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▪ Verhouding tussenpersoon – klant

▪ Overeenkomst van opdracht (7:400 BW e.v.)

▪ Expliciete afspraak beloning?

▪ Geen expliciete afspraak beloning? 

▪ Dan is loon verschuldigd (art. 7:405 lid 1 BW)

▪ Gebruikelijk of redelijk loon

▪ Beloning op basis van gewoonte (art. 7:400 lid 2 BW)?

▪ Gewoonte in schademarkt: Beloning tussenpersoon door verzekeraar?

▪ Specifiek beursgebruik? 

▪ Klant wel bekend met gewoonte?

▪ Wijzigingen toezichtrechtelijke beloningsregels relevant? 

Beloning: Civielrechtelijke verhouding tussenpersoon – klant 



▪ Aard opdrachtrelatie?

▪ Premie-incasso

▪ Of meer? 

▪ Schadebehandeling

▪ Polisadministratie

▪ Sanctiecontroles

▪ Volmacht van verzekeraar

▪ Dienen van twee heren (art. 7:427 jo 7:418 BW)

▪ Mededelingsplicht belang tussenpersoon

▪ Hof Amsterdam (ECLI:NL:GHAMS:2012:BW4825): “bestaan en omvang vergoeding”

▪ Moet tussenpersoon bestaan en omvang vergoeding meedelen? 

Beloning: Civielrechtelijke verhouding verzekeraar – tussenpersoon 



▪ Geldt een civielrechtelijke beloningstransparantie? 

▪ Verzekeraar – tussenpersoon – klant. Klant betaalt premie vermeerdert met provisie 

aan tussenpersoon. Tussenpersoon stort nettopremie door aan verzekeraar en 

behoudt provisie. 

▪ Verzekeraar – tussenpersoon – klant. Tussenpersoon bemiddelt voor verzekeraar. 

Klant betaalt premie rechtstreeks aan verzekeraar. 

▪ Verzekeraar – placing broker – tussenpersoon – klant. Klant betaalt premie 

vermeerdert met provisie aan placing broker. Placing broker betaalt nettopremie door 

aan verzekeraar. Placing broker behoudt provisie, waarvan deel aan tussenpersoon 

wordt voldaan.  

Beloning: Casus



▪ Wab (1954 – 1991)

▪ Uitsluitend afsluitprovisie, verlengings- of incassoprovisie (art. 14 lid 1) 

▪ Tussenpersoon aanspraak op provisie jegens verzekeraar over portefeuille (art. 17)

▪ Wabb (1991 – 2006) 

▪ 1 april 2002 : schrapping provisiebeperkingen

▪ Wft (2007 – heden)

▪ Per 1 januari 2013 art. 86d Bgfo, toegestaan is:

▪ Provisie verschaft door cliënt

▪ Afsluit- en doorlopende provisie

▪ Géén bonusprovisies

▪ Passieve transparantie (bestaan, aard en nominaal bedrag) 

▪ N.v.t. op grote risico’s!

Beloning: Financieel toezicht (eenvoudige schadeverzekeringen)



▪ Beloningstransparantie tussenpersoon vóór sluiten verzekering (art. 19 IDD):

▪ Aard vergoeding die tussenpersoon ontvangt; 

▪ Of hij werkt met een door de klant betaalde vergoeding. Is dat het geval, dan dient 

de hoogte kenbaar te worden gemaakt;

▪ Of hij werkt met een in de verzekeringspremie vervatte vergoeding;

▪ Of hij met enige andere soort vergoeding werkt of een combinatie daarvan.

▪ Beloningstransparantie verzekeraar vóór sluiten verzekering:

▪ Aard vergoeding die verzekeraar aan werknemer(s) betaalt. 

▪ Implementatie Bgfo: 57, 86f en 86i

▪ Géén actieve transparantie over hoogte beloning 

Beloning: De richtlijn verzekeringsdistributie



▪ AFM (en Verbond, Consumentenbond) voorstander:

“De AFM wil met actieve transparantie voorkomen dat alleen consumenten die 

zelf vragen naar de hoogte van de provisie hierover worden geïnformeerd. 

Zeker in een online omgeving, waar er geen face-to-face-contact is tussen 

dienstverlener en consument, is het voor consumenten vaak niet of zeer lastig 

om te vragen naar de hoogte van de provisie. Door actieve transparantie van 

financiële dienstverleners is het voor klanten inzichtelijk wat de kosten 

zijn en welke dienstverlening daar tegenover staat.”

Uit de AFM Consumentenmonitor blijkt dat 87% van de ondervraagden wil dat

financieel dienstverleners hen actief wijzen op advies- en afsluitkosten van een

schadeverzekering.

Beloning: Discussie actieve transparantie



▪ Adfiz (tegenstander):

Het hele solidariteitsbeginsel zal verdwijnen en het zal een ongelijk

speelveld creëren. (…) En het zal ten koste gaan aan hulp bij schade, al die 

extra acties zullen adviseurs straks niet meer (willen) doen. Daarnaast: 20% 

provisie op een product lijkt veel, maar het gaat om hulp bij de juiste keuze. Het 

zijn eenvoudige producten maar geen eenvoudige keuzes. 

(…) financiële producten zijn low interest, mensen zijn van nature slechte

rationele beslissers en de aard en kwaliteit van financiële producten en

diensten zijn vooraf lastig te bevatten. De grootste toegevoegde waarde van 

goed advies is het voorkomen van verkeerde keuzes. 

(…) Het onvermijdelijke gevolg zijn slechtere voorwaarden en uitgeklede

klantbediening. Zeker voor kwetsbare klanten.” 

Beloning: Discussie actieve transparantie II



▪ De Goudse en NH 1816 (tegenstander):

“De schademarkt is hartstikke concurrerend, er zijn geen problemen met 

extreme provisies en volgens DNB zijn de premies bovendien te laag. Er is dus 

geen probleem. Dat wordt gecreëerd door de AFM. (…) Als je het onderzoek 

ziet, waarmee de AFM dit onderbouwt, dan doet dat niet onder voor de 

haringtest van het AD. Het is vooringenomen, tendentieus en sturend.” 

▪ Reactie minister Hoekstra op amendement transparantie:

Een nationale kop wil ik niet doen (…) maar ik ben wel bereid, (…) om in 

overleg te treden met de diverse stakeholders, de consumentenorganisaties 

ook die daar genoemd zijn, om de voor- en nadelen van die actieve 

transparantie van provisies bij schadeverzekeringen in kaart te brengen.

Beloning: Discussie actieve transparantie III 



▪ Op basis van uurtarief

▪ Op basis van fee?

▪ Op basis van een abonnement? 

▪ Andere alternatieven? 

Beloning: Alternatieve beloningsmodellen
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