zelf nade-
re regels te stellen. Bijvoorbeeld voor de presentatie van de financiële bijsluiter of
het dienstverleningsdocument. Ook maakt de AFM steeds vaker gebruik van het
uitgeven van richtlijnen (leidraad of guidance) aan de markt om beter invulling
te kunnen geven aan de open normen die de wet kent. Met het geven van guidan-
ce bestaat het risico dat de richtlijnen van de AFM tot een wettelijke norm wor-
den verheven. Dat betekent dat in de praktijk de interpretaties en uitleg van de
AFM kunnen leiden tot extra administratieve lasten. Met deze vorm van adminis-
tratieve lasten wordt door de wetgever, bij het opstellen van de lastenparagraaf
door Actal, geen rekening gehouden.

De exploitatie van de AFM is in vier jaar tijd gestegen van ! 42 miljoen naar
! 72 miljoen, een stijging met 72%. Het aantal medewerkers steeg van 328 naar
434 fte’s. Daarbij komt dat het aantal onder toezicht staande instellingen bij de
AFM van 1400 is opgelopen naar bijna 15 000 (AFM, 2009). De kosten van het
doorlopende toezicht op de intermediaire bedrijfstak zijn de afgelopen jaren ook
gestegen. In 2008 stegen de kosten naar ! 18,7 miljoen, ten opzichte van ! 12,5
miljoen in 2007, een toename van circa 50% (AFM, 2009). Dat betekent dat de in-
termediaire bedrijfstak verantwoordelijk was voor 26% van de totale exploitatie
van de AFM in 2008.

De kosten van toezicht die de AFM de afgelopen jaren aan de intermediaire be-
drijfstak heeft doorberekend zijn als volgt.

Grafiek 13. (Langman, 2009)
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Er is meervoudig toezicht
De intermediaire bedrijfstak heeft te maken met veel verschillende toezichthou-
ders. Naast de formele toezichthouder, de AFM, houden ook organisaties als de
NMa, het Ministerie van Financiën, de Consumentenautoriteit en De Nederland-
sche Bank in enige mate toezicht op het intermediair. Door stapeling van toe-
zicht bestaat het gevaar van een overdaad aan administratieve lasten en het ont-
staan van tegenstrijdige regels. Omdat het intermediair hoofdzakelijk met de
AFM te maken heeft, als gevolg van de strikte scheiding tussen gedrags- en pru-
dentieel toezicht, zijn er op dit moment geen signalen dat het meervoudig toe-
zicht in de praktijk tot problemen leidt. Hoewel de recente interpretatie van De
Nederlandsche Bank, dat bepaalde abonnementen van intermediairs, waarbij
geen provisie door het intermediair wordt ontvangen, als een verzekering wor-
den gezien waarvoor een vergunning als verzekeraar vereist is, tegenstrijdig lijkt
met uitingen van de AFM hierover. 

Gevoeligheid voor fraude en corruptie
Er bestaat altijd een risico dat (medewerkers van) de AFM zich laat (laten) verlei-
den tot het negeren van normovertredingen, doordat hen (financieel) gewin in
het vooruitzicht wordt gesteld. Het risico hierop is echter niet groter dan bij an-
dere vormen van toezicht. 

Verkeerd toezicht
Dit risico ontstaat als de toezichthouder een informatieachterstand heeft, of be-
schikt over ondeskundige medewerkers. Bij preventief (ex ante) toezicht loopt de
AFM het risico van verkeerd ingrijpen, echter het voordeel voor de markt bij
vroegtijdig ingrijpen van de AFM weegt waarschijnlijk zwaarder dan het risico op
dit aspect van toezichtsfalen. Zonder risico geen succes. 

Het verkeerde voorbeeld geven
Als de AFM zijn eigen regels overtreedt, komt de geloofwaardigheid en daarmee
de efficiency van de AFM in het geding. Het risico van overtreding van de eigen
regels ten aanzien van de intermediaire bedrijfstak is relatief gering. Daarbij
komt dat de AFM reeds heeft laten zien dat overtreding van de eigen regels niet
getolereerd wordt.30

Toezicht werkt verslavend
Bij het invullen van (open) normen van de AFM, bestaat het risico dat de toezicht-
houder zich steeds meer ruimte ten koste van de mogelijkheden tot zelfregule-
ring toe-eigent. Tevens speelt een rol dat de AFM en haar medewerkers, vanuit po-
litiek oogpunt, marktfalen nodig hebben om corrigerend te moeten optreden en
daarmee de eigen organisatie in stand te houden. Toezicht dreigt dan een soort
selffulfilling prophecy te worden. Om de begroting en het personeelsbestand in
stand te houden kan een toezichthouder zich steeds meer taken toe-eigenen. Ter-
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wijl een toezichthouder juist als doel zou moeten hebben zichzelf overbodig te
maken. Dan is er immers sprake van een perfect werkende markt.

Belangenverstrengeling
Belangenverstrengeling is nauw verbonden met het vorige aspect van toezichtsfa-
len. Ook bij de AFM is er sprake van enige vorm van belangenverstrengeling. De
AFM wordt grotendeels gefinancierd door de onder toezicht gestelden. Dat bete-
kent dat de AFM er geen belang bij heeft om veel onder toezicht gestelden uit de
markt te verdrijven. Aan de andere kant heeft de AFM, bijvoorbeeld vanwege het
politieke draagvlak, belang bij veelvuldig optreden om het eigen bestaansrecht te
rechtvaardigen. Ook bij het eerdergenoemde voorbeeld over het terugtreden van
een bestuurslid, was sprake van een mogelijke vorm van belangenverstrengeling.
De Rekenkamer (2004) heeft eerder zijn vrees uitgesproken dat bij de AFM sprake
zou zijn van belangenverstrengeling, omdat leden van de Raad van Toezicht AFM
ook nevenfuncties bekleedden bij onder toezichtgestelde ondernemingen. 

Incidentengedreven toezicht
Vooralsnog is er geen aanleiding te veronderstellen dat de AFM zich schuldig
maakt aan incidentengedreven toezicht. Over het algemeen lijkt de AFM zich bij
haar bevindingen ten aanzien van de intermediaire bedrijfstak op gedegen on-
derzoeksrapporten en marktconsultaties te baseren. 

Gezien de relatief korte periode waarin de AFM actief is binnen de intermediaire
bedrijfstak, kan niet worden geconcludeerd dat het toezicht op intermediairs
niet effectief is, omdat (nog) niet alle doelstellingen zijn behaald. Er is wel alge-
mene kritiek op de effectiviteit van de AFM (en De Nederlandsche Bank), als ge-
volg van de DSB-affaire en het tot stand komen van de kredietcrisis. Dit heeft ech-
ter niet direct betrekking op het intermediaire toezicht, waardoor dit hier min-
der relevant is. De beschreven praktijkonderzoeken in dit proefschrift, tonen wel
aan dat de intermediaire bedrijfstak toezicht nodig heeft. Er zijn ook al effecten
van het optreden van de AFM te merken. Er heeft een sanering van het aantal
marktpartijen plaatsgevonden en de markt is onder invloed van de AFM interes-
santer geworden voor efficiënte toetreders. 

Op basis van de hiervoor beschreven analyse is de conclusie dat het nog te vroeg
is om te kunnen stellen dat er binnen de intermediaire bedrijfstak sprake is van
toezichtsfalen. De effectiviteit van het toezicht op de intermediaire bedrijfstak
moet zich in feite nog bewijzen. Om de werking van en het vertrouwen in de
markt daadwerkelijk te bevorderen, zal de AFM moeten samenwerken met de be-
drijfstak. Enerzijds vanwege het risico van toezichtsfalen en anderzijds vanwege
de voordelen die zelfregulering biedt boven overheidsregulering. 

11.2.2 Zelfregulering

In zijn adviesrapport geeft de SER (2002) aan weinig fiducie te hebben in zelfre-
gulering als instrument om de consumentenbescherming en de goede werking
van de intermediaire markt te kunnen waarborgen. Hoewel wordt erkend dat er
brancheorganisaties zijn die voorwaarden stellen aan het lidmaatschap, opleidin-

werkt het huidige toezicht?11.2

hoofdstuk 11170



werkt het huidige toezicht? 11.2

gen verzorgen en een gedragscode hebben ontwikkeld, waren rond de eeuwwisse-
ling (en nu nog steeds) lang niet alle intermediairs erbij aangesloten. Daardoor
had de overheid geen controle op de naleving van de eventuele zelfregulering.
Feitelijk kan worden gesteld dat bij het vormgeven van het toezicht op de inter-
mediaire bedrijfstak, zelfregulering voor de overheid geen optie was, vanwege
onder meer het feit dat de bedrijfstak niet georganiseerd genoeg was.
Een afweging die in 2001 door de RFT werd gemaakt had ook betrekking op het
kunnen voeren van keurmerken als vorm van zelfregulering. De RFT vond ‘dat al-
leen het topsegment van tussenpersonen in staat is een keurmerk te voeren. Er is
een grote groep van tussenpersonen die niet in staat is de zelfregulering naar let-
ter en geest te implementeren, dan wel niet de intentie heeft om zich aan zelfre-
gulering te binden’. Daarmee zette de RFT in 2001 grote vraagtekens bij de pro-
fessionaliteit van de intermediaire bedrijfstak.

SEO (2004) concludeert op basis van casestudies: 

‘(…) de op papier bestaande baten door hogere effectiviteit van wetgeving
kunnen in praktijk te niet worden gedaan door hogere nalevingkosten.
Dit geldt sterker indien 100 procent naleving niet noodzakelijk is om pu-
blieke belangen op een acceptabele wijze te borgen. Wetgeving is dan vaak
een duur alternatief, omdat de nalevingkosten veelal hoger zijn dan bij
zelfregulering.’

Zo is het voor het publieke belang niet direct noodzakelijk dat intermediairs hun
administratieve organisatie en interne controle vastleggen in allerlei procedures,
om de adviezen voor de AFM te kunnen reconstrueren. In het SEO-rapport (2004)
stelden de onderzoekers zich ook de vraag of zelfregulering over het algemeen
goedkoper is dan wetgeving. De onderzoekers concluderen dat als er al algemene
uitspraken gedaan kunnen worden, deze wijzen in het voordeel van zelfregule-
ring. Bij zelfregulering worden maatschappelijke partijen tot op zekere hoogte
zelf verantwoordelijk gemaakt voor het oplossen of voorkomen van een maat-
schappelijk probleem, bijvoorbeeld marktfalen. Bij zelfregulering is er meestal
wel een kader, al dan niet opgelegd door de overheid, waarbinnen de zelfregule-
ring vorm krijgt. Dit om de markt niet volledig vrij spel te geven, immers het toe-
passen van het instrument zelfregulering betekent per definitie dat de markt
een bepaalde vorm van regulering nodig heeft. Bij zelfregulering kan gedacht
worden aan visitatie, keurmerken, certificering, erkenningsregeling, bindend ad-
vies en bijvoorbeeld ook garantiestelsels. 

Een van de belangrijkste gevaren van zelfregulering is dat de concurrentie be-
lemmerd kan worden. Door zelfregulering worden toetredingsdrempels opgewor-
pen en kunnen vormen van samenspanning ontstaan die de concurrentie beper-
ken. Het is dan ook zaak voor de overheid om bij het toestaan van zelfregulering
wel grip te houden op de uitvoering ervan. Op die manier kan de overheid ande-
re, meer efficiënte vormen van toezicht toepassen. 

Zelfregulering is voor de intermediaire bedrijfstak een belangrijk instrument om
wetgeving af te houden of voor te zijn. Meer wetgeving en meer toezicht leidt
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niet automatisch tot een beter functionerende markt. Toch is het noodzakelijk
dat het risico van marktfalen verkleind wordt en daarom dient de intermediaire
bedrijfstak alternatieven te ontwikkelen. Een groot obstakel voor de intermediai-
re bedrijfstak is de lage organisatiegraad, ondanks of dankzij het feit dat er vele
brancheorganisaties actief zijn. De intermediaire bedrijfstak moet als eerste be-
ginnen met het verhogen van die organisatiegraad. Dat begint bij het zo veel mo-
gelijk samenvoegen van de verschillende belangenbehartigers. Maar daarna
dient het ongeorganiseerde intermediair ook aangesloten te worden. Als er een
brancheorganisatie is, is het voor de AFM en de overheid ook eenvoudiger om be-
leid in samenwerking met de sector te ontwikkelen. De overheid en de toezicht-
houder hebben derhalve ook baat bij een hogere organisatiegraad van het inter-
mediair, helemaal om de beoogde transformatie verder vorm te kunnen geven.
Daartoe kan worden overwogen om de beschermde titel ‘makelaar in assuran-
tiën’ of ‘makelaar in financiële producten’ te (her)introduceren. De door de over-
heid erkende makelaar in financiële producten is verplicht aangesloten bij de
brancheorganisatie. Daarbij kunnen verschillende gradaties wat betreft compe-
tenties en bevoegdheden worden ingericht. De makelaar in financiële producten
wordt beëdigd en belooft daarmee zich ook aan de geldende normen en gedrags-
codes te houden. De brancheorganisatie houdt daarop vervolgens zelf toezicht. In
zelfregulering kan de intermediaire bedrijfstak vervolgens de verdergaande
transparantie aan de consument vormgeven en de deskundigheid op peil hou-
den. Schending van de eigen gedragscodes betekent verlies van de titel. De bran-
cheorganisatie kan dan ook in overleg met de banken en verzekeraars bewerkstel-
ligen dat de perverse provisieprikkels volledig worden uitgebannen. Een andere
optie is om als overheid aansluiting bij een erkende brancheorganisatie verplicht
te stellen. Dit is bijvoorbeeld zo in de accountancywereld. 

11.3 Publieke belangen

De intermediaire bedrijfstak heeft direct te maken met publieke belangen. Zo
vindt de overheid het noodzakelijk dat autobezitters hun voertuig hebben verze-
kerd en is een ziektekostenverzekering voor elke Nederlander verplicht. Beide fi-
nanciële producten kunnen en worden via het intermediair (en andere distribu-
tiekanalen) afgesloten en geadviseerd. Of de dienstverlening van de intermediai-
re bedrijfstak het publieke belang dient, wordt hier aan de orde gesteld. Ombuds-
man Wabeke benadrukte al eens dat ‘financiële dienstverlening een nutsfunctie
is, en dus geen vrije markt. Dat moet je goed reguleren. De Wft heeft dat sterk
verbeterd’ (Kalse & Wester, 2010). Ook CentiQ suggereert het belang van finan-
cieel advies voor de onwetende consument. Meer dan de helft van de Nederlan-
ders is voor het nemen van financiële beslissingen afhankelijk van een derde.
Vaak zijn dit adviseurs, zo blijkt uit het CentiQ-onderzoek (2008), waarbij een ad-
viseur ook een kennis of familielid kan zijn. 

De vraag wat onder publiek belang moet worden geschaard, vergt een politieke
afweging, zo schrijft de Wetenschappelijke Raad voor het Regeringsbeleid (2000)
aan toenmalig minister-president Kok. Publieke belangen ontstaan als er sprake
is van gecompliceerde externe effecten (Teulings et al., 2003). Het risico van mas-
sale foutieve advisering (misselling) door het intermediair, wordt in dit proef-
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schrift beschouwd als een gecompliceerd extern effect. Door de omvang van deze
bedrijfstak en het dominante marktaandeel, bestaat het gevaar dat grote groepen
consumenten en bedrijven worden geraakt door het effect van foutieve adviezen.
Daar tegenover staat dat er ook positieve effecten ontstaan als de intermediaire
bedrijfstak alleen goede adviezen zou geven. 
Naarmate de financiële impact groter is wordt het externe effect ook gecompli-
ceerder. Daardoor is het logisch dat de overheid zich meer bemoeit met de markt
voor complexe producten dan met de markt voor schadeverzekeringen. In Neder-
land worden jaarlijks naar schatting 8 miljoen complexe adviezen door interme-
diairs uitgebracht (Ministerie van Financiën, 2008). Als de helft van die adviezen
verkeerd zou zijn en de helft van die adviezen wordt opgevolgd door de consu-
ment, dan zou dat kunnen betekenen dat 2 miljoen Nederlanders in financiële
problemen komen, doordat men de hypotheek niet kan aflossen, men geen aan-
vullende pensioenvoorziening treft en men minder vermogen opbouwt. Het ge-
volg, het externe effect, kan zijn dat een grote groep consumenten te weinig ei-
gen vermogen heeft om te investeren in de economie, banken blijven zitten met
restschulden en er zal een groter beroep worden gedaan op de collectieve voor-
zieningen in Nederland. 
Daarnaast spelen er ook externe effecten in de schadeverzekeringsmarkt. Zonder
een goede opstalverzekering komen consumenten in problemen als hun eigen
huis afbrandt. Zonder verzekeringen zou de economie niet kunnen draaien. Be-
drijven kunnen niet ondernemen als de risico’s die men loopt niet op een of an-
dere manier worden afgedekt. Een olietanker kan niet uitvaren zonder aanspra-
kelijkheidsverzekering, een detailhandel kan niet voortbestaan na een brand als
er geen brandverzekering zou zijn. 56% van alle bedrijfsmatige schadeverzekerin-
gen worden via een intermediair afgesloten. Als intermediairs massaal verkeerd
zouden adviseren aan ondernemers, bestaat het risico dat bij schade veel onder-
nemers failliet gaan. 

Het geven van goed advies is noodzakelijk, zo onderkent ook de overheid. Via de
Wft is wettelijk geregeld dat adviseurs passende adviezen moeten geven. Passend
betekent dat het advies past bij de persoonlijke en financiële situatie van de con-
sument. De AFM gebruikt ook wel de term ‘goed advies’. Een goed advies voldoet
volgens de AFM aan drie criteria: voldoende aandacht voor de persoonlijke situ-
atie van de consument, inzichtelijk advies door een kwantitatief onderbouwde
analyse, en gegevens zijn zodanig vastgelegd dat ze voor alle betrokkenen begrij-
pelijk zijn (AFM, 2007). Een goed of passend advies is iets anders dan het beste ad-
vies. Het beste advies is het advies ten aanzien van een financieel product met
een zo gunstig mogelijke prijs-kwaliteitverhouding. 

Gezien het grote, nog steeds actuele, risico op marktfalen en de gevolgen van het
geconstateerde marktfalen de afgelopen jaren, is de conclusie dat de politiek de
afweging moet maken om financiële dienstverlening en financieel advies bij
complexe, risicovolle producten, onder het publieke belang te gaan scharen.
Daarbij hoort, zo geeft ook de WRR aan, dat dit publieke belang op een goede
manier geborgd moet zijn. Met het aanvaarden van goed financieel advies als een
publiek belang, neemt de overheid de eindverantwoordelijkheid op zich om dat
belang te waarborgen. Daarbij kan de operationele verantwoordelijkheid aan de
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markt worden overgelaten. Concreet betekent dit dat de overheid het wettelijke
kader scherp neerzet en ook een toezichthouder in functie houdt, die toeziet op
de operatie bij de uitvoering van het borgen van het publieke belang. 

Als het gaat om publieke belangen kan de overheid besluiten in te grijpen in het
marktproces, bijvoorbeeld door belastingen te heffen of subsidies te verlenen. Zo
zou de overheid ervoor kunnen kiezen om onafhankelijke financieel adviseurs te
subsidiëren bij hun transformatie van een provisiesysteem naar een feesysteem.
Ook zou de overheid bij complexe financiële producten een adviesplicht kunnen
instellen, waarbij dergelijke producten alleen mogen worden afgesloten door een
aanbieder als er een objectief advies aan ten grondslag ligt. Verder zou de over-
heid kunnen stimuleren (bijvoorbeeld via subsidieregeling of wetgeving) dat bin-
nen een straal van een bepaald aantal kilometers ten minste één intermediair ge-
vestigd moet blijven. De overheid zou ook vergelijkingsprogramma’s van finan-
ciële producten kunnen subsidiëren, om op die manier de inzichtelijkheid van
consumenten te vergroten en de informatieasymmetrie te verkleinen. Een ande-
re optie is om standaardproducten onder verantwoordelijkheid van de overheid
te laten ontwikkelen of om bepaalde financiële diensten via consumentenorgani-
saties te laten aanbieden. Verder zou de overheid ervoor kunnen kiezen om de
kosten van financieel advies fiscaal aftrekbaar te maken. 

Op basis van de analyse van het SGR-paradigma en aansluitend op eerdere aanbe-
velingen van met name het CPB (2000), is de conclusie dat het verbieden van pro-
visie bij de advisering over complexe financiële producten, in aanvulling op het
reeds bestaande bonusverbod, zorgt voor het grootste effect, waarmee de over-
heid het publieke belang het beste dient. Een provisieverbod zorgt voor meer con-
currentie over de prijs van intermediaire dienstverlening, zorgt voor meer af-
stand en een zakelijker relatie tussen intermediairs en aanbieders, en bevordert
het inzicht van de consument in de dienstverlening van het intermediair. Met
een provisieverbod kan de overheid invulling geven aan ‘de publieke belangen
die met een adequate ordening van de markt van financiële diensten zijn ge-
moeid’ (SER, 2002). Daarnaast maakt een provisieverbod de nu bestaande belo-
ningsregels uit de Wft overbodig, wat een behoorlijke lastenverlichting kan be-
werkstelligen. Ter bevordering van de marktwerking in de markt voor niet-com-
plexe financiële producten, is het invoeren van beloningstransparantie een eer-
ste vereiste. 

11.4 Conclusie toezicht en zelfregulering

De intermediaire bedrijfstak heeft te maken met de gevolgen van overheidsbe-
leid. De afgelopen jaren heeft de overheid ervoor gekozen om de wettelijke teu-
gels meer aan te trekken. Het vertrouwen in marktwerking is beduidend afgeno-
men, mede als gevolg van de recente schandalen en de kredietcrisis. De instelling
van de AFM als toezichthouder voor de intermediaire bedrijfstak heeft, naast de
regelgeving, veel impact op de markt gehad. Het toezicht is erop gericht om
marktfalen uit te bannen of in ieder geval het risico van marktfalen tot een mini-
mum te beperken. Het is nog te vroeg om vast te stellen of de AFM een bijdrage
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levert aan het verminderen van marktfalen. Maar de conclusie kan ook nog niet
worden getrokken dat de toezichthouder geen bijdrage levert. 

Ter bevordering van de marktwerking, wat ook een van de doelstellingen is van
de AFM, kan de overheid meer regels stellen of kan de markt meer in zelfregule-
ring optreden. De afgelopen jaren heeft de overheid voor het regelgevende instru-
mentarium gekozen. De conclusie is dat de intermediaire bedrijfstak het publie-
ke belang dient. Goed en betrouwbaar financieel advies is van groot belang voor
de Nederlandse samenleving en economie. Om het publieke belang optimaal te
kunnen dienen, is het twijfelachtig of regelgeving en toezicht daartoe het meest
effectief zijn. Zelfregulering heeft duidelijke voordelen. Gezien de lage organisa-
tiegraad van de intermediaire bedrijfstak op dit moment, kan de overheid echter
het instrument van zelfregulering nauwelijks toepassen. Het verdient aanbeve-
ling om te overwegen een verplicht lidmaatschap in te stellen voor intermediairs
van een erkende brancheorganisatie. Om daarmee de markt zelf medeverant-
woordelijk te kunnen maken voor het realiseren van betere marktwerking en om
de kosten en de risico’s van het toezicht vanuit de overheid te beperken.

Na de uitwerking van marktfalen (de ist-situatie) en toezicht en (zelf) regulering,
beschrijft het volgende hoofdstuk de transformatie die het intermediair moet on-
dergaan om daadwerkelijk vanuit de huidige marktsituatie tot een efficiënt wer-
kende bedrijfstak te komen en daarmee het risico op marktfalen in de toekomst
te minimaliseren (de soll-situatie).
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Hoofdstuk 12

Transformatie

De titel van dit onderzoek luidt ‘Marktfalen bij tussenpersonen’. In eerdere hoofd-
stukken is geconstateerd dat de intermediaire bedrijfstak in een transformatiefase
verkeert, daartoe mede genoodzaakt door de geschetste marktomstandigheden.
De intermediaire bedrijfstak faalt en moet beter gaan werken. Dat betekent dat de
bedrijfstak van de ist- naar de soll-situatie toe moet. Dat is in lijn met het over-
heids- en toezichtbeleid, zoals dat de afgelopen jaren ten aanzien van de interme-
diaire bedrijfstak is ingezet. Ook de marktpartijen, zowel aanbieders als interme-
diaire organisaties, geven aan dat de markt in transformatie verkeert en dat een
betere marktwerking dient te worden gecreëerd om te komen tot een toekomstbe-
stendige intermediaire bedrijfstak. Over de manier waarop verschillen de partijen
nogal eens van mening. In dit hoofdstuk volgt een analyse van de transformatiefa-
se die het intermediair doormaakt, op basis van de conclusies zoals die in dit
proefschrift zijn getrokken.

12.1 Gesloten versus transparant

De intermediaire bedrijfstak is nauwelijks transparant geweest over de eigen toe-
gevoegde waarde in relatie tot de prijs van de dienstverlening. De beloning, zowel
de manier als de hoogte, van het intermediair was jarenlang voor de gemiddelde
consument een groot geheim. Pas met de invoering van de GIDI (2002) en later de
Wfd (2006) zijn intermediairs consumenten gaan informeren over de manier van
beloning. Tot 2002 mochten intermediairs alleen op provisiebasis werken, het is
echter twijfelachtig of consumenten toen wisten hoe een intermediair voor zijn
werkzaamheden werd beloond. Het heeft tot 2009 geduurd alvorens het interme-
diair de consument actief is gaan informeren over de hoogte van de beloning, en
dan uitsluitend over complexe producten en hypotheken. Tenminste, dit geldt
voor die kantoren (de overgrote meerderheid) die op provisiebasis zijn blijven
werken. 

De innigheid van de relatie tussen aanbieders en intermediair heeft in het verle-
den ook geen aanleiding gegeven om openheid te geven over de beloning. Waar
het vroeger nog tussenpersonen waren in schadeverzekeringen die namens de
verzekeraars premies kwamen innen bij de consument, zijn de verkopers zich
meer gaan positioneren als adviseurs op het gebied van vermogensopbouw en
kredieten, aan de kant van de klant. Dit heeft echter niet geleid tot een andere
feitelijke structuur. Enerzijds omdat de financiële en contractuele banden met
verzekeraars en banken in stand bleven, anderzijds omdat er geen contractuele
relaties met consumenten werden aangegaan.
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De geconstateerde organisatieslack heeft er vervolgens toe geleid dat interme-
diairs de eigen dienstverlening onvoldoende hebben weten te promoten. Door
het intransparante karakter van de bedrijfstak in het verleden, is aan consumen-
ten nooit goed uitgelegd hoe het intermediaire kanaal functioneert, hoeveel
werk een intermediair verzet en welke waarde de intermediaire dienstverlening
heeft voor de consument. Sterker nog, de consument is door de opstelling van
het intermediaire kanaal gaan geloven dat het advies van het intermediair gratis
is. Een bedrijfseconomisch groot risico, dat zich nu wreekt in de transformatie
naar een meer transparante bedrijfstak. Het verschil tussen de beleving van de
consument (advies is gratis) en de daadwerkelijke kostprijs van het intermediair
(duizenden euro’s bij complexe producten) is dermate groot geworden dat het
lastig is om dat uit te leggen. 

Naast de transformatie naar een volledig transparante intermediaire markt voor
complexe financiële producten, is het van belang om de consument duidelijk-
heid te geven over de verschillende typen intermediairs. Het is de keuze tussen
het zijn van adviseur of verkoper. Positioneert het intermediair zichzelf aan de
kant van de klant, aan de kant van de aanbieder of kiest hij voor een middenposi-
tie als tussenpersoon. Hoe dan ook, de consument moet direct kunnen weten
met welk type intermediair hij te maken heeft en op welke manier voor de speci-
fieke dienstverlening wordt betaald. In 2004 was al een van de beleidsopties bin-
nen het Ministerie van Financiën om het predicaat onafhankelijk alleen nog
maar te laten gebruiken door intermediairs die uitsluitend op feebasis werken.
De overheid zou deze beleidsoptie in overleg met de intermediaire partijen op-
nieuw moeten wegen, waarbij ook de introductie van een onafhankelijkheidssco-
re een optie kan zijn. Daarover later in dit proefschrift meer. De overheid zou
eerst de markt zelf de kans kunnen geven om die slag naar duidelijkheid over de
positie van het intermediair richting de klant te maken. In deze dissertatie wor-
den ook enkele typeringen voor het intermediair beschreven, zoals die in andere
studies zijn gebruikt. Eerder al heeft de GIDI bewezen via zelfregulering een cul-
tuuromslag te kunnen bewerkstelligen. Gezien het feit dat de overheid recent 
extra maatregelen heeft getroffen, lijkt verdere aanscherping ook een zaak voor
zelfregulering. 

Ten aanzien van de markt voor niet-complexe financiële producten, is het ver-
standig om de nieuwe openheid richting de consument ook daar toe te passen.
Hoewel er geen sprake is van groot marktfalen in de markt voor niet-complexe fi-
nanciële producten en de overheid derhalve geen reden heeft om transparantie
in die markt af te dwingen, is ook geconstateerd dat er nog nauwelijks prijscon-
currentie in deze markt is ontstaan. Provisie blijft dominant en de bepaling van
de intermediaire provisies is ondanks het afschaffen van CUPO nagenoeg onver-
anderd gebleven. Om die concurrentie aan te wakkeren en de consument te laten
profiteren van lagere prijzen, zou de overheid de regels met betrekking tot belo-
ningstransparantie moeten verbreden naar alle financiële producten. 

Voor het intermediair geldt dat de les uit het recente verleden moet zijn, dat het
intermediair zich geen slack kan veroorloven in met name de particuliere scha -
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demarkt. De theorie, onderbouwd met cijfers, wijst uit dat het intermediair op
de voor hem belangrijkste deelmarkt (schadeverzekeringen) bedreigd wordt op
zijn primaire toegevoegde waarde. Het intermediair als bedrijfstak kan het zich
niet permitteren om ook deze markt voor de consument, zowel wat dienstverle-
ning (omvang en kwaliteit) als wat prijs betreft, gesloten te houden. Juist vanwe-
ge het grote aandeel in de gemiddelde portefeuille van het intermediair, dient de
bedrijfstak de toegevoegde waarde actief te onderbouwen en het vertrouwen van
de consument te herstellen via het tonen van de kwaliteit van de dienstverlening.
En zoals aangetoond in dit proefschrift is het daarbij noodzakelijk dat de consu-
ment een referentiekader heeft via de prijs. 

12.2 Afhankelijk versus onafhankelijk

Uit de VB-Barometer (Andriessen, 2006) komt naar voren dat het aspect onafhan-
kelijkheid voor consumenten bij de keuze voor het intermediair het belangrijkst
is. Uit hetzelfde onderzoek blijkt ook dat consumenten het intermediair als
meest onafhankelijk beschouwen. Onderstaande tabel geeft dit weer.

Intermediair Bank Direct writer

Onafhankelijkheid algemeen 3,2 3,4 3,6
Belang onafhankelijkheid 3,9 3,6 3,4
Betrouwbaarheid advies 3,5 3,4 3,4

(Andriessen, 200631)

Uit bovenstaande tabel valt op te maken dat het verschil in beleving van mate
van onafhankelijkheid, tussen intermediair, banken en direct writers, beperkt is.
Het is dan ook verstandig om de overgang naar een transparante markt niet half-
slachtig te doen. Als de intermediaire bedrijfstak pretendeert echt transparant te
willen zijn, volstaat het niet om alleen de beloning transparant te maken. In een
echt transparante markt voor complexe producten is de consument ook op de
hoogte van de mate van (on)afhankelijkheid van het intermediair ten opzichte
van de aanbieders van financiële producten. Dat betekent dat het intermediair
transparant is over de aanbieders waarmee wordt samengewerkt, of er een prefe-
rente aanbieder is (voorkeurmaatschappij), of er naast de beloningssystemen an-
dere financiële banden (financieringen) zijn met aanbieders, en of er sprake is
van aandelenbezit door aanbieders of anderen in het kantoor. Het zou bijvoor-
beeld kunnen helpen als het intermediair in zelfregulering een onafhankelijk-
heidsscore zou introduceren. Ook het CPB (2000) stelde vast dat het introduceren
van een ratingsysteem voor tussenpersonen, zou kunnen bijdragen tot verbete-
ring van de markt voor advies over oudedagsvoorzieningen. Daarover verderop in
dit hoofdstuk meer.
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Cummins & Doherty (2006) hebben een belangrijke voorwaarde opgenomen om
te kunnen voldoen aan de omschrijving van een intermediair, namelijk dat er
een zekere mate van onafhankelijkheid dient te zijn, ‘with some de gree of inde-
pendence from the insurer’. Maar wat is een ‘zekere mate’ van onafhankelijk-
heid? Onafhankelijkheid van intermediairs is niet in de Wft geregeld. De Wft
kent alleen het begrip ‘objectiviteit’. Een objectieve analyse32 is een analyse van
een toereikend aantal op de markt verkrijgbare financiële producten die de advi-
seur in staat stelt een financieel product aan te bevelen dat aan de behoeften van
de consument voldoet. 

De NBVA had als lidmaatschapseis dat een bank of verzekeraar geen aandelen be-
zit van het intermediaire bedrijf, dat het intermediair niet gebonden is en geen
verplichting is aangegaan om een minimale productie bij een bank of verzeke-
raar onder te brengen. De NVA had onafhankelijk alleen vertaald naar vrijheid in
advies, wat op hetzelfde neerkomt als de ongebondenheid van de NBVA. Blijkbaar
verschilden de NBVA en de NVA van mening over de invloed van aandelenbezit
door een aanbieder op de onafhankelijkheid van het intermediair in kwestie.
Voor de NVA was aandelenbezit van een aanbieder geen belemmering om lid te
kunnen worden, mits dat aandelenbezit maar transparant werd gemaakt. 

Het is op basis van de reeds bestaande verklaringen omtrent de onafhankelijk-
heid van intermediairs, als gegeven door de NBVA en NVA, dat in ieder geval het
ontbreken van productieverplichtingen als een zekere mate van onafhankelijk-
heid kan worden beschouwd. Daarnaast is het echter ook van belang om de vol-
gende aspecten te kwalificeren als voorwaarden om van een zekere mate van on-
afhankelijkheid van het intermediair in kwestie te kunnen spreken.
– Een eigen vergunning van de AFM hebben. Onderbemiddelaars33 kwalificeren

daarmee niet als intermediairs.
– Rechtstreeks adviseren en/of bemiddelen aan consumenten en/of ondernemin-

gen. Serviceproviders kwalificeren daarmee niet als intermediairs.
– Niet voor 100% eigendom zijn van een aanbieder. Captives kwalificeren daar-

mee niet als intermediairs.

Ten aanzien van het verschil van mening tussen de NBVA en de NVA inzake aan-
delenbezit van aanbieders, kan in ieder geval gesteld worden dat de schijn van fi-
nanciële afhankelijkheid kleiner is als aanbieders geen aandelen, hoe weinig
ook, bezitten van intermediairs. Maar aandelenbezit is niet het enige dat de
schijn van belangenverstrengeling kan veroorzaken. Ook het financieren van in-
termediaire ondernemers bij hun bedrijfsvoering kan de schijn van belangenver-

afhankelijk versus onafhankelijk12.2

hoofdstuk 12180

32. Wft artikel 4.72 en 4.73.
33. Een onderbemiddelaar bemiddelt als tussenpersoon tussen een aanbieder en een klant. Hij staat ech-

ter niet rechtstreeks in contact met de aanbieder, maar via een andere bemiddelaar (<www.stfd.nl>).



afhankelijk versus onafhankelijk 12.2

strengeling teweegbrengen. In onderstaande tabel staat de mate van financiering
door aanbieders van financiële producten weergegeven, op basis van aantal fte’s.

Onderneming deels gefinancierd door aanbieders?

Fte’s Nee Ja

0 98,7% 1,3%
1-2 93,9% 6,1%
3-5 82,7% 17,3%
6-10 74,0% 26,0%
11-20 67,7% 32,3%
21-50 72,6% 27,4%
>50 68,1% 31,9%

(StFD, bewerking SEO, 2008)

Grotere kantoren worden naar verhouding vaker gefinancierd dan kleine inter-
mediairs. Er bestaan verschillende vormen van financiering door aanbieders, zo-
als een voordelige financiering, voorfinanciering van provisie en hypotheek op
het kantoorpand. 

Naast het financieren van kantoren en het hebben van aandelen, zijn er ook in-
termediairs die volledig eigendom zijn van aanbieders. Dergelijke kantoren wor-
den captives genoemd. Maar ook bankkantoren zijn volledig eigendom van aan-
bieders. 
Uit onderzoek van het Verzekeringsblad en GfK (Andriessen, 2006) blijkt dat con-
sumenten het intermediaire kanaal als meest onafhankelijk beschouwen. Uit het-
zelfde onderzoek komt naar voren dat 40% van de klanten van het intermediair,
denkt dat de intermediair onafhankelijk is. 53% denkt dat de intermediair niet
onafhankelijk is en 7% is neutraal. 

12.2.1 Onafhankelijkheidsscore

Gezien de verschillende definities van de term ‘onafhankelijkheid’, is het ver-
standig om deze term niet willekeurig te gebruiken. Beter is het om een oplopen-
de schaal van onafhankelijkheid te gebruiken. Bijvoorbeeld van 0 (totaal afhanke-
lijk) naar 10 (totaal onafhankelijk). De toezichthouder zou kunnen toezien op het
juiste gebruik van de onafhankelijkheidsscore richting de consument in recla-
mes, dienstenwijzers, website, en adviesgesprekken. Een model dat hiervoor kan
worden gebruikt, is het volgende. Voor elke vorm van onafhankelijkheid ont-
vangt een financieel adviseur een punt. Naarmate er meer punten worden ge -
scoord, is de onafhankelijkheid groter, met een maximum van 10 punten bij een
kantoor dat als 100% onafhankelijk kwalificeert.
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Mate van onafhankelijkheid Totaal afhankelijk 
(0 punten)

Eigen AFM-vergunning bemiddelen of adviseren 1
Beloning op feebasis 1
Geen 100% captive 1
Niet meer dan 50% aandelenbezit in handen van een aanbieder 1
Niet meer dan 10% aandelenbezit in handen van een aanbieder 1
Geen contractuele productieverplichting 1
Geen voordelige financiering 1
Geen lening bij aanbieder waarmee samenwerkingsovereenkomst 

is gesloten 1
Geen voorkeursmaatschappijen (evenredige spreiding van productie) 1
Geen hypotheek op kantoorpand door aanbieder waarmee een 

samenwerkingsovereenkomst is gesloten 1

Totaal onafhankelijk
(10 punten)

(De Jong, 2010)

Overigens zegt deze scoretabel nog niet alles over de mate van onafhankelijkheid
van een intermediair. Ook een kantoor dat op basis van objectieve criteria 100%
onafhankelijk is, kan verkeerde adviezen geven of met een zeer beperkt aantal
aanbieders samenwerken. Het model kan wel helpen om de consument de mate
van onafhankelijkheid van een intermediair, voorafgaand aan het advies vast te
laten stellen. Het aanbrengen van labels helpt consumenten beter gefundeerde
beslissingen te nemen. Zoals dat nu bijvoorbeeld ook gebeurt op het gebied van
milieu en energie (auto’s, woningen, wasmachines, enz.). 

Volgens sommige beleidsbepalers is de manier waarop een intermediair wordt
beloond van invloed op de mate van onafhankelijkheid. Zo lag er in 2004 bij het
Ministerie van Financiën, bij het overleg met marktpartijen over het transparant
maken van provisies naar aanleiding van het Ecorys-rapport (Bas et al., 2004), een
beleidsoptie dat alleen intermediairs die op basis van urendeclaratie werken nog
de term ‘onafhankelijk’ zouden mogen hanteren. De minister schreef daarover
het volgende:

‘(…) het label onafhankelijk adviseur houdt in dat alleen adviseurs die ex-
clusief op fee basis werken het label onafhankelijk mogen voeren. Daar-
mee zou de fee-basis adviseur een (beperkt) concurrentievoordeel krijgen
ten opzichte van de provisie gefinancierde adviseurs en adviseurs bij di-
rect writers. De kosten van deze maatregel zijn relatief beperkt. De ver-
wachting is echter, ook op basis van onderzoek in het Verenigd Konink-
rijk, dat de groep adviseurs die voor fee-basis zal kiezen, in de praktijk
zeer beperkt zal zijn, waardoor de maatregel weinig effectief zal blijken.
Dat wordt versterkt, doordat de onafhankelijke fee-adviseur zal moeten
concurreren met de ogenschijnlijk ‘gratis’ adviseur die op provisiebasis
werkt, zoals ook nu het geval is. Dat betekent dat deze maatregel eigenlijk
alleen enige kans van slagen heeft, als zij genomen wordt in combinatie

afhankelijk versus onafhankelijk12.2

hoofdstuk 12182



20 000 versus 7000? 12.3

met maatregel vijf of zes [maatregelen aangaande provisie- en belonings-
transparantie, FdJ].’

In het beschreven model onafhankelijkheidsscore is de manier van beloning van
het intermediair niet belangrijker dan de andere aspecten van onafhankelijk-
heid, omdat daarover voor de consument geen onduidelijkheid bestaat. Met het
transparant worden van de beloning per 1 januari 2009, is het voor de consu-
ment, tenminste bij complexe producten en hypothecaire kredieten, helder of
een intermediair door de aanbieder wordt betaald voor het advies en de bemid-
deling, of dat de klant zelf direct aan het intermediair de beloning betaalt door
een fee (urenfee, abonnement of fixed price). En zoals hiervoor al is aangegeven,
is het verstandig om deze transparantie ook door te trekken naar de markt voor
niet-complexe producten. 
Als een consument de hoogst mogelijke zekerheid wenst ten aanzien van de mate
van onafhankelijkheid van het intermediair, zal hij op zoek moeten gaan naar
een intermediair met een score van 10, die ook nog eens volledig transparant is
over zijn beloning over alle producten. Maar het gaat te ver om het label onafhan-
kelijkheid uitsluitend te relateren aan de manier van beloning. 

12.3 20 000 versus 7000?

Een belangrijk gegeven voor de intermediaire bedrijfstak is dat er een grote sane-
ring plaats heeft gevonden en nog steeds plaatsvindt. Van de circa 20 000 inge-
schreven intermediairs in het SER-register in 2005, staan er begin 2010 nog 9400
in het AFM-register. IG&H voorspelde in Het Financieele Dagblad (De Horde, 2009)
dat er nog circa 3300 kantoren verdwijnen als gevolg van een teruglopende om-
zet met een kwart in 2011. Naast het feit dat veel intermediairs niet (hebben)
kunnen voldoen aan de nieuwe wettelijke eisen vanaf 2006 (met de invoering van
de Wfd), vindt er ook schaalvergroting plaats binnen de bedrijfstak. Zo is het aan-
tal zzp’ers sterk gedaald in een paar jaar tijd. De keuzevrijheid voor de consu-
ment is niet veel minder geworden, ondanks dat er duizenden intermediairs zijn
weggevallen. Het aantal intermediairs zorgt nog steeds voor voldoende landelijke
dekking, daarnaast zijn er substituten voor het intermediair bijgekomen. Banken
zijn meer in verzekeringen gaan bemiddelen en verzekeraars hebben meer direc-
te kanalen (met name via internet) geopend. Verder is de concurrentie binnen de
bedrijfstak nog steeds groot.

De intermediaire bedrijfstak is als gevolg van het overheidsingrijpen (toezicht) en
de daarmee gepaard gaande sanering, professioneler geworden. Intermediairs
moeten klantprofielen maken, moeten zorgen voor een goede dossiervorming en
er worden eisen gesteld aan de inrichting van de administratieve organisatie. Bij-
voorbeeld de wettelijke plicht om procedures voor klachten en incidenten te heb-
ben. Daarnaast is ook deskundigheid, betrouwbaarheid en integriteit een wette-
lijke eis geworden. Schaalvergroting leidt er verder toe dat er onderling harder
kan worden geconcurreerd, maar ook dat een beter machtsblok kan worden ge-
vormd richting aanbieders. Die ontwikkeling is duidelijk waarneembaar bij de
enorme toenadering van individuele intermediairs tot inkooporganisaties en ser-
viceproviders. Daarmee wordt de intermediaire bedrijfstak aantrekkelijker voor
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nieuwe toetreders, en kunnen intermediairs gemakkelijker een zelfstandige en
onafhankelijke positie innemen ten opzichte van de banken en verzekeraars. 

Daarnaast is de intermediaire bedrijfstak genoodzaakt tot het doorvoeren van de
beschreven transformatie. Als de bedrijfstak de transformatie niet volledig en
niet op tijd (snel) doorvoert, bestaat de kans dat de sanering onder het interme-
diair groter zal worden dan nu al is voorspeld. De analyse aan de hand van het
SGR-paradigma toont aan dat de structuur van de intermediaire bedrijfstak dient
te worden aangepast, om ervoor te zorgen dat intermediairs ook daadwerkelijk
een gedragsverandering gaan laten zien. Om daarmee in de toekomst ook als be-
drijfstak zelf grip te krijgen op de resultaten in termen van groei en rentabiliteit.

12.4 Verkoop versus advies

In het transformatieproces voor de intermediaire bedrijfstak wordt vaak gespro-
ken over de stap van verkoopgedreven naar adviesgedreven. Als consument moet
je weten of de adviseur (financieel) belang heeft om producten te sluiten of om te
adviseren. En de consument moet weten welk palet van mogelijkheden wordt ge-
boden: is er keuze uit meerdere aanbieders of wordt er maar één aanbieder aan-
bevolen? Bij de overgang van productgericht naar adviesgericht gedrag, moet de
transparantie dan ook worden uitgebreid naar informatie over de exacte aanbie-
ders waarmee het intermediair samenwerkt en de omzetverdeling (spread of bu-
siness) tussen die aanbieders. 

De markt voor particuliere schadeverzekeringen lijkt meer een verkoopmarkt
dan een adviesmarkt, terwijl dat bij complexe producten juist andersom is. Die
markt is bij uitstek een adviesgevoelige markt. Een intermediair kan dan ook pri-
ma in de schademarkt meer verkoper zijn en in de markt van complexe produc-
ten uitsluitend een adviseur. In feite is de volmachtmarkt voor schadeverzekerin-
gen al een uitwerking hiervan, omdat intermediairs met gebruikmaking van een
volmacht van een verzekeraar schadeverzekeringen verkopen. Een intermediair
kan ook voor bepaalde productgroepen een verbonden agent zijn (met keuze uit
een aanbieder) en bij andere productgroepen een objectieve adviseur, bij wie de
hele markt in het advies wordt betrokken. Het concept dat een adviseur alleen
adviseert en niet bemiddelt, zoals het CPB (2000) voorstelt, is niet optimaal. Het
is juist een belangrijke toegevoegde waarde voor het intermediair dat het geadvi-
seerde product ook direct kan worden afgesloten. Een situatie waar een cliënt
voor onafhankelijk advies bij een adviseur moet zijn, tegen feeprijs, en het afslui-
ten via een ander kanaal (rechtstreeks of via een verkoper of agent) moet regelen,
lijkt een voor de consument duurder model te zijn. 

Met de analyse van het SGR-paradigma is vastgesteld dat met name de belonings-
structuur verkeerde prikkels herbergt die kunnen leiden tot verkoop in plaats
van advies. Het is dan ook van belang dat een intermediair consequent is in het
kiezen van zijn positie. Staat het intermediair aan de kant van de klant, dan
wordt een contractuele afspraak met die klant gemaakt over de omvang en de
kwaliteit van de dienstverlening, de samenwerking met aanbieders en de bijbe-
horende prijs. Daarmee beïnvloedt een wijziging in de marktstructuur direct het
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gedrag van het intermediair, zowel strategisch als kwaliteitsbevorderend. En zo-
als ook onderbouwd in dit proefschrift, leidt een dergelijke duidelijke keuze tot
meer kans op een positief rendement en een lager risico op marktfalen. 

12.5 Provisie versus fee

Het grootste risico op marktfalen zit in de markt voor complexe producten. Een
belangrijke oorzaak voor het bestaan van marktfalen is gelegen in de marktstruc-
tuur en meer specifiek, de beloningsstructuur en daardoor de nauwe relatie tus-
sen intermediairs en aanbieders. Sinds 2002 mogen intermediairs van de wetge-
ver op andere manieren worden beloond dan uitsluitend via provisie. In acht jaar
tijd bestaat de intermediaire bedrijfstak nog grotendeels uit ondernemingen die
hun inkomsten met provisies van aanbieders verdienen. Om het marktfalen in de
intermediaire bedrijfstak te beperken, is het van belang dat het aandeel van al-
ternatieve beloningsvormen sterk toeneemt. SEO (2008) geeft aan dat in een toe-
komstvaste intermediaire bedrijfstak, fee de meest zuivere vorm van beloning is
voor het intermediair. De AFM (2009) stelt in haar toetskader passende provisie
dat feebeloning de voorkeur heeft. De praktijkonderzoeken tonen verder aan dat
de provisieprikkel vaak als deel van het probleem wordt gezien. Het CPB (2000)
concludeerde dat bij de advisering over oudedagsvoorzieningen, er geen finan-
cieel belang zou moeten zijn tussen aanbieders en adviseurs van pensioenrege-
lingen.

Om het marktfalen bij de advisering over complexe producten, kredieten en ook
inkomensverzekeringen structureel te beperken, is een wettelijk verbod op provi-
sie bij deze producten de beste optie. Een structurele ingreep in de belonings-
structuur is nodig, zo is de conclusie. Dat komt mede doordat de intermediaire
bedrijfstak op dit moment niet in staat kan worden geacht om de overgang naar
alternatieve beloningsvormen op grote schaal te maken, zeker niet in zelfregule-
ring. Om een provisieverbod te vermijden, dient de intermediaire bedrijfstak zelf
meer werk te maken van het stimuleren van alternatieve beloningsvormen naast
provisie. Daarnaast zal de overheid de fiscale verschillen tussen fee (soms btw) en
provisie (soms assurantiebelasting) moeten wegnemen en zullen aanbieders moe-
ten worden gestimuleerd om nettoproducten in de markt te zetten. Dat biedt on-
dernemers meer mogelijkheden om het prijsinstrument daadwerkelijk in te zet-
ten en biedt consumenten meer keus in de manier van betaling voor intermediai-
re dienstverlening. Om de (schijn van) belangenverstrengeling helemaal uit te
bannen, moet de bedrijfstak uiteindelijk de overstap maken naar uitsluitend fee-
beloning bij complexe producten en hypotheken. Daarnaast kan het provisiesys-
teem blijven functioneren voor de niet-complexe producten, omdat provisie in
die markt niet leidt tot een onverantwoord risico op marktfalen. Het is verder
wenselijk dat de wetgever de huidige belemmeringen om te werken met ander
beloningsvormen dan provisie, voor intermediairs opheft. Zoals de verplichting
om een vergunning als verzekeraar te hebben wanneer intermediairs met ser -
vice abonnementen werken waarin consumenten rechtstreeks, zonder provisie te
ontvangen van aanbieders, aan de tussenpersoon betalen voor dienstverlening
die onzeker is (zoals schadebegeleiding). 
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De invoering van een provisieverbod geeft een stimulans aan de marktwerking
binnen de intermediaire bedrijfstak. Intermediairs worden door dit verbod eco-
nomisch geprikkeld om voor de klant toegevoegde waarde te leveren, anders zul-
len consumenten immers niet bereid zijn om een beloning direct aan de advi-
seur te betalen. Het biedt ook de mogelijkheid om direct voor het advies te laten
betalen en gespreid (bijvoorbeeld via een abonnement) voor de doorlopende
dienstverlening (voldoen aan de zorgplicht). Door het wegnemen van de financië-
le banden wordt tevens het reputatiemechanisme weer belangrijker. Consumen-
ten gaan adviezen van intermediairs beter met elkaar vergelijken, waardoor in-
termediairs met een te hoog tarief in verhouding tot de geleverde prestaties zich
sneller uit de markt prijzen. Daarnaast zullen intermediairs zich ten aanzien van
de bank of verzekeraar gemakkelijker opstellen als onderhandelaar namens de
klant die voor die dienstverlening betaalt. Het intermediair heeft geen financieel
belang meer dat hem verhindert om het onderste uit de kan te halen voor zijn
klant. Als gevolg van een provisieverbod kunnen intermediairs ook het aanbod
richting de consument verbreden, doordat ook direct writers in de advisering
kunnen worden betrokken. Het intermediair is niet meer afhankelijk van een in-
termediairverzekeraar of bank die provisie uitkeert. Dat betekent dat ook de
marktwerking bij de aanbieders positief gestimuleerd wordt, doordat zij de gunst
van het intermediair (lees: de omzet) niet meer via provisies, financieringen en
bonussen kunnen afdwingen. Banken en verzekeraars zullen de strijd meer moe-
ten aangaan via onder meer het aanbieden van kwalitatief goede producten,
scherpe premies/rentes, vlekkeloze administraties en goede service.

Een bijkomend voordeel van een provisieverbod zijn de mogelijk lagere adminis-
tratieve- en toezichtslasten voor de bedrijfstak. Bij een dergelijk verbod kunnen
enkele ingewikkelde regels uit de Wft worden gehaald, voor zover Europese regel-
geving dat toelaat, zoals de inducements, de balansregel en de terugboekver-
plichting. Dat maakt het wettelijk kader voor de sector eenvoudiger en vereist
minder kosten op het gebied van compliance. Ook de toezichthouder hoeft min-
der bezig te zijn met het toezien op de naleving van deze regels, hetgeen minder
risico op toezichtsfalen betekent. Of dat echt tot vermindering van de toezichts-
lasten leidt, valt nog wel te bezien, omdat mogelijk de AFM meer aandacht zal
gaan besteden aan de naleving van andere regels uit de Wft. 

Bij de analyse van de marktstructuur is het aspect kruissubsidie als kenmerkend
aspect van het provisiesysteem beschreven. Als gevolg van kruissubsidie betaalt
een ‘arme’ consument minder voor min of meer dezelfde dienstverlening dan
een ‘rijke’ consument. Daarnaast zorgt het provisiesysteem voor een laagdrempe-
lige toegang tot financieel advies. De consument betaalt pas voor het ontvangen
advies als er ook daadwerkelijk een product wordt afgesloten. Hoewel dit vanuit
maatschappelijk en sociaal oogpunt argumenten kunnen zijn voor behoud van
provisie, is hier de conclusie, op basis van de geanalyseerde risico’s van marktfa-
len bij complexe producten, dat de consument en de maatschappij beter af zijn
met een provisieverbod. Deze conclusie wordt onderbouwd door het feit dat in
geen van de beschreven onderzoeksrapporten, het bestaan van kruissubsidie van
doorslaggevend belang wordt geacht. Verder geven de geanalyseerde onderzoe-
ken aan dat de klant, bij complexe producten, niet beter af is bij een intermediair
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en wordt ook het gebrek aan een goed functionerend reputatiemechanisme als
nadeel beoordeeld. De voordelen van het verminderen van het risico van markt-
falen door het verbieden van provisie, zijn in de markt voor complexe producten
dan ook groter dan de nadelen van het verdwijnen van kruissubsidie. Er is vanuit
overheidsperspectief dan ook geen ratio om via de beloningsstructuur kruissubsi-
die in stand te houden. Overigens is het bij feebeloning (uurtarief of abonnemen-
ten) nog steeds mogelijk om kruissubsidie te hanteren, het is dan echter niet 
automatisch een gevolg van het beloningssysteem, maar meer van de individuele
keuze van een ondernemer. Een ondernemer zou lagere uurtarieven kunnen re-
kenen voor bepaalde groepen consumenten of de hoogte van het abonnement
kunnen laten afhangen van de te betalen totaalpremie. Verder kunnen onderne-
mers ervoor kiezen om gratis intake- of oriëntatiegesprekken aan te bieden. 

12.6 Omvanggerelateerde beloning versus kwaliteitsgerelateerde beloning

De intermediaire bedrijfstak wordt vooralsnog gedomineerd door het provisiesys-
teem. De provisie voor het intermediair is niet direct gerelateerd aan zijn inspan-
ningen, laat staan aan de kwaliteit van zijn dienstverlening. Natuurlijk is de be-
paling van de provisie niet geheel willekeurig en is de beloning wel deels bepaald
op basis van het werk dat een intermediair dient te verrichten. Maar of er ook
een relatie wordt gelegd met de kwaliteit van dienstverlening is twijfelachtig.

12.6.1 Kwaliteit

Het is voor consumenten en bedrijven lastig om de kwaliteit van financiële
dienstverlening te beoordelen. In het bijzonder complexe financiële producten
zijn ervaringsgoederen, waarvan het nut voor de consument meestal pas later
wordt ervaren. Gezien de grote impact van financiële producten op een gemid-
deld huishouden, denk aan de hypotheek of het pensioen, is het belangrijk dat fi-
nanciële producten en het advies erover kwalitatief goed zijn. Kwalitatief goede
adviezen leiden tot een sterk verminderd risico op marktfalen. 

Het is van belang om ervoor te zorgen dat de belangen van principalen en agen-
ten meer in overeenstemming worden gebracht. Zo zien Alchian & Demsetz
(1972) deling van de voordelen en verantwoordelijkheden tussen principalen en
agenten als de meest voor de hand liggende mogelijkheid. Cummins & Doherty
(2006) stellen dat de oplossing moet worden gezocht in het beloningssysteem van
agenten, dat recht zou moeten doen aan de belangen van zowel principaal als
agent. Voor de intermediaire bedrijfstak is de extra moeilijkheid dat het interme-
diair als agent twee principalen dient, afnemers en aanbieders. Een oplossing
hiervoor zou kunnen zijn om als intermediair een keuze te maken voor de princi-
paal voor wie men zich primair wenst in te zetten. Daarbij kan het intermediair
zich positioneren als verkoper (agent) namens een aanbieder of als adviseur (bro-
ker) namens de consument. 

De positie van de consument is bij het slechten van de principaal-agentdiscussie
de belangrijkste. De vraag is dus hoe het intermediair, in zijn huidige rol als ver-
koper en adviseur, kan worden geprikkeld om naast zijn eigen belangen ook de
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belangen van de klant zo optimaal mogelijk te dienen. Om het risico van missel-
ling te voorkomen, is het van belang om de kwaliteit van dienstverlening rich-
ting de afnemers positief te prikkelen. De beste prikkel is daarbij de beloning.
Het is dan ook het onderzoeken waard in hoeverre op de markt voor financieel
advies een vorm van prestatiebeloning mogelijk is. Daarbij is de moeilijkheid dat
de kwaliteit van dienstverlening van een intermediair lastig meetbaar is. De kwa-
liteit van dienstverlening is het geven van goed advies. Het beste advies zou de
hoogste beloning van de klant moeten krijgen. Maar bij de adviezen die het inter-
mediair geeft, gaat het om vertrouwensgoederen, de kwaliteit blijkt over het al-
gemeen pas na afloop van het contract, waarbij veel contracten wel twintig tot
dertig jaar lopen (hypotheken, beleggingsverzekeringen, enz.). Het is niet redelijk
en ook niet bedrijfseconomisch verantwoord, om de beloning van het interme-
diair voor het gegeven advies pas na twintig of dertig jaar uit te betalen. Er moet
dus gezocht worden naar alternatieve beloningsvormen die enerzijds recht doen
aan de inspanning (beloning voor het advies en de bemiddeling) en anderzijds
aan de geleverde kwaliteit. 

12.6.2 Prestatiebeloning

SEO (2008) heeft in het rapport ‘Inzicht in belonen’ al een prima raamwerk neer-
gezet om toekomstvaste beloningsvormen te beoordelen. Wat SEO niet heeft be-
handeld, is aanpassing van het huidige provisiemodel. Hoewel SEO het provisie-
model op zich als toekomstvast bestempelt, stellen de onderzoekers ook de vraag
of het provisiestelsel bijdraagt aan kwaliteitsverbetering. 

Gezien het feit dat provisie op dit moment de dominante beloningsvorm in de in-
termediaire bedrijfstak is, is het verstandig om bij het veranderen van de prikkel-
structuur ook te kijken naar mogelijkheden binnen dit beloningssysteem. Dit is
relevant zolang provisie als beloningsvorm nog is toegestaan. Hieronder worden
enkele vormen van prestatiebeloning binnen het huidige provisiesysteem uitge-
werkt. Het is de vraag of deze vormen realistisch zijn, maar op dit moment is het
van belang om de discussie over het principe te voeren. 

Percentage van de uitkomst bij vermogensopbouwende producten
In 2006 heeft het CPB onderzoek gedaan naar de markt voor individuele levens-
verzekeringen. De onderzoekers concludeerden dat consumenten die bij aankoop
van een koopsompolis (het storten van een bedrag ineens in plaats van maande-
lijks een premie voor de aankoop van een levensverzekering) in de periode 1980-
2003 gebruikmaakten van een intermediair, gemiddeld producten met een lage-
re uitbetaling afsloten dan consumenten die zo’n polis rechtstreeks bij een verze-
keraar (direct writers) hadden aangeschaft. Andere producten die steeds meer in
de markt verkrijgbaar zijn, mede gezien de commotie rond de tegenvallende op-
brengsten van beleggingsverzekeringen, zijn vermogensopbouwende producten
met een gegarandeerd kapitaal. Het zou aan te bevelen zijn als intermediairs bij
de advisering en verkoop van dergelijke producten, naast een vaste uitkering of
een vaste inleg, mede op basis van de uitkomst voor de consument worden be-
loond. 
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Percentage van jaarlijkse waardeontwikkeling (positief en negatief)
Als gevolg van de zogenaamde ‘woekerpolisaffaire’ heeft de Ombudsman finan-
ciële dienstverlening in 2008 een aanbeveling gedaan, om consumenten die on-
juist zijn voorgelicht over beleggingsverzekeringen in enige mate financieel te
compenseren. De Ombudsman noemt daarbij ook het intermediair als mede-
schuldige (naast verzekeraars, overheid en consumenten zelf). Het intermediair
had beter inzicht moeten hebben omtrent de kostenonttrekking in beleggings-
verzekeringen en had de consument ook beter hierover moeten informeren, zo
kun je de aanbeveling interpreteren. Het zou dan ook goed zijn om bij financiële
producten die op basis van beleggingen (dus ook de bankspaarproducten met een
beleggingselement) worden samengesteld, een beloningsprikkel te introduceren
voor het intermediair, waardoor hij mede belang heeft bij de uitkomsten van de
beleggingen. Uiteraard kan het intermediair niet volledig voor zijn beloning af-
hankelijk worden gesteld van de waardeontwikkeling van een beleggingsporte-
feuille, wel zou bijvoorbeeld zijn doorlopende beloning afhankelijk kunnen wor-
den gemaakt van de jaarlijkse waardeontwikkeling van het beleggingsproduct.
Zo zou naast een eenmalige adviesbeloning (bij het afsluiten van het product), de
doorlopende provisie gehalveerd kunnen worden. De overblijvende helft van de
oorspronkelijke doorlopende provisie wordt dan positief en negatief afhankelijk
gemaakt van de jaarlijkse waardeontwikkeling. 
Hiervan wordt hieronder een voorbeeld gegeven. De beloning is nu ! 1000 af-
sluitprovisie en ! 1000 doorlopende provisie. Dat zou kunnen worden ! 1000 af-
sluitprovisie, ! 500 doorlopende provisie en de restbeloning is dan afhankelijk
van de jaarlijkse waardeontwikkeling. Daarmee heeft het intermediair een finan-
ciële prikkel om voor de consument de beste fondsen van de beste aanbieders te
adviseren, waarbij er scherp zal worden gelet op de kosten die in een product zit-
ten en de rendementen die worden gemaakt.

Beloning naar rato aflossing
Vanuit de overheid worden banken en hypotheekadviseurs gestimuleerd om het
probleem van overkreditering aan te pakken (Tweede Kamer der Staten-Generaal,
2007). Daartoe is onder meer de Gedragscode Hypothecaire Financiering aange-
scherpt en stelt de Wft ook nadere eisen. De huidige beloningsstructuur bij hypo-
theken is zo ingericht dat hypotheekadviseurs meer beloning ontvangen naarma-
te de hypotheek hoger wordt en consumenten dus meer lenen. Hypotheekadvi-
seurs hebben een financieel belang bij overkreditering. Om overkreditering terug
te dringen, is het het overwegen waard om de beloning voor de adviseur mede af-
hankelijk te maken van de mate waarin een hypotheek wordt afgelost. Daarbij
dient extra aandacht te worden besteed aan de aflossingsvrije hypotheken die nu
zeer populair zijn (AFM, 2009). Misschien is het wel juist bij deze producten ver-
standig consumenten te beschermen en te bewegen juist wel (een deel van) de
schuld af te lossen. Hoewel het vanwege fiscale overwegingen misschien een
goed advies is om een hypotheek juist niet af te lossen, lijken de maatschappelij-
ke belangen meer gebaat bij het wel aflossen van schulden. Immers, de overheid
zal willen voorkomen dat consumenten in financiële problemen komen als ge-
volg van een te hoge schuldenlast, omdat dit kan leiden tot een grotere aan-
spraak op de sociale voorzieningen. 
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Als dan ook de beloning van het intermediair hoger wordt naarmate een consu-
ment zijn lening aflost, wordt het intermediair mede risicodrager. Daarmee
heeft het intermediair een positieve prikkel om bij te dragen aan een maatschap-
pelijk belang en worden tevens geldverstrekkers tegen zichzelf beschermd. 

De invoering van de hier geschetste vormen van prestatiebeloning kan nieuwe
perverse prikkels met zich meebrengen. Het risico bestaat dat intermediairs ge-
prikkeld worden om bij voorkeur producten te adviseren die de hoogste rende-
menten beloven (en dus het hoogste risico vormen voor de consument) of dat in-
termediairs consumenten gaan pushen om hun schuld af te lossen, terwijl dit
geen passend advies zou kunnen zijn. 

Zoals aangegeven zijn bovengenoemde beleidsopties alleen relevant zolang er
nog sprake is van het provisiemodel binnen de intermediaire bedrijfstak. De
eindconclusie in dit proefschrift is immers dat een provisieverbod voor com-
plexe, risicovolle producten de beste beleidsoptie is. 

12.7 Marktfalen versus effectieve concurrentie

In dit proefschrift wordt betwijfeld of de nu ingezette vormen van regelgeving en
toezicht, het doel van effectieve concurrentie in de toekomst gaan bewerkstelli-
gen. Tot op heden is het effect van regelgeving en toezicht nog minimaal geble-
ken. Wel is het aantal regels sterk toegenomen en zijn de kosten van toezicht ex-
plosief gestegen. Effectieve concurrentie wordt niet altijd bereikt door meer over-
heidsingrijpen, maar ook door minder. Enerzijds kan betoogd worden dat als alle
intermediairs voldoen aan strenge eisen, de kwaliteit van dienstverlening voor de
consument in den brede vooruitgaat (verticale kwaliteit). Anderzijds kan betoogd
worden dat juist de hoge mate van regulering en toezicht ertoe leidt, dat inter-
mediairs niet meer gaan innoveren en concurreren op basis van kwaliteit en be-
dieningsconcepten (horizontale kwaliteit). Juist het feit dat ondernemers de mo-
gelijkheid hebben om te variëren in bedrijfsvoering, is een stimulans om meer
dan gemiddelde kwaliteit te leveren. Onderscheid levert voor de consument ook
keuze op. Zo hebben niet alle consumenten behoefte aan doorlopende ondersteu-
ning van een intermediair, of hebben bepaalde groepen consumenten geen be-
hoefte aan een uitgebreide risico-inschatting. 

Op dit moment is de regelgeving gebaseerd op de consument aan de onderkant
van de markt. Consumentenbescherming is de boventoon gaan voeren in plaats
van een betere marktwerking. Dat pleit voor vermindering van de consumenten-
bescherming en een terugkeer naar de uitgangspunten van de MDW-operatie.
Een provisieverbod bij complexe financiële producten en als gevolg daarvan af-
schaffing van de nu bestaande beloningsregels, draagt daar direct aan bij. Tevens
draagt beloningstransparantie bij de overige producten (schadeverzekeringen) bij
aan meer concurrentie en betere prijsvorming, wat de efficiëntie van de markt
versterkt. 

De intermediaire bedrijfstak speelt een belangrijke rol in de financiële sector in
Nederland. De economische positie van deze bedrijfstak is groot en zal ook de ko-
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mende decennia een belangrijke rol blijven vervullen. Ondanks het feit dat er
sprake van marktfalen is binnen deze bedrijfstak. Het intermediair moet een
meer zelfstandige marktpositie innemen, waarin verschillende beloningssyste-
men naast elkaar bestaan en waarbij de ondernemers in deze bedrijfstak trans-
formeren van verkopers naar inkopers en adviseurs. In feite ontstaat een nieuwe
bedrijfstak.

Aanbieders betalen op dit moment een beloning aan financieel adviseurs om
hen te motiveren tot actie en volledigheid van informatie. Omgekeerd hebben
klanten, voor zover ze niet direct een beloning betalen aan de financieel advi-
seur, geen incentivemiddel om de financieel adviseurs tot het behartigen van
hun belang te bewegen of volledige informatie aan hen te verstrekken. Hierbij
wordt het niet sluiten van een verzekeringscontract buiten beschouwing gelaten.
De huidige rol van financieel adviseurs leidt niet tot optimale efficiency en ver-
kleint niet het risico van marktfalen. Onderstaand worden enkele varianten aan-
gedragen die kunnen bijdragen aan een efficiëntere rol van de financieel advi-
seur en die leiden tot een lager risico op marktfalen. 

12.7.1 Inkoopfunctie

Om de transactiekosten voor zowel aanbieders als vragers te verlagen, is het van
belang de onzekerheid of het tot een perfect match komt tussen beide partijen
zo klein mogelijk te maken. Het creëren van een perfect match tussen vraag en
aanbod wordt versterkt als een financieel adviseur zelf de prijs van het financiële
product kan bepalen. Bijvoorbeeld door te kunnen beschikken over nettoprijzen.
Door het inzetten van het nettoprijsinstrument door aanbieders van financiële
producten, dalen de transactiekosten voor aanbieders en stijgt de effectiviteit van
het intermediaire kanaal. Aanbieders betalen minder of geen provisie meer aan
het intermediair, waardoor intermediairs dus als reguliere inkopers te werk moe-
ten gaan. Dat dwingt de aanbieders tot efficiency en om zo gunstig mogelijke in-
kooptarieven voor hun financieel adviseurs te kunnen bewerkstelligen. Om
winstmaximalisatie (of good enough profit, wat ook een doelstelling kan zijn) te
kunnen bereiken, hetgeen binnen de intermediaire bedrijfstak een reële onder-
nemingsdoelstelling is, zullen financieel adviseurs extra geprikkeld zijn om
goedkoop in te kopen en de klant ertoe te bewegen een zo hoog mogelijke prijs
voor de financiële dienst te laten betalen. Daarmee gaat het intermediair zelf de
prijs van zijn dienstverlening bepalen, hetgeen tot op heden niet of nauwelijks
het geval is. Alleen die financieel adviseurs die daar ook een hoog kwaliteitsni-
veau tegenover stellen, zullen met die strategie succesvol zijn. Daarmee draagt
deze variant bij aan het verkleinen van het risico van marktfalen. Enerzijds door
lagere inkoopprijzen als gevolg van meer efficiency, anderzijds door hogere kwa-
liteit als gevolg van de poging van de markt om winstmaximalisatie te bereiken.

12.7.2 Consument als contractpartner

Onderzoek van CentiQ (2008) wijst uit dat consumenten zich over het algemeen
niet erg betrokken voelen bij het afsluiten van financiële producten. 59% is het
geheel of enigszins oneens met de stelling geïnteresseerd te zijn in de nieuwste
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financiële producten op het gebied van sparen en beleggen, 23% is het hiermee
noch eens noch oneens, en 19% is het hiermee enigszins of geheel eens. Echter,
59% is van mening dat er voldoende mogelijkheden zijn om de financiële kennis
te vergroten, 11% vindt dat er onvoldoende mogelijkheden zijn, en 29% vindt het
noch voldoende, noch onvoldoende.

Door als intermediair een contractuele relatie aan te gaan met klanten en de
klant ook invloed te geven op de hoogte van de beloning, wordt het intermediair
meer gestimuleerd om kwalitatief hoogwaardige dienstverlening te bieden en
worden consumenten geprikkeld om meer overwogen en beter onderbouwde be-
slissingen te nemen. Met name is dit van belang bij complexe financiële produc-
ten, waar de externaliteiten van financieel advies groot zijn. 
Intermediairs hebben er belang bij dat consumenten invloed uitoefenen op hun
dienstverlening. Dat heeft te maken met de volgende aspecten:
– er is minder risico dat een dienstverlener werk verricht, zonder dat de consu-

ment daaraan behoefte heeft;
– klanten worden kritischer, waardoor intermediairs gestimuleerd worden om

betere kwaliteit te leveren;
– door verdeling van bevoegdheden wordt de consument geprikkeld om kriti-

scher na te denken bij de aanschaf van financiële producten, waardoor de
kans op misselling kleiner wordt.

In het rapport van SEO (2008) wordt aangegeven dat de systematiek van customer
agreed remuneration (CAR) invulling geeft aan een toekomstvaste manier van be-
lonen van intermediairs bij de bemiddeling in complexe producten. Bij de CAR
wordt een concrete afspraak gemaakt tussen klant en intermediair over de ma-
nier en de hoogte van beloning. Deze afspraak wordt via een contract vormgege-
ven en zowel door intermediair als consument voor het afsluiten van een com-
plex product ondertekend. Daarbij kan er evengoed een afspraak worden ge-
maakt over het aantal gewerkte uren en het bijbehorende uurtarief, als dat er
een afspraak kan worden vastgelegd over de provisie die de consument via de
premie of de hypotheeksom betaalt. Ten opzichte van het op dit moment domi-
nante provisiesysteem, is de CAR-systematiek een afspraak tussen intermediair
en consument, waar het traditionele provisiestelsel een afspraak is tussen aan-
bieder en intermediair. SEO concludeert dat de CAR past binnen een duurzame
beloningsstructuur in de distributiekolom van complexe verzekeringsproducten.
Deze conclusie gaat ook op voor de hypotheekmarkt, maar dat was niet de reik-
wijdte van het SEO-rapport. 
Met de invoering van het dienstverleningsdocument in de intermediaire bedrijfs -
tak voor complexe producten en hypothecaire kredieten, is het een kleine stap
naar invoering van de hiervoor geschetste CAR-systematiek en uiteindelijk af-
schaffing van provisie als beloningsvorm.

Als intermediairs contractuele afspraken maken met de afnemers, wordt de rela-
tie met de aanbieders zelfstandiger. Het intermediair bepaalt zelf de hoogte en
de aard van de beloning, en spreekt dit contractueel af met de klant. Daardoor
verliezen aanbieders een belangrijk sturingsmiddel richting hun intermediaire
distributiekanaal. Dat betekent dat aanbieders meer onderling zullen moeten

marktfalen versus effectieve concurrentie12.7

hoofdstuk 12192



vermindering transactiekosten en informatieasymmetrie 12.8

concurreren op de kwaliteit van de producten, op de operational excellence of op
de nettoprijs van de producten. Het zogeheten ‘kopen van productie’ bij het in-
termediair is niet meer mogelijk en het maken van productieafspraken tussen
aanbieders en intermediairs wordt niet meer profijtelijk, omdat de beloning niet
meer wordt afgesproken met de aanbieder maar met de afnemer. 

Daarnaast is transparantie door het intermediair richting de consument van
groot belang. Dat betekent transparantie over de manier van dienstverlening en
de beloning voor die dienstverlening. Daarnaast zou de intermediaire bedrijfstak
het CAR-model moeten stimuleren. Als stimulans voor de marktwerking in de in-
termediaire bedrijfstak zou bij het bereiken van die situatie, voor het intermediair
de nu beklemmende regelgeving ten aanzien van de hoogte en aard van de belo-
ning moeten worden teruggedraaid. Dat betekent in een CAR-situatie, afschaffing
van de wettelijke balans tussen afsluit- en doorlopende provisie, van het terugboe-
kingsrisico, van de inducementnormen en van het dienstverleningsdocument.34

In deze situatie kan een intermediair ook de manier van inning in overleg met de
klant vaststellen. Daarmee heeft zowel de consument als het intermediair meer
keuze. Zo zullen niet alle consumenten bereid en financieel in staat zijn om in
één keer de totale beloning voor de intermediaire dienstverlening af te rekenen en
zal er een periodieke betalingsmethode moeten worden afgesproken. 

12.8 Vermindering transactiekosten en informatieasymmetrie versus 
risicomanagement en risicodragerschap

Binnen de intermediaire bedrijfstak is het effect van de gereduceerde transactie-
kosten en de informatieasymmetrie op dit moment merkbaar bij simple-riskscha-
deverzekeringen. Bij complexe financiële producten (levensverzekeringen, beleg-
gingsproducten en hypotheken) blijft het marktaandeel van het intermediair re-
delijk stabiel, waarbij het hypotheekintermediair zelfs aan marktaandeel heeft
gewonnen. Blijkbaar is (een deel van) het intermediair in staat om in een omge-
ving waarbij de transactiekosten voor de consument dalen en de informatieasym-
metrie tussen intermediair en consument afneemt, toch een propositie neer te
leggen die consumenten ertoe aanzet om meer producten en diensten via het in-
termediair af te sluiten. Daarmee druisen de ontwikkelingen op de intermediaire
hypotheekmarkt in tegen de veronderstellingen van de financiële-intermediatie-
theorie.

De traditionele financiële-intermediatietheorie, waarbij intermediairs uitslui-
tend bestaan vanwege het feit dat intermediairs transactiekosten en informatie-
asymmetrie verminderen, doet volgens critici te weinig recht aan het bestaan
van de huidige intermediaire markten. Intermediairs (banken, assurantietussen-
personen en hypotheekbemiddelaars) doen tegenwoordig meer dan in de tradi-
tionele intermediatietheorie wordt verondersteld. Zo zijn bijvoorbeeld Scholtens
& Wensveen (2003) kritisch over de traditionele theorie, omdat er geen verklaring
wordt gegeven voor het feit dat er nog steeds veel succesvolle intermediairs be-
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staan. Scholtens & Wensveen geven aan dat wat hen betreft het antwoord dient
te worden gezocht in de waardecreatie concepten, waarbij zij als belangrijkste
toegevoegde waarde van intermediairs risicodragen en risicomanagement be-
schouwen. 

Het concept van de waardecreatie, zoals geïntroduceerd door Porter (1985), is een
vervolg op de industriële-organisatietheorie in de traditie van Schumpeter. De
vraag is welke waarde intermediairs toevoegen. Intermediairs vertalen de behoef-
te en voorkeuren van afnemers naar concrete producten en diensten, zoals die
door aanbieders worden aangeboden. Het intermediair is daarbij niet alleen be-
zig met het vertalen van voorkeuren en behoeftes naar bestaande producten en
diensten, maar houdt zich ook bezig met het ontdekken van nieuwe markten. Zo-
wel aanbieders als afnemers van financiële producten hebben baat bij de rol van
het intermediair in relatie tot aspecten als antiselectie en moreel risico. Interme-
diairs zouden in staat moeten zijn om het morele risico mede in te schatten en
mogelijke grote risico’s voor aanbieders vroegtijdig af te wentelen. Hoewel risico-
analyse en risicobeheersing (preventie) niet tot de corebusiness van het interme-
diair behoren op dit moment, zou hierin wel een mogelijke nieuwe toekomst
voor het intermediair kunnen liggen. Ook bijvoorbeeld in de hypotheekmarkt,
waar de kredietcrisis pijnlijk duidelijk heeft gemaakt dat te veel risico veel geld
kan kosten, zou het intermediair meer als beoordelaar van het risicoprofiel van
de klant kunnen fungeren. Maar ook op het gebied van schadebeheersing en het
verminderen van moreel risico en zwartrijdersproblemen liggen kansen. 

12.8.1 Risicomanagement en risicodragerschap

De intermediaire bedrijfstak is – gemeten naar marktresultaat – nog steeds zeer
succesvol, ondanks dat primaire functies van het intermediair sterk onder druk
staan. Scholtens & Wensveen verklaarden dit vanuit het concept van waardecrea -
tie, wat hieronder wordt uitgewerkt voor de intermediaire bedrijfstak als risico-
manager en risicodrager.
Tussenpersonen zouden in staat moeten zijn om het klantrisico, bij hypotheken
het risico dat consumenten de lening uiteindelijk niet kunnen aflossen, mede in
te schatten en mogelijke grote risico’s voor aanbieders vroegtijdig af te wentelen.
Ook voor de consument moet een tussenpersoon het risico op het afsluiten van
een slecht product kunnen beoordelen. Als tussenpersonen mede het risico zou-
den dragen dat aanbieders lopen bij een hypotheek, dan zouden zowel aanbie-
ders als afnemers daarmee gebaat kunnen zijn. Het invoeren van vormen van
prestatiebeloning past in dit kader. Als bijvoorbeeld de beloning van de tussen-
persoon hoger wordt naarmate een consument zijn lening aflost, wordt de tus-
senpersoon mede risicodrager. Daarmee hebben tussenpersonen een positieve
prikkel om bij te dragen aan een maatschappelijk belang en worden tevens geld-
verstrekkers tegen zichzelf beschermd.

12.8.2 Risico-inschatting

Bij complexe financiële producten dienen tussenpersonen te adviseren aan de
hand van een klantprofiel. Het klantprofiel beschrijft de persoonlijke, financiële
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situatie van de consument. Bij beleggingsproducten stelt de tussenpersoon (of de
aanbieder) ook een risicoprofiel op van de klant. Aan de hand van het risicopro-
fiel wordt bekeken in hoeverre een consument bereid is risico te nemen en of dat
verstandig is. Het zou ook voor de hypotheekmarkt een goede gedachte zijn om
ook een dergelijk risicoprofiel te introduceren via vragen als ‘Ligt u wakker van
een rentestijging?’, ‘Kunt u een waardaling van uw huis met 10% opvangen?’,
‘Hoe staat u er financieel voor als u werkloos of arbeidsongeschikt wordt?’, ‘Bent
u in staat om de hypotheek alleen te dragen als uw partner komt te overlijden?’.
Zo zijn er meer vragen te bedenken.

Juist in de huidige recessie kan de tussenpersoon zich meer opstellen als hoeder
van het klantbelang. Dat betekent dan niet alleen reageren bij gewijzigde om-
standigheden, maar juist ook preventief met de klant spreken over onvoorziene
omstandigheden. Zo zouden tussenpersonen consumenten moeten uitnodigen
om het financiële plaatje bij werkloosheid toe te lichten. Met de voorspelling van
het CPB dat de werkloosheid in Nederland sterk zal toenemen, is dat een com-
merciële kans die ook nog eens maatschappelijk verantwoord is. 
Veel banken ervaren nu de gevolgen van het, al dan niet via securitisatie, ver -
strekken van geld aan te risicovolle consumenten. De banken hebben het risico
niet op waarde geschat. Enerzijds door ervan uit te gaan dat de huizenprijzen wel
zouden blijven stijgen, anderzijds door onvoldoende aandacht te schenken aan
het kredietrisico. Ten aanzien van de ontwikkeling van de huizenprijzen kan het
verstandig zijn om als tussenpersoon of bank berekeningen te maken op basis
van de marktwaarde en op basis van de waarde plus en minus bijvoorbeeld 10%,
waarbij dit percentage overigens geheel willekeurig is gekozen. 

12.9 Conclusie transformatie

Het grootste risico van marktfalen is gelegen in de markt voor complexe financië-
le producten. Daar waar consumenten vermogen opbouwen of schulden aan-
gaan, is het risico van negatieve externaliteiten aanwezig. Het CAR-model en het
daaruit voortvloeiende provisieverbod is dan ook het meest noodzakelijk binnen
de deelmarkt complexe producten en hypothecaire kredieten. Daarbij dienen ook
inkomensverzekeringen en consumptieve kredieten te worden aangemerkt als
complexe producten. Hoewel bij deze producten vaak geen vermogen wordt opge-
bouwd, zijn ze wel te typeren als een credence good. Of het advies goed of slecht
is, blijkt bij inkomensverzekeringen meestal pas als de verzekerde overlijdt, ar-
beidsongeschikt of werkloos raakt. Dit overkomt de meeste consumenten slechts
een enkele keer. Daarnaast wordt een inkomensverzekering door de meeste con-
sumenten niet al te vaak afgesloten, waardoor ervaringen maar beperkt kunnen
worden meegewogen bij de beoordeling van adviezen over deze producten. Het
reputatiemechanisme hapert ook hier, wat een belangrijke reden is om de finan-
ciële banden tussen aanbieders en intermediairs structureel door te snijden. Ten
aanzien van consumptief krediet geldt dat dit een product is dat consumenten in
financiële problemen kan brengen, waardoor dit als een risicovol product moet
worden beschouwd.
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De intermediaire bedrijfstak dient een duidelijke scheiding te maken tussen de
producten met een groot risico van marktfalen en de producten met een beperkt
risico. Tot op heden spreekt de wetgever van complexe producten, impactvolle
producten en hypothecaire kredieten. Beter is het om een tweedeling te maken
tussen risicovolle producten (complexe producten, hypothecaire- en consumptie-
ve kredieten, beleggingsproducten en inkomensverzekeringen) en risicoarme
producten (schadeverzekeringen, uitvaartverzekeringen en spaar- en betaalreke-
ningen). Dat maakt de markt voor zowel de consument als de marktpartijen zelf
overzichtelijker, maakt het toezicht eenvoudiger en beperkt het risico op verder
marktfalen. 

Het triple-principaalprobleem en het SGR-paradigma maken dat het verkleinen
van het risico van marktfalen voor financieel adviseurs naar twee kanten uit-
werkt. Financieel adviseurs moeten door zowel aanbieders als consumenten ge-
prikkeld worden om optimale diensten te leveren. Door een betere balans in de
beloning op basis van kwaliteit en prestaties en door de beide principalen opti-
male transparantie (verkleinen informatieasymmetrie) te geven, kan dat doel
worden bereikt. Dat betekent wel dat de huidige rol van de financieel adviseur
zal veranderen en dat de marktstructuur moet worden aangepast om het gedrag
van individuele intermediairs te laten aanpassen aan de nieuwe soll-situatie.

Het intermediair dient zich te bezinnen op een andere rol in onze huidige sa-
menleving. De woekerpolisaffaire en de kredietcrisis hebben duidelijk gemaakt
dat het intermediair een belangrijke rol zou kunnen vervullen. Maar dan moet
deze bedrijfstak wel de rol van risicomanager gaan opeisen die zowel de klant als
de aanbieder beschermt tegen het nemen van ondoordachte risico’s. 

Intermediairs kunnen apart van aanbieders opereren en deze aanbieders puur
als productfabrieken gebruiken. Dat impliceert op den duur netto pricing door
aanbieders van financiële producten. In dat model hebben intermediairs een di-
recte prikkel om kwaliteit te leveren, omdat de consument daarvoor de prijs be-
taalt. Daarnaast hebben aanbieders de prikkel om zo efficiënt mogelijk te wer-
ken, zodat de meest gunstige nettoprijs kan worden geboden om daarmee de
gunst van het intermediair en de consument te verwerven.

In feite is hetgeen hiervoor wordt beschreven een stap voor de intermediaire be-
drijfstak naar een echte retailmarkt. In een dergelijke retailmarkt wordt distribu-
tiemacht belangrijker, zoals nu al is te zien door de toename van inkooporganisa-
ties en serviceproviders. Het netto-pricingmodel zou uiteindelijk kunnen leiden
tot een hogere consumententevredenheid en daarmee een verminderd risico van
marktfalen.

conclusie transformatie12.9
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Hoofdstuk 13

Conclusie en beleidsaanbevelingen

In dit proefschrift zijn de antwoorden op de hoofdvragen van dit onderzoek ge-
formuleerd. Daarnaast heeft het onderzoek ook subconclusies opgeleverd die
kunnen leiden tot nieuwe wetenschappelijke inzichten ten aanzien van de inter-
mediaire bedrijfstak. Wat ook wordt beoogd met dit proefschrift, is het aanwak-
keren van de discussie over de huidige rol van de intermediaire bedrijfstak, de rol
van de wetgever en de rol van de toezichthouder. Om daarmee ook een bijdrage
te leveren aan het verminderen van het risico van marktfalen en het zorgen voor
een goede marktwerking op basis van effectieve concurrentie. Uiteindelijk moet
dat resulteren in een toekomstbestendige, duurzame bedrijfstak.

Dit onderzoek stelt vier onderzoeksvragen centraal. Met het beantwoorden van
deze onderzoeksvragen is de intermediaire markt geanalyseerd, met name in
zijn transformatie naar een duurzame bedrijfstak. Hoewel er altijd sprake zal zijn
van enige vorm van marktfalen dient de intermediaire bedrijfstak zich niet te la-
ten ontmoedigen. Het streven van de intermediaire bedrijfstak zou moeten zijn
een zo goed mogelijk werkende markt, waarin het marktfalen niet leidt tot wel-
vaartsverlies voor consumenten. 

Het onderzoek dat in dit proefschrift is beschreven is grotendeels gebaseerd op
het SGR-paradigma, omdat daarin verbanden worden gelegd tussen resultaten en
gedragingen van markten in relatie tot de marktstructuur. Vanuit de hypotheses
dat er in de intermediaire bedrijfstak sprake is van marktfalen en dat het inter-
mediair een rol moet en kan spelen bij het verminderen van het risico van
marktfalen, is het SGR-paradigma op de intermediaire bedrijfstak toegepast. De
intermediaire bedrijfstak speelt een centrale rol bij het minimaliseren van het ri-
sico van marktfalen. Met behulp van het SGR-paradigma zijn de belangrijkste
oorzaken van het marktfalen onderzocht. Daarnaast is in dit onderzoek specifiek
het risico van marktfalen in de toekomst geanalyseerd en beschreven. Met de uit-
komsten van de analyse zijn conclusies getrokken die een bijdrage kunnen leve-
ren aan het maatschappelijke en politieke debat ten aanzien van het verbeteren
van de financiële sector in het algemeen en de intermediaire bedrijfstak in het
bijzonder. 

Aan de hand van de centrale onderzoeksvragen worden de hoofd- en subconclu-
sies van dit proefschrift op een rij gezet.
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13.1 Is er sprake van marktfalen in de markt voor financieel advies?

In de intermediaire bedrijfstak is sprake van marktfalen. Consumenten en bedrij-
ven ontvangen niet altijd een goed advies tegen een redelijke prijs. Primair ligt
de oorzaak van het marktfalen in de informatieasymmetrie tussen de interme-
diaire agenten en hun twee principalen, de afnemer en de aanbieder van finan-
ciële producten. Secundair is er sprake van (negatieve) externaliteiten. Naast de
theoretische analyse van het marktfalen is ook in praktische zin aangetoond, aan
de hand van diverse onderzoeken, dat de intermediaire bedrijfstak faalt. 

Een kernvraag hierbij is of het marktfalen leidt tot welvaartsverlies voor consu-
menten. Het is duidelijk dat er geen markten bestaan die perfect functioneren.
In elke markt is dus sprake van enige mate van marktfalen. Bij het verkleinen
van het risico van marktfalen is het belangrijk om de baten en kosten tegen el-
kaar af te wegen. Zo is bijvoorbeeld overheidsregulering en toezicht niet altijd de
oplossing, vanwege het gevaar van overheids- en toezichtsfalen. 

De conclusie is dat het marktfalen in de intermediaire bedrijfstak in het bijzon-
der problematisch is bij de bemiddeling van en advisering over complexe, risico-
volle financiële producten. Dat is te verklaren uit het feit dat deze producten ver-
trouwensgoederen zijn en een groot risico in zich dragen voor de consument. De
kwaliteit van het product blijkt pas veel later nadat het product is aangeschaft.
Bij pensioenverzekeringen kan dat dertig jaar zijn. Naast het feit dat consumen-
ten voor de aanschaf van deze producten grotendeels afhankelijk zijn van de
hulp van intermediairs, is de impact van deze producten voor een consument
ook enorm. Hele gezinnen kunnen in de financiële problemen komen als gevolg
van slechte advisering door een intermediair. Dat is een wezenlijk verschil met
de intermediaire markt op het gebied van schadeverzekeringen, waarbij het wel-
vaartsverlies voor de consument door marktfalen overwegend beperkt blijft. 

Bij een kosten-batenanalyse om in te grijpen in de intermediaire bedrijfstak, is
strikt onderscheid tussen complexe, vermogensopbouwende (of risicovolle) pro-
ducten en meer eenvoudige financiële producten met een beperkte financiële
impact gewenst. Regulering, ook zelfregulering, lijkt primair noodzakelijk in de
markt voor complexe producten. 
Het marktfalen in de markt voor niet-complexe producten wordt veroorzaakt
doordat prijsafspraken uit het verleden (CUPO) nog steeds de norm zijn in de
markt. Ten aanzien van de prijs van intermediaire dienstverlening voor niet-com-
plexe producten is nagenoeg geen marktwerking opgetreden. Om die marktwer-
king te kunnen realiseren dient de beloning van het intermediair bij deze pro-
ducten transparant te worden gemaakt. 

13.2 In hoeverre is het bestaan van intermediairs noodzakelijk bij het 
beperken van marktfalen?

De intermediaire bedrijfstak is noodzakelijk bij het beperken van marktfalen.
Het risico van marktfalen is in een non-intermediaire markt alleen maar groter,
zo leren de theorie en de recente schandalen. Zowel de SER (2002) als de Ombuds-
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man financiële dienstverlening (Kalse & Wester, 2010) merkt op dat financiële
dienstverlening een nutsfunctie heeft en het publieke belang dient. Daarbij is
het des te belangrijker om te waarborgen dat er geen marktfalen is, dat de kwali-
teit van de dienstverlening op hoog niveau staat en dat er geen welvaartsverlies
voor consumenten optreedt. 

De intermediaire bedrijfstak is een cruciale factor in het belang van de consu-
ment. Met name als het gaat om de advisering van complexe financiële produc-
ten. De overheid onderkent dat ook, getuige de volgende zinsnede uit een brief
van minister Bos aan de Tweede Kamer op 12 september 2008 over de voorgestel-
de maatregelen ten aanzien van kosten- en beloningstransparantie:

‘Daarmee krijgen intermediaire partijen een jaar de tijd om de nieuwe maat-
regelen te verwerken. Dat is wenselijk om de continuïteit van intermediaire
dienstverlening – die voor de toegang van de consument tot advies van groot
belang is – niet in gevaar te brengen.’ 

De minister vindt het blijkbaar belangrijk dat de toegang voor de consument tot
advies gewaarborgd wordt. Voor met name consumenten aan de onderkant van
de maatschappelijke en sociale ladder zal ook advies over zogenaamde eenvoudi-
ge verzekeringen belangrijk blijven. Maar ook bij consumptieve kredieten en niet-
complexe hypotheken heeft deze groep consumenten bijstand nodig. Dat bete-
kent dat de overheid zich sterk moet maken om voldoende adviespunten voor de
consument bereikbaar en betaalbaar te houden. De overheid kan dit doen door
actief maatregelen te nemen tot behoud, maar beter zou het zijn om geen maat-
regelen te treffen die tot grote sanering leiden. 

13.3 Welke rol kunnen intermediairs spelen bij het minimaliseren van
marktfalen?

Aan de hand van de transactiekosteneconomie blijkt dat financieel adviseurs een
duidelijke rol vervullen, in het bijzonder bij complexe financiële producten.
Maar ook voor consumenten die gemak en persoonlijk contact belangrijk vinden,
heeft de financieel adviseur een duidelijke toegevoegde waarde. Om binnen de
markt voor financieel advies het risico van marktfalen te verkleinen en de kans
op economisch succes voor de bedrijfstak te vergroten, moeten financieel advi-
seurs hun rol herdefiniëren. De kwaliteit en het economische nut van de finan-
cieel adviseur dienen hierbij voorop te staan. Daarvoor is verandering binnen de-
ze bedrijfstak noodzakelijk. De bedrijfstak kan deze uitdaging zelf oppakken.
Marktwerking verdient hier een kans, waarbij de overheid de voorwaarden goed
moet bewaken, maar niet in de verleiding moet komen om te veel regulering op
te leggen en daarmee de marktwerking te frustreren. Het huidige toezichtland-
schap in de financiële sector lijkt voldoende waarborg te geven om verdere
marktwerking van de grond te laten komen. 

Intermediairs moeten een rol spelen bij het minimaliseren van marktfalen. Ook
het intermediair dient daarbij prioriteiten te stellen. De meeste winst in het be-
strijden van marktfalen is te behalen in de markt voor complexe financiële pro-
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ducten. De conclusie is verder dat de intermediaire bedrijfstak zelf moet overwe-
gen om de instrumenten ter verbetering van de markt voor complexe producten
(transparantie, dienstverleningsdocument, enz.) van toepassing te verklaren op
de markt voor niet-complexe producten, om daarmee de onafhankelijke positie,
die consumenten belangrijk vinden, te kunnen uitbouwen. Om dat te realiseren
zou de overheid kunnen stimuleren (of zelfs verplichten) dat alle intermediairs
zich aansluiten bij een erkende brancheorganisatie. Op die manier kan zelfregu-
lering in de toekomst als effectief beleidsinstrument worden ingezet.
Intermediairs hebben zelf de sleutel in handen om de markt echt goed, of in 
ieder geval een stuk beter, te laten werken. Dat is juist in het belang van de vele
intermediairs die integer en kundig adviseren, omdat daarmee het kaf van het
koren beter kan worden gescheiden. Daarvoor is een revolutie noodzakelijk. En
een transformatie wenselijk. 

De intermediaire bedrijfstak staat voor de uitdaging om van een overwegend tra-
ditionele marktomgeving een moderne, toekomstbestendige markt te maken.
Een markt waarin volop wordt geconcurreerd, waar prijs en kwaliteit in verhou-
ding zijn, waar intermediairs zich meer onafhankelijk opstellen van aanbieders
en waar de consument mee profiteert van deze omslag. In deze markt van de toe-
komst is sprake van effectieve concurrentie. Deze omslag zal leiden tot betere ad-
viezen voor de consument, minder noodzakelijk toezicht, een overheid op meer
afstand en een beter imago voor de bedrijfstak. Een effect waar ook de banken en
verzekeraars van profiteren, omdat de beeldvorming ten aanzien van het inter-
mediaire kanaal uitstraalt naar andere partijen in de keten. 

Op basis van dit onderzoek is de conclusie dat de marktstructuur van de interme-
diaire bedrijfstak zal moeten veranderen, om daarmee gedragsverandering te be-
werkstelligen en de uitkomsten van de markt positief te beïnvloeden. De analyse
van de bedrijfstak op basis van het SGR-paradigma heeft verbanden gelegd tussen
de huidige structuur van de markt, het gedrag van intermediairs en de concrete
resultaten van de bedrijfstak. Met name in de beloningsstructuur en de samen-
werking tussen aanbieders en intermediairs dient structureel verandering te ko-
men. Het intermediair moet óf loskomen van de aanbieders en zich als adviseur
positioneren, óf accepteren dat hij een onderdeel is van de dienstverlening van
de aanbieder en als agent verder gaan. De overheid en de toezichthouder hebben
als taak om de structuur van de markt open te houden, zodat voldoende concur-
rentie binnen de bedrijfstak gewaarborgd blijft en het de bedrijfstak mogelijk
wordt gemaakt om te innoveren en de transformatie naar een andersoortige be-
drijfstak te realiseren.

13.4 Leiden intermediairs tot marktfalen of beperken intermediairs het
marktfalen?

De structuur van de intermediaire bedrijfstak en het gedrag van het intermediair
in het algemeen, leiden tot een zekere mate van marktfalen. Meer specifiek bij
de verkoop en advisering van complexe producten en hypotheken. Zowel op basis
van de praktijkonderzoeken als via de theoretische benadering wordt deze con-
clusie getrokken. Met name de manier waarop de beloning van het intermediair
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vorm krijgt en de afhankelijkheid van de aanbieders van financiële producten,
zorgt ervoor dat intermediairs geprikkeld worden om tot misselling over te gaan.
Ook de geconstateerde organisatieslack leidt ertoe dat intermediairs niet altijd
voldoende kwaliteit leveren, of in ieder geval dat het voor de consument ondui-
delijk blijft in welke mate het intermediair kwaliteit levert. 

Hoewel intermediairs dus marktfalen in de hand werken, beperkt de interme-
diaire bedrijfstak ook het marktfalen. Zowel uit de theoretische benadering als
uit de praktijkonderzoeken blijkt dat de aanbieders van financiële producten,
banken en verzekeraars, een dominante rol spelen in het ontstaan van marktfa-
len. Het zijn de banken en verzekeraars die de producten ontwikkelen en het zijn
de aanbieders die het beloningsbeleid richting het intermediair bepalen. De con-
clusie is dan ook dat het marktfalen in een markt zonder intermediairs groter is
dan in een markt waar wel intermediairs actief zijn. Dit onderzoek leidt dan ook
tot een positief antwoord op beide vragen. Intermediairs leiden tot marktfalen
en intermediairs beperken marktfalen.

13.5 Subconclusies

Naar aanleiding van dit onderzoek naar de rol van de intermediaire bedrijfstak
in relatie tot marktfalen, wordt een aantal conclusies getrokken voor de beleids-
vorming rond het intermediaire distributiekanaal. Los van de antwoorden op de
kernvragen van dit onderzoek, wordt aan de hand van acht subconclusies uit dit
proefschrift beschreven hoe de intermediaire bedrijfstak kan transformeren van
een bedrijfstak die gedomineerd wordt door marktfalen, naar een intermediaire
bedrijfstak waar de markt effectiever functioneert.

13.5.1 Beter een markt met dan een markt zonder intermediairs

Met het beschrijven van het marktfalen binnen de intermediaire bedrijfstak, is
ook geanalyseerd wat het risico van marktfalen zou zijn als er geen intermediairs
zouden bestaan. De conclusie is dat het risico van marktfalen toeneemt als er
geen intermediairs zouden zijn. 
Financieel advies aan de consument dient een publiek belang. Zowel de actuele
risico’s op marktfalen als de geconstateerde gevolgen van het marktfalen in de
laatste decennia, maken dat de overheid de eindverantwoordelijkheid meer naar
zich toe moet trekken. Met name speelt het publieke belang een rol in de markt
met de grootste externaliteiten, oftewel de markt van de complexe producten.
Het intermediair is daarbij de meest logische partij om dat belang te kunnen
waarborgen, onder voorwaarde dat deze markt efficiënt functioneert en zorgt
voor goede consumentenbescherming. De consument heeft vanuit welvaartsper-
spectief belang bij een sterke intermediaire markt, om de concurrentie in de fi-
nanciële sector te versterken en om hem keuze te geven bij het invullen van de
behoefte aan begeleiding bij de aankoop van financiële producten. Aan het pu-
blieke belang van goed financieel advies kan via het intermediair beter invulling
worden gegeven dan via alleen banken en direct writers. Dat vergt dan wel een
wijziging in de markstructuur om het marktfalen tot een minimum te kunnen
beperken.
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13.5.2 Naarmate producten complexer worden, neemt het risico op marktfalen toe

Het risico op marktfalen neemt toe naarmate financiële producten complexer en
risicovoller worden. De discussie over het falen van de intermediaire bedrijfstak,
is met name gericht op de markt voor complexe, financiële producten. Daartoe
worden in dit proefschrift ook inkomensverzekeringen en consumptieve kredie-
ten gerekend. Dit onderzoek rechtvaardigt geen direct ingrijpen in de structuur
van de markt voor niet-complexe financiële producten, maar wel het uitbreiden
van de transparantieregels naar deze markt. 

13.5.3 De toegevoegde waarde van het intermediair verandert

De kernwaarden van het intermediair, het terugdringen van transactiekosten en
het verkleinen van informatieasymmetrie, staan onder druk. De toegevoegde
waarde van het intermediair wordt minder als de bedrijfstak geen actie onder-
neemt. Met de lessen uit de recente schandalen en de kredietcrisis, kan een be-
langrijke nieuwe kernwaarde van het intermediair, het optreden als risicoma-
nager worden. Daartoe dient dan wel ook het beloningssysteem te veranderen,
zodat prikkels worden ingebouwd die de kwaliteit van dienstverlening vergroten
en die het financieel risico van verkeerd advies ook voor een deel bij het interme-
diair legt. 

13.5.4 De structuur van de intermediaire bedrijfstak is de belangrijkste oorzaak 
van het marktfalen

De intermediaire bedrijfstak bestaat bij de gratie van marktfalen. Maar daarnaast
leidt de structuur van de bedrijfstak ook tot een verhoogd risico van marktfalen.
Met name de beloningsstructuur en de hechte relaties tussen aanbieders en in-
termediair, vormen een verhoogd risico, dat kan leiden to misselling en uiteinde-
lijk tot groter marktfalen. Het werken met voorkeursmaatschappijen zorgt er-
voor dat de consument slechts een beperkte keuze krijgt geadviseerd, terwijl de
kracht van het intermediair juist ook het uitgebreide assortiment aan aanbieders
zou moeten zijn.

13.5.5 De wetgever en de toezichthouder beïnvloeden een goede werking van de markt

De intermediaire bedrijfstak faalt en de overheid heeft daartoe een uitgebreid
wetgevend kader neergelegd waarbinnen de AFM toezicht moet houden. De wet-
telijke maatregelen en het bijbehorende toezicht hebben tot doel een beter func-
tionerende markt te bewerkstelligen. Op basis van dit proefschrift, is de verwach-
ting dat de overheid en de toezichthouder juist het tegenovergestelde gaan berei-
ken als het huidige beleid wordt gecontinueerd. Zoals is aangetoond, is het recen-
telijk ingevoerde pakket aan maatregelen ten aanzien van de intermediaire be-
drijfstak fors. Het lijkt erop dat het huidige wetgevende kader voor de interme-
diaire bedrijfstak een opeenstapeling van regels is geworden. Daarnaast is gecon-
cludeerd dat de toezichtkosten die gepaard gaan met dit wetgevende kader sterk
toenemen. 
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Met de enorme hoeveelheid aan regelgeving en de explosieve stijging van de toe-
zichtkosten, wordt geen betere werking van de markt bereikt. Er is een risico op
toezichtfalen. Het streven naar een effectief werkende intermediaire bedrijfstak
wordt niet bereikt met meer regelgeving, wel door andere regelgeving. Daarbij is
het waarschijnlijker, zo concludeert SEO (2004), dat een effectiever werkende
markt via zelfregulering bewerkstelligd wordt dan via overheidsregulering.

13.6 Beleidsaanbevelingen

Dit proefschrift sluit af met de belangrijkste beleidsaanbevelingen op basis van
het onderzoek naar marktfalen bij tussenpersonen.

13.6.1 Een provisieverbod bij alle complexe, risicovolle producten is nodig om het risico 
op marktfalen structureel te verkleinen 

In de markt voor complexe producten dienen intermediairs zelf de prijs van de
eigen dienstverlening te bepalen in overleg met de eindklant. Provisie blijkt
steeds een belangrijke oorzaak te zijn van het geconstateerde marktfalen. Een
wettelijk provisieverbod voor complexe, risicovolle producten is de beste oplos-
sing om marktfalen structureel te beperken en leidt tevens tot betere marktwer-
king. Daarnaast dienen intermediairs contracten te sluiten met consumenten
over de te leveren dienstverlening en over de afspraken betreffende de wijze en
de hoogte van de beloning voor die diensten. Tevens zouden vormen van presta-
tieloon een bijdrage kunnen leveren aan een verminderd risico van marktfalen,
voor zolang het intermediair nog op basis van provisie wordt betaald. 

13.6.2 De rol en positie van het intermediair moet transparanter worden

De consument weet te weinig van de positie van het intermediair in de relatie
met banken en verzekeraars. Daarnaast is er te weinig transparantie over de mate
van onafhankelijkheid, de onderlinge relaties met aanbieders en de kwaliteit van
dienstverlening. Het werken met een onafhankelijkheidsscore kan de consument
meer duiding geven over de mate van onafhankelijkheid. Daarnaast dient de con-
sument inzicht te krijgen in het belang dat een intermediair heeft om een pro-
duct af te sluiten, door middel van het uitbreiden van de regels voor belonings-
transparantie naar alle financiële producten.

13.6.3 De kwaliteit van intermediairs moet meetbaar worden gemaakt en dient 
onderdeel te worden van de beloning

Voor consumenten is de kwaliteit van intermediaire dienstverlening moeilijk in
te schatten. Intermediairs hebben geen directe prikkel om de hoogste kwaliteit te
leveren, omdat dit niet of nauwelijks van invloed is op de hoogte van hun belo-
ning. Met de invoering van vormen van prestatieloon in combinatie met directe
beloning door de klant, kan de kwaliteit van dienstverlening positief worden
beïnvloed. Dit is met name relevant in de markt voor schadeverzekeringen, waar
nog geen transparantie is en waar een provisieverbod vooralsnog niet noodzake-
lijk is. Meer transparantie, over de prijs en de omvang van de dienstverlening,
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zorgt ervoor dat zowel afnemers als aanbieders de kwaliteit van de intermediaire
dienstverlening beter gaan benutten. Daarmee kan ook het risico van dubbele
marginalisatie worden beperkt. Daarnaast is verder onderzoek wenselijk naar an-
dere indicatoren om de kwaliteit van de intermediaire bedrijfstak beter te kun-
nen vaststellen.
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Samenvatting

De intermediaire bedrijfstak op het gebied van financiële dienstverlening, speelt
een belangrijke rol in de Nederlandse samenleving. Veel consumenten en bedrij-
ven vertrouwen voor hun financiële beslissingen op het advies van een interme-
diair of tussenpersoon. Vooral bij de aanschaf van complexe financiële producten
is een goed advies van groot belang, omdat de meeste consumenten (en onderne-
mers) zelf geen goed oordeel kunnen vormen over het voor hen juiste product en
omdat de impact van financiële producten op het welzijn en de welvaart van con-
sumenten en bedrijven groot kan zijn. De intermediaire bedrijfstak staat, evenals
andere onderdelen van de financiële sector, onder de verdenking van marktfa-
len. Dit proefschrift gaat primair over de huidige rol en de positie van het inter-
mediair als distributiekanaal van financiële producten. Van marktfalen is in de
context van de intermediaire bedrijfstak sprake als consumenten (of onderne-
mers) verkeerde financiële producten aanschaffen, doordat de financieel advi-
seur die bemiddelt de klant niet optimaal informeert en adviseert (De Jong,
2007). Daarmee leidt marktfalen tot welvaartsverlies. 

Het intermediair in Nederland ondergaat een transformatiefase. De overheid
heeft ingegrepen om de werking van de markt te bevorderen en met name de
consument te beschermen. Sinds 2000 zijn veel wettelijke maatregelen genomen
om de intermediaire bedrijfstak te reguleren en het risico van marktfalen te ver-
minderen. De meest ingrijpende maatregel is de invoering, in 2006, van de Wet
financiële dienstverlening (gewijzigd in de Wet op het financieel toezicht in
2007), waarmee het intermediair onder toezicht werd geplaatst en de Autoriteit
Financiële Markten (AFM), zijn intrede deed. Daarnaast staat het primaire be-
staansrecht van het intermediair door technologische veranderingen onder druk
en vormen de marktomstandigheden voor het intermediair een bedreiging.

Dit proefschrift beschrijft het onderzoek dat is gedaan naar marktfalen in de in-
termediaire bedrijfstak. Daarbij wordt de hypothese getoetst dat de intermediaire
bedrijfstak faalt en dat het intermediair zelf een rol moet spelen om het marktfa-
len te verminderen. Voor dit proefschrift zijn vier onderzoeksvragen van belang.
1. Is er sprake van marktfalen in de markt voor financieel advies?
2. Is het bestaan van intermediairs noodzakelijk bij het beperken van marktfa-

len?
3. Welke rol kunnen intermediairs spelen bij het minimaliseren van marktfalen?
4. Leiden intermediairs tot marktfalen of beperken intermediairs het marktfa-

len?

Om het functioneren en de werking van de intermediaire bedrijfstak te kunnen
doorgronden, wordt hoofdzakelijk gebruikgemaakt van de nieuwe institutionele
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theorie en de theorie van financiële intermediatie. Daarnaast wordt het Struc-
tuur-Gedrag-Resultaat-paradigma (SGR-paradigma) gebruikt om de markt te be-
schrijven en oorzaken (en de mogelijke oplossingen) van marktfalen te ontdekken. 

De intermediaire bedrijfstak bestaat bij de gratie van marktfalen. In een perfect
werkende markt hebben intermediairs geen functie. De intermediaire bedrijfstak
ontleent zijn toegevoegde waarde aan het bestaan van transactiekosten en infor-
matieasymmetrie. Door transactiekosten is het voor consumenten en bedrijven in
veel gevallen goedkoper om een intermediair in te schakelen voor het afsluiten
van financiële producten, zoals hypotheken en verzekeringen. In het bijzonder
geldt dit voor complexe financiële producten. De intermediaire be drijfstak wordt
daarnaast gekenmerkt door het bestaan van principaal-agentrelaties. Het interme-
diair functioneert als de agent tussen de principalen aanbieders (banken en verze-
keraars) en afnemers (consumenten en bedrijven) van financiële producten. 

Nederland telt 9400 intermediairs die gezamenlijk de helft van de bestaande om-
zet in hypotheken en verzekeringen vertegenwoordigen. De bedrijfstak bestaat
grotendeels uit kleine ondernemingen die voor hun omzet sterk afhankelijk zijn
van de bemiddeling in schadeverzekeringen. Daarnaast is het intermediair ook
actief in levensverzekeringen en hypotheken. Een belangrijk kenmerk van het in-
termediaire systeem in Nederland, is het provisiestelsel. Vrijwel alle interme-
diairs worden via provisie door de aanbieder van financiële producten betaald
voor de dienstverlening. Tot acht jaar geleden was provisie ook de enige door de
wet toegestane beloningsvorm. De provisie is een percentage van de premie of de
maandlasten. Slechts een beperkt deel van het intermediair wordt direct door de
klant betaald, via een fee of abonnement. Daarnaast is provisie hoofdzakelijk een
door de aanbieder vastgestelde beloning. Doordat het intermediair nauwelijks in-
vloed heeft op de hoogte van de provisie, kan men ook niet zelf de prijs voor de
eigen dienstverlening bepalen. In het provisiestelsel zit een bepaalde mate van
kruissubsidie, wat kan leiden tot ongewenste prijsvorming. Daarnaast herbergt
het provisiesysteem drie vormen van bias. Dat is een aanbieder-, een product- en
een eindbedragbias. Door het provisiestelsel is de band tussen aanbieders en in-
termediairs zeer hecht. Tussen aanbieders en intermediairs worden contractuele
afspraken gemaakt via samenwerkingsovereenkomsten en provisieregelingen.
Daar tegenover staat dat er tussen intermediairs en consumenten nauwelijks
contractuele afspraken worden gemaakt. Dat is ook niet noodzakelijk, omdat de
beloning en betaling voor de intermediaire dienstverlening in het provisiestelsel
een afspraak is tussen aanbieders en intermediairs. Wel heeft de wetgever be-
paald dat intermediairs transparant moeten zijn over de dienstverlening bij alle
producten en over de hoogte van de beloning bij complexe producten en hypo-
thecaire kredieten. De hechte relatie tussen aanbieders en intermediairs is opval-
lend, doordat diezelfde aanbieders met intermediairs concurreren via recht -
streekse afzetkanalen. Vooral de rechtstreekse verkoop van schadeverzekeringen
via internet zorgt voor veel concurrentie voor het intermediair, waarbij cijfers
aantonen dat het intermediair op deze markt marktaandeel verliest. 

In dit proefschrift zijn de structuur, het gedrag en het resultaat van de bedrijfs -
tak beschreven, is geanalyseerd in hoeverre er sprake is van marktfalen en is ge-
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keken welke rol het intermediair kan of moet spelen bij het verminderen van
marktfalen. Dit proefschrift toont aan dat er sprake is van marktfalen binnen de
intermediaire bedrijfstak. 

Onderstaande tabel toont waar de markt faalt.

Risico van marktfalen in intermediaire bedrijfstak

Externaliteiten +/+
Marktmacht -/-
Publieke goederen -/-
Informatieasymmetrie +/+
Transactiekosten -/+

(De Jong, 2010)

De uitkomsten van de theoretische analyse van marktfalen worden ondersteund
door de beschrijving van enkele praktijkonderzoeken die ten aanzien van de in-
termediaire bedrijfstak zijn uitgevoerd. De oorzaken van het marktfalen worden,
op basis van zowel de theoretische als de praktische onderbouwing, hoofdzake-
lijk gezocht in de relatie tussen aanbieders en intermediairs en de bijbehorende
beloningsstructuur. Een diepere analyse van het marktfalen toont aan dat het ri-
sico van marktfalen groter is in de markt voor complexe producten en hypothe-
ken, dan in de markt voor niet-complexe producten. Dat komt mede door het feit
dat het reputatiemechanisme in die markt nauwelijks een rol speelt. Tevens
wordt vastgesteld dat het marktfalen in de intermediaire bedrijfs tak minder
groot is, dan in een markt waar geen intermediairs zouden bestaan. Dat komt
doordat in een markt zonder intermediairs er een groter risico op het ontstaan
van marktmacht bij aanbieders is dan in een markt met intermediairs. Daar-
naast is er een continu risico op marktfalen door de lage betrokkenheid van con-
sumenten bij de aanschaf van financiële producten en het feit dat consumenten
niet direct voor de intermediaire dienstverlening betalen. De praktijkonderzoe-
ken tonen verder aan dat naast de intermediaire bedrijfstak, vooral ook banken
en verzekeraars bijgedragen hebben aan het marktfalen. Daarbij komt dat de
overheid en consumenten zelf mede debet zijn aan het ontstaan van het marktfa-
len. Het marktfalen van de intermediaire bedrijfstak staat dan ook niet op zich,
maar is onderdeel van het falen van de complete financiële sector. Dit proef-
schrift gaat echter primair in op de rol en het functioneren van de intermediaire
bedrijfstak. 

Het marktfalen in de intermediaire bedrijfstak is problematisch voor de welvaart
van consumenten en bedrijven, voornamelijk door het externe effect dat het ge-
ven van slecht advies kan hebben op de inkomenssituatie van de afnemers. De
conclusie is dan ook dat er moet worden opgetreden om het marktfalen terug te
dringen en het risico van marktfalen in de toekomst te minimaliseren. Omdat 
dit onderzoek naar het marktfalen aantoont, dat een markt zonder interme-
diairs een nog groter risico op marktfalen kent, betekent dit dat intermediairs
noodzakelijk zijn om het risico van marktfalen te verkleinen.
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De overheid heeft het bestaande marktfalen en het risico van verder marktfalen
onderkend en daartoe de instrumenten van wetgeving en toezicht ingezet. In dit
proefschrift wordt geconstateerd dat de wetgeving zeer omvangrijk en recent is,
en dat het toezicht wat betreft kosten uit de hand dreigt te lopen. Daarnaast is er
nog het risico van toezichtsfalen. Zowel de overheid als de toezichthouder formu-
leert als doelstelling voor de intermediaire bedrijfstak een betere marktwerking
door effectieve concurrentie. Vooralsnog is de uitkomst van het overheidsbeleid
dat goede marktwerking niet is gerealiseerd. Het provisiestelsel is nog steeds do-
minant en de oorzaken van marktfalen zijn slechts gedeeltelijk aangepakt. 

Hoewel de meeste effecten van de regelgeving ten aanzien van de intermediaire
bedrijfstak nog moeten worden waargenomen, is de conclusie dat het interme-
diair ook zelf het risico van marktfalen moet verkleinen. Daarbij dient de rol van
het intermediair te veranderen om het risico van marktfalen te minimaliseren.
Het intermediair wordt bedreigd in zijn primaire bestaansrecht, het verminde-
ren van transactiekosten en het verkleinen van informatieasymmetrie. Dat komt
doordat de technologische ontwikkelingen het rechtstreeks afsluiten van finan-
ciële producten eenvoudiger heeft gemaakt en doordat de kennis bij de afnemers
van hypotheken en verzekeringen groter is geworden. Daarnaast is er een sane-
ring gaande in de intermediaire markt en is er sprake van sterke concurrentie.
Dat maakt het noodzakelijk dat intermediairs hun positie richting consumenten
en bedrijven verduidelijken, in het bijzonder hun relatie met aanbieders, de ma-
te van onafhankelijkheid en de manier van berekening en hoogte van beloning. 

Dit proefschrift sluit af met de conclusie dat intermediairs enerzijds het risico op
marktfalen vergroten, en anderzijds het risico van marktfalen verminderen. De
overheid kan de laatstgenoemde rol van het intermediair stimuleren. Dat bete-
kent dat binnen duidelijke wettelijke kaders, de intermediaire bedrijfstak instru-
menten moet krijgen om het publieke belang goed te kunnen dienen. Verhoging
van de kwaliteit van dienstverlening is daarbij prioriteit. In dit proefschrift
wordt gepleit voor een provisieverbod op alle complexe, risicovolle producten.
Daaronder worden ook consumptieve en hypothecaire kredieten en inkomensver-
zekeringen geschaard. Een provisieverbod is de meest efficiënte maatregel voor
zowel overheid, aanbieders als intermediairs, omdat als gevolg van invoering van
deze wettelijke bepaling de overige beloningsregels kunnen worden afgeschaft.
Daarnaast wordt geconstateerd dat er ook in de markt voor niet-complexe pro-
ducten sprake is van marktfalen, doordat prijsconcurrentie in deze markt nau-
welijks van de grond komt. In dit proefschrift wordt ervoor gepleit om de markt-
werking in de markt voor niet-complexe producten te stimuleren door de invoe-
ring van de verplichting tot beloningstransparantie. Verder wordt aanbevolen om
te werken aan een onafhankelijkheidsscore, om daarmee de consument eendui-
dig zicht te geven in de mate van onafhankelijkheid van tussenpersonen.  Vanwe-
ge de huidige versnippering binnen het intermediaire kanaal – de organisatie-
graad is laag ondanks de veelheid van brancheorganisaties – zou de overheid
kunnen overwegen om intermediairs te verplichten zich te organiseren in een er-
kende brancheorganisatie, om via die route zelfregulering daadwerkelijk van de
grond te krijgen.

samenvatting
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samenvatting

In dit proefschrift wordt getracht een balans te vinden die voor een betere markt-
werking van de markt voor financieel advies kan zorgen. En waarbij er minder
reden is voor overheidsingrijpen en toezicht. Deze balans wordt gevonden door
het provisiesysteem geheel los te laten bij complexe financiële producten, trans-
parantie in te voeren bij niet-complexe producten en intermediairs contracten
met klanten te laten afsluiten. Vanuit deze benadering kan de bedrijfstak zelf
gaan werken aan de veranderingen om beter te kunnen opereren. 

Samengevat is de conclusie, op basis van de analyse van de onderhavige pro-
bleemstelling, als volgt.
1. Er is sprake van marktfalen in de intermediaire bedrijfstak.
2. Het intermediair is nodig om marktfalen te verminderen.
3. Beter een markt met intermediairs dan zonder intermediairs. 
4. Intermediairs leiden tot marktfalen en intermediairs beperken marktfalen.
5. Naarmate producten complexer worden, neemt het risico op marktfalen toe.
6. De toegevoegde waarde van het intermediair verandert van verkleiner van trans-

actiekosten en van de informatieasymmetrie naar risicodrager en risicomanager.
7. De structuur van de intermediaire bedrijfstak is de belangrijkste oorzaak van het

marktfalen.
8. De wetgever en de toezichthouder beïnvloeden een goede werking van de markt.

Op basis van de conclusies worden in dit proefschrift de volgende beleidsaanbevelin-
gen gedaan:
1. Een provisieverbod bij alle complexe, risicovolle producten is nodig om het risico

op marktfalen structureel te verkleinen. 
2. De rol en positie van het intermediair moet transparanter worden voor de klant.

De mate van onafhankelijkheid dient tastbaar en meetbaar te worden gemaakt.
3. De kwaliteit van intermediairs moet meetbaar worden gemaakt en dient een be-

langrijker onderdeel te worden van de beloning. 

Op basis van bovenstaande conclusies en aanbevelingen dient de transformatie
van de intermediaire bedrijfstak vorm te krijgen. Om uiteindelijk te komen tot
een toekomstbestendige bedrijfstak die gekenmerkt wordt door transparantie,
onafhankelijkheid en effectiviteit. 

Veenendaal, 2010
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Summary

The intermediate sector in financial services plays an important role in Dutch
society. Many consumers and businesses base their financial decisions on the
advice of an intermediary or broker. Especially when purchasing complex
financial products, a good opinion is of great importance, since most consumers
(and businesses) do not properly assess their form on the right product for them
and because the impact of financial products on the welfare and prosperity of
consumers and businesses can be great. The intermediate industry, and other
parts of the financial sector, is under the suspicion of market failure. This thesis
is primarily about the current role and position of the intermediary as a
distribution channel for financial products. Market failures in the context of the
intermediary industry occur when consumers (or businesses) purchase wrong
financial products, because the financial adviser who mediates the client does
not fully inform and advise (De Jong, 2007). This leads to market failure and
welfare loss.
Financial intermediation in the Netherlands is undergoing a transformation
phase. The government has intervened to the functioning of the market and
particularly to protect consumers. Since 2000, many legislative measures were
taken to regulate the intermediary industry and to reduce the risk of market
failure. The most drastic measure is the introduction, in 2006, of the Financial
Services Act (amended the Act on Financial Supervision in 2007), by which all
intermediaries were placed under supervision and the Financial Markets
Authority (AFM), was introduced. In addition, the primary existence of inter -
mediaries is under pressure by technological changes and market conditions are
a threat to the intermediary.
This thesis describes the research, which is done into the existence and the risk
of market failure in the intermediate sector. It is assumed that the intermediary
industry is failing and that the intermediary industry itself has a role to play in
reducing the market failure. For this thesis there are four research questions of
interest.
1. Is there a market failure in the market for financial advice?
2. Is the existence of intermediaries necessary in reducing market failures?
3. What role can intermediaries play in minimizing the market failure?
4. Intermediaries lead to market failure or intermediaries reduce the market

failure?

To understand the functioning and operation of the intermediary industry, the
new institutional theory and the theory of financial intermediation is mainly
used. In addition, the Structure-Conduct-Performance paradigm (SCP) is used to
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describe the market and for the causes (and thus the possible solutions) of
market failure analysis.
The intermediate sector is at the mercy of market failure. In a perfectly
functioning market intermediaries have no function. The intermediate sector
derives its value from the existence of transaction costs and information
asymmetry. Because of transaction costs for consumers and businesses it is often
cheaper to switch to an intermediary for the conclusion of financial products
like mortgages and insurance. In particular this applies to complex financial
products. The intermediate sector is also characterized by the existence of
principal-agent relationships. The intermediary acts as the agent between the
principals providers (banks and insurers) and buyers (consumers and businesses)
in financial products.
The Netherlands has approximately 9,400 intermediaries, who together
represent half of the existing mortgage and insurance sales. The industry
consists mainly of small companies who depend for their sales heavily on
mediation in non-life insurance. In addition, the intermediary industry is also
active in life insurance and mortgages. An important feature of the intermediate
system in the Netherlands is the commission system. Almost all intermediaries
are being paid for their service through commission by the provider of financial
products. Until eight years ago, the only form of remuneration authorized by the
law, was commission. The commission is a percentage of the premium or
monthly mortgage payments. Only a small proportion of intermediaries is
directly paid by the customer, through a fee or subscription. Because the
intermediaries can hardly affect the amount of the commission, they cannot
themselves determine prices for their own services. In addition to the typical
charging system, commission based advice provides a degree of cross-subsidy and
commission has three forms of bias. That is a supplier, a product and a final
price bias. Through the commission system the relationship between providers
and intermediaries is very close. Between providers and intermediaries there are
contractual arrangements made through cooperative agreements. Conversely,
between intermediaries and consumers, hardly any contractual arrangements
are being made. That is not necessary because the amount and payment for the
intermediary services in the commission system, is an agreement between
providers and intermediaries. However, the legislature determined that
intermediaries should be transparent about the service on all products and the
amount of the reward for complex products and mortgages. The close
relationship between suppliers and intermediaries is striking because the same
providers compete with intermediaries through direct sales channels. Especially
the direct selling of insurance over the Internet provides a lot of competition for
the intermediary, with figures showing that the intermediary in this market is
losing market share.
In this thesis, the structure, conduct and outcome of the industry is being
reported, is analyzed whether there is market failure and is considered what role
the intermediary could or should play in reducing market failures. This thesis
shows that there is market failure in the intermediate sector. The table below
shows where the market fails.

summary
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Risk of market failure intermediary industry

Externalities +/+
Market power -/-
Public goods -/-
Information asymmetry +/+
Transaction costs -/+

(De Jong, 2010)

The results of the theoretical analysis of market failure are supported by the
description of research with has appeared in respect to the intermediary
industry. The causes of market failure are based on both theoretical and practical
underpinnings, primarily sought in the relationship between providers and
intermediaries and their compensation structure. A deeper analysis of the
market failure shows that the risk of market failure is greater in the market for
complex products and mortgages, than in the market for non-complex products.
This is partly due to the fact that the reputation mechanism in the market rarely
plays a role. Another found result is that the market failure in the intermediate
sector is less than in a market where no intermediaries exist. This is because in a
market without intermediaries there is a greater risk of developing market
power with suppliers than in a market with intermediaries. In addition, a
continuous risk of market failure exists because of the low involvement of
consumers when purchasing financial products and the fact that consumers do
not directly pay for intermediary services. The field research further shows that
in addition to the intermediary sector, especially banks and insurance companies
have contributed to market failure. Moreover, the government and consumers
themselves are partly responsible to the emergence of market failure. The market
failures of the intermediate sector are therefore not by itself but is part of the
failure of the entire financial sector. This thesis is however primarily on the role
and function of the intermediary industry.
The market failure in the intermediate sector is problematic for the welfare of
consumers and businesses; mainly by the effect that giving bad advice can have
on the income of recipients. The conclusion is therefore that action must be
taken to minimize market failure and to reduce the risk of market failure in
future. Because research into the market failure demonstrates that a market
without intermediaries is an even greater risk of market failure, this does mean
that intermediaries are necessary to reduce the risk of market failure.

The government also recognized the existing market failure and the risk of
continued market failure in creating the instruments of legislation and
supervision deployed. It is noted that the legislation is very extensive and recent,
and costs of supervision is threatening to go out of control. Then there is the risk
of regulatory failure. Both the government and the regulator formulate a target
for the intermediary industry to a better functioning market through effective
competition. Yet the result of the government policy is that good market
functioning has not been realized. The commission system is still dominant and
causes of market failures are only partially addressed.
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Although most effects of the regulation of the intermediary industry have yet to
be observed, the conclusion is that the intermediary industry should lower
market failure itself. In addition, the role of intermediaries must change to
minimize the risk of market failure. The intermediary is threatened in its
primary raison d’être, reducing transaction costs and reducing information
asymmetry. This is because the technological developments have made directly
purchasing of financial products easier and because the knowledge of the
purchasers of mortgages and insurance has increased. In addition there is a
reorganization going on in the intermediary market and there is strong
competition. This makes it necessary for intermediaries to clarify their position
towards consumers and businesses, in particular their relationship with
suppliers, the degree of independence and the mode of calculation and amount
of remuneration.
This thesis ends with the conclusion that intermediaries both increase and
reduce the risk of market failure. The government should stimulate the latter
role of intermediaries. This means that within clear legal frameworks, the
intermediary industry should be given tools to fulfill the function to serve the
public interest. Improving quality of service is priority. This thesis calls for a ban
on commission to all complex or risky products. Among them are also consumer
and mortgage loans and insurance income rallied. A commission ban is the most
effective measure for the public sector, providers and intermediaries, since
caused by introduction of this statutory provision, other remuneration rules can
be abolished. In addition it is found that even in the market for non-complex
products, there is market failure, because there is barely price competition in
this market. This thesis calls for transparency of remuneration in the market for
non-complex products. It is further recommended to work on an independence
score, to allow consumers to get clear insight into the degree of independence of
intermediaries. Due to the current fragmentation within the broker channel, the
organization rate is low despite the multitude of associations, the government
could consider to oblige intermediaries to organize into a recognized industry
association, so self regulation can actually become a factor of significance.
This thesis seeks a balance in order to get a better market for financial advice.
And where there is less reason for government intervention and supervision. This
balance is found by letting go of the commission system completely with
complex financial products, to introduce transparency of remuneration in non-
complex products, and closing contracts between intermediaries and customers.
In this approach, the industry should itself work towards a better functioning
market.

In summary, the conclusion, based on the analysis of the research questions, is
as follows.
1. There is market failure in the intermediate sector.
2. The intermediary is needed to reduce market failures.
3. Better a market with than a market without intermediaries.
4. Intermediaries lead to market failures and intermediaries reduce market

failures.
5. As products become more complex, the risk of market failure increases.

summary
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6. The added value of intermediaries changes from reducing transaction costs
and information asymmetry to risk bearer and risk manager.

7. The structure of the intermediate sector is the main cause of market failure.
8. The legislator and the supervisor are influencing the proper functioning of

the market.

Based on the above findings, this thesis has the following policy recommen -
dations:
1. A ban on commission to all complex, risky products is necessary to

structurally reduce the risk of market failure.
2. The role and position of the intermediary should be more transparent for the

customer. The degree of independence must be made tangible and
measurable.

3. The quality of intermediaries should be measurable and should be an
important part of the reward. Transparency leads to greater quality of advice.

Based on the above findings and recommendations, the transformation of the
intermediary industry is to take shape. To eventually establish a future-proof
industry that is characterized by transparency, independence and effectiveness.

Veenendaal, 2010
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Bijlage

Artikel 1 van het Besluit gedragstoezicht financiële ondernemingen Wft (Bgfo),
geldend op 14 maart 2010 (<www.wetten.nl>):

Complex product

1°. combinatie van twee of meer financiële producten die ten minste een finan-
cieel product omvat waarvan de waarde afhankelijk is van de ontwikkelin-
gen op financiële markten of andere markten;

2°. recht van deelneming in een beleggingsinstelling dat niet verhandelbaar is
of dat op verzoek van de deelnemers ten laste van de activa direct of indirect
wordt ingekocht of terugbetaald;

3°. levensverzekering, niet zijnde een natura-uitvaartverzekering of een andere
verzekering die uitsluitend strekt tot het doen van geldelijke uitkeringen in
verband met de verzorging van de uitvaart van een natuurlijke persoon of
een verzekering waarbij de verplichting van de verzekeraar tot het doen van
een uitkering of een reeks van uitkeringen alleen dan ontstaat, indien het
overlijden van degene op wiens leven de verzekering betrekking heeft
plaatsvindt voor de in de polis genoemde datum;

4°. combinatie van een hypothecair krediet met een levensverzekering als be-
doeld onder 3°, of met een spaarrekening;

5°. beleggingsobject;
6°. spaarrekening eigen woning als bedoeld in artikel 3.116a, tweede lid, van de

Wet inkomstenbelasting 2001;
7°. beleggingsrecht eigen woning als bedoeld in artikel 3.116a, derde lid, van de

Wet inkomstenbelasting 2001;
8°. lijfrentespaarrekening als bedoeld in artikel 3.126a, eerste lid, van de Wet

inkomstenbelasting 2001;
9°. lijfrentebeleggingsrecht als bedoeld in artikel 3.126a, eerste lid, van de Wet

inkomstenbelasting 2001;
10°. ander financieel product dat bij ministeriële regeling kan worden aangewe-

zen indien dit ten behoeve van de vergelijkbaarheid van de onder 2° tot en
met 9° bedoelde complexe producten met dit financiële product in verband
met de belangen die het Deel Gedragstoezicht financiële ondernemingen
van de wet beoogt te beschermen wenselijk is; of

11°. combinatie van een of meer onder 2° tot en met 10° bedoelde complexe pro-
ducten met een of meer financiële producten.
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Impactvol product

Uit artikel 41 lid 2 van de vrijstellingsregeling Wft, geldend op 14 maart 2010
(<www.wetten.nl>)
– Financiële dienstverleners zijn vrijgesteld van artikel 4:23, eerste en tweede

lid, van de wet voorzover zij financiële diensten verlenen met betrekking tot
financiële producten, met uitzondering van:
a. complexe producten als bedoeld in artikel 1, onderdeel d, van het besluit;
b. spaarrekeningen en de daaraan verbonden spaarfaciliteiten, waarvan de

rentevergoeding is gekoppeld aan de koersontwikkeling van tot de handel
op een markt in financiële instrumenten toegelaten financiële instrumen-
ten;

c. financiële instrumenten;
d. krediet waarvan de kredietsom meer dan ! 1.000 bedraagt;
e. hypothecair krediet;
f. verzekeringen in verband met het geheel of gedeeltelijk wegvallen van het

inkomen van een cliënt;
g. combinaties van twee of meer van de financiële producten, bedoeld in de

onderdelen a tot en met h van de definitie van financieel product in artikel
1:1 van de wet.

bijlage
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