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Geachte voorzitter, 
 
Hartelijk dank voor uw uitnodiging voor het rondetafelgesprek van 2 februari 
aanstaande met als onderwerp uitvaartverzekeringen en het provisieverbod. In 
aanloop naar het gesprek heeft u de gelegenheid geboden om kort onze visie 
schriftelijk aan te bieden. Dat doen wij graag bij deze. 
 

Standpunt De Consumentenbond steunt het voornemen van de Minister van Financiën om 
uitvaartverzekeringen onder het aanstaande provisieverbod te brengen. 

 
 Graag lichten wij dit toe. In de laatste jaren zijn er diverse maatregelen 

genomen om excessen in de financiële dienstverlening een halt toe te roepen. 
De verplichte provisietransparantie was daar een uitwerking van en vindt zijn 
voorlopige hoogtepunt in het aanstaande provisieverbod. 
 
Aanleiding daarbij waren, en zijn, de telkenmale geconstateerde misstanden in 
dienstverlening, waardoor het belang van de klant op een tweede plaats komt. 
Bij die misstanden blijkt de beloning van de tussenpersoon, of zo men wil het 
belang van de distributie voor de aanbieder, op de eerste plaats gesteld te 
worden ten koste van de consument. 
 
Om consumenten afdoende te beschermen tegen de misstanden zijn al veel 
voorstellen met uw commissie door de Minister besproken. En er is 
overeenstemming bereikt over het aanstaande provisieverbod voor complexe en 
impactvolle producten. Deze maatregel, die als verder gaande maatregel moet 
worden gekwalificeerd dan de thans geldende provisietransparantie, is 
noodzakelijk gebleken omdat de transparantie onvoldoende garantie bood om 
de excessen in te dammen. De sector, de goeden daargelaten, beschikt over 



  

 

onvoldoende zelfreinigend vermogen om de excessen voldoende in te dammen. 
Hierdoor worden te grote aantallen consumenten in hun belangen geschaad. 
Daardoor weegt het belang van de consument in deze discussie zwaarder dan 
andere belangen, zelfs als zou dit mogelijk ten koste gaan van de 
toegankelijkheid van bepaalde dienstverlening voor bepaalde consumenten. 
 
Bij het onderhavige onderwerp, de kwestie van het wel of niet onder het 
provisieverbod brengen van uitvaartverzekeringen, moet de maatregel het 
geconstateerde probleem oplossen, en daarmee de situatie verbeteren. 
 
In provisie zit per definitie een perverse prikkel en het beoogde provisieverbod 
maakt een einde aan misbruik van deze prikkel. 
 
Nu de AFM in haar Brief  aan het Ministerie van Financiën van 6 september 
jongstleden  constateert dat: 
 er sprake is van excessen en dat consumenten op een agressieve manier 

worden benaderd om aan hen een uitvaartverzekering te verkopen1 
 
en voorts in haar onderzoeksrapport dat2: 
 in sommige situaties de provisie niet in verhouding staat tot de geleverde 

prestatie en er sprake is van “een groot risico op onzorgvuldige behandeling 
van klanten”; 

 er bij alle onderzochte verzekeraars “te weinig aandacht is voor de kwaliteit 
van de dienstverlening”; 

 er geen consistentie is in provisieplafonds bij verzekeraars (Provisieplafonds 
pogen extreme excessen te voorkomen) waardoor er verkeerde prikkels bij 
de tussenpersoon aanwezig is; 

 dat de ingewonnen uitvaartwensen regelmatig niet bij de verzekeraar 
beschikbaar is; 

 niet-duidelijk en incorrecte informatie wordt verstrekt bij 
verkoopgesprekken, 

 
staat het voor de Consumentenbond vast dat provisie bij de huidige 
distributieketen van uitvaartverzekeringen de klant niet centraal stelt en tot 
excessen leidt ten koste van die klant. Daarmee is er voor de 
Consumentenbond op deze punten geen onderscheid te maken voor 
uitvaartverzekeringen met de andere producten die wel onder het beoogde 
provisieverbod zullen vallen, en dienen uitvaartverzekeringen dus ook onder het 
verbod te komen.  

Met vriendelijke groet, 
Consumentenbond 

Carel van Vredenburch 
campagneleider financiële sector 

                                                                  
1 Brief AFM aan Ministerie van Financiën van 6 september jongstleden. 
2 Onderzoek naar de distributie van uitvaartverzekeringen, AFM, december 2011, hierna 

“Rapport”, resp. blz. 22, 36, 16, 25 en 30 


