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£ Marktanalyses en onderzoek

£ Presentaties, workshops en discussiesessies
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£ Publicist
¢ Docent Bedrijfskunde, Case Study en Strategy aan de UvA
¢ Onderzoeker bij ACIS
¢ Lid College Deskundigheid Financiële Dienstverlening
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MARKTFALEN

¢ Consumenten schaffen verkeerde of te dure 
financiële producten aan, doordat de financieel 
adviseur die bemiddelt de consument niet 
optimaal informeert en adviseert.
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CONCLUSIE MARKTFALEN
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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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7 © 2011 
Adviesb
ureau 
Fred de 



CONCLUSIES

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.
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CONCLUSIES

5. Naarmate producten complexer worden, neemt 
het risico op marktfalen toe.

6. De toegevoegde waarde van het intermediair 
verandert van verkleiner van transactiekosten 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.
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AANBEVELING 1

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

§ Levensverzekeringen

§ Beleggingsproducten

§ Hypothecaire financieringen

§ Inkomensverzekeringen

§ Consumptieve kredieten10



AANBEVELING 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.

§ Actieve beloningstransparantie bij 

schadeverzekeringen (ook zorg en uitvaart)

§ Onafhankelijkheidslabel

11



AANBEVELING 3

§ De kwaliteit van intermediairs moet meetbaar 
worden gemaakt en dient een belangrijker 
onderdeel te worden van de beloning.

§ Prestatiebeloning 

§ Contractuele afspraak klant - intermediair
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TRANSFORMATIE
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gesloten transparant

afhankelijk onafhankelijk

productgericht adviesgericht

23.000 kantoren 7.000 kantoren?

betaling door de 
concurrent 
(provisie)

Betaling door de 
klant

Prijsvolger Prijszetter



WAARDE VAN ADVIES

¢ Brancati et al 2017: consumenten die advies hebben 
afgenomen bouwen meer pensioen op en sparen meer.

¢ Montmarquette & Viennot-Briot 2016: beleggers die advies 
inwinnen nemen betere beslissingen voor hun toekomst.

¢ Montmarquette & Viennot-Briot 2012: naarmate er meer 
advies is, zijn consumenten beter beschermd tegen risico’s, 
hebben ze minder schulden en bouwen ze meer vermogen op

¢ Winchester & Hutton 2015: advies leidt tot 3 X betere 
pensioenvoorbereiding, 2 X beter gebruik van employee 
benefits en 2 X zoveel reserveringen voor noodgevallen. 

¢ Tang & Lachase 2012: financieel advies leidt tot beter 
financieel gedrag 



POSITIE TUSSENPERSOON 2010

¢ Maatschappelijk en economisch belang
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g��� |   ADFIZ ADVIES IN CIJFERS 2019

Driekwart van de consumenten en negen van de 
tien MKB-ers in Nederland zijn klant van een onaf-
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onafhankelijk adviseurs verantwoordelijk voor de 
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bij particuliere schadeverzekeringen daalt licht, 
het aandeel zakelijke verzekeringen is stabiel, net 
8�µ�}b½�88�Ybb�����Î�²uÈb²Îb�b²��ub�¢�	���}Ë��½}b-
ken en levensverzekeringen neemt het aandeel 
van onafhankelijk adviseurs licht toe. 
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verzekeringen en kredieten in Nederland
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2017
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Schade particulier ¹VpÏ 2,70 sÁ¡

Schade zakelijk 6,00 4,70 ¸�¡

Lijfrente 1,06 0,61 pg¡

Banksparen / spaarverzekeringen 2,70 �VpÏ p¹¡

Collectief pensioen gV¸Ï ¾VpÏ sÏ¡
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Historie beloningsbepalingen
¢ 2000: verbod op retourprovisie opgeheven
¢ 2002: beloning door de klant toegestaan
¢ 2007: adviesmatch (complexe producten en 

beleggingshypotheken)
£ evenwichtige verhouding tussen afsluit- en 

doorlopende provisie

£ 2009: beloningstransparantie
¢ 2013: provisieverbod complexe en impactvolle 

producten
¢ 2020? Actieve provisietransparantie? 17



Waarom een provisieverbod?

¢ Marktfalen
£ Advieskwaliteit
£ Deskundigheidsniveau
£ Klantbelang

¢ Perverse prikkels
£ Aanbieder bias
£ Product bias
£ Premie bias

¢ Productgedreven cultuur



Provisieverbod 2013

Complexe producten Simple risk
Levensverzekeringen Schadeverzekeringen
Beleggingsverzekeringen Zorgverzekeringen
Hypotheken Consumptief krediet
Uitvaartverzekeringen
Individuele
Arbeidsongeschiktheidsverzekeringen
Overlijdensrisicoverzekeringen
Inkomensverzekeringen
Woonlasten/betalingsbeschermers



Evaluatie 2017

¢ Is de kwaliteit van advies toegenomen?
¢ Heeft er een verschuiving plaatsgevonden van 

productgestuurd naar meer klantgerichte 
advisering?

¢ Wat is de impact geweest op de prijs en 
toegankelijkheid van financieel advies?

¢ Voldoet de reikwijdte van producten nog?



Conclusies onderzoekers

¢ Betalingsbereidheid relatief laag
¢ Vergelijken van adviseurs beperkt
¢ Vraag en aanbod uitval producten
¢ Geen goed verdienmodel nazorg
¢ Meer specialisatie, minder allround
¢ Minder shopgedrag
¢ Nauwelijks second opinion
¢ Nauwelijks betalen voor ‘negatief’ advies



Conclusies onderzoekers

¢ Advieskwaliteit toegenomen
¢ Geen prikkels en sturing meer
¢ Toegankelijkheid niet in het geding
¢ Cultuuromslag gaande
¢ Verzakelijking aanbieders – adviseurs
¢ Marktverhoudingen beperkt gewijzigd
¢ Vraag en aanbod execution only neemt toe



Voordeel van de twijfel

¢ Advieskwaliteit neemt toe
¢ Cultuurverandering in gang gezet
¢ Er is marktacceptatie
¢ Reikwijdte niet problematisch
¢ Twijfels over toegankelijkheid van advies



Te leren lessen

¢ Nulmeting
¢ Goed kijken naar (de oorzaak van) marktfalen
¢ Verbod is onderdeel totaalpakket aan 

maatregelen
¢ Aandacht voor neveneffecten
¢ Meer communicatie vooraf met klanten



Mijn aanbevelingen

¢ Zuiver advies BTW-vrij

¢ Onderzoek invoering van een Customer Agreed 
Remuneration (CAR)

¢ Geen uitbreiding verbod naar 
schadeverzekeringen

¢ Actieve provisietransparantie?



Asymetrische informatie

¢ Averechtse selectie doordat prijs 
advies/bemiddeling onbekend is
£ Geen relatie met kwaliteit dienstverlening

£ Gemiddelde prijs voor gemiddelde dienst
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2© GfK November 17, 2017 | AFM Consumentenmonitor – Attitude en reputatie – Najaar 2017 

Slechts 7% van de klanten vindt het niet nodig dat de adviseur hen actief 
informeert over de hoogte van de ontvangen schadeprovisie

• 77% wil weten hoeveel provisie de adviseur 
ontvangt.

• Ruim vier op de tien (41%) respondenten geeft aan 
dat een adviseur vooral de schadeverzekeringen 
adviseert waarvoor de meeste provisie wordt 
verkregen. 

• Deze resultaten zijn vergelijkbaar met dat van 
eerder onderzoek, uitgevoerd op het AFM 
Consument&Panel (juli 2017, n = 764).

Er volgen een aantal stellingen over het afsluiten 
van een schadeverzekering via een 
adviseur/vergelijkingssite. Kunt u per stelling 
aangeven in hoeverre u het hiermee eens of 
oneens bent.
Basis: Alle respondenten (representatief NL) Q3 
2017 (n = 810)

Provisie financieel adviseur

6%

2%

1%

35%

28%

14%

50%

35%

31%

8%

26%

39%

2%

9%

15%

0% 20% 40% 60% 80% 100%

 Een adviseur/vergelijkingssite  adviseert vooral
schadeverzekeringen waarvoor de meeste provisie  wordt

verkregen

De hoogte van de provisie  die een adviseur/vergelijkingssite
ontvangt, mag verschillen tussen verzekeraars

Ik vind het begrijpelijk dat ik doorlopend provisie  moet
betalen als ik een schadeverzekering afsluit via een

adviseur/vergelijkingssite

26%

20%

1%

51%

47%

18%

19%

26%

32%

4%

6%

33%

1%

1%

16%

0% 20% 40% 60% 80% 100%

Ik wil weten hoeveel advies- en afsluitkosten  ik moet betalen
voor het afsluiten van een schadeverzekering via een

adviseur/vergelijkingssite

Als een adviseur/vergelijkingssite  provisie  van de
verzekeraar krijgt, dan moet hij me altijd vertellen hoeveel

dat is

Een adviseur/vergelijkingssite  hoeft alleen de hoogte van de
provisie  aan te geven als ik dat expliciet aan hem vraag

Helemaal mee eens Mee eens Niet mee eens, niet mee oneens Mee oneens Helemaal mee oneens
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Consumenten moeten tijdens het afsluitproces actief worden gewezen op 
eventuele advies- en afsluitkosten

• Bijna 9 op de tien (87%) consumenten is van 
mening dat zij door een adviseur of 
vergelijkingssite gewezen moeten worden op 
advies- en afsluitkosten. 

• In juli 2017 werd deze vraag ook gesteld in het 
AFM Consument&Panel. Toen gaf men vaker 
dan bij deze meting van de 
Consumentenmonitor aan dat adviseurs hen 
niet hoeven te adviseren over de provisie, 
zolang deze kosten maar terug kunnen vinden 
in de algemene voorwaarden (7% vs. 12%).

Hoe wilt u bij voorkeur door een adviseur/via een 
vergelijkingssite  geinformeerd worden over de 
advies- en afsluitkosten van een 
schadeverzekering?
Basis: Consumenten Monitor Q3 2017, Alle 
respondenten (representatief NL) (n = 810).
Consument&Panel: Alle respondenten (n = 764).

Rol financieel adviseur bij het afsluiten van een schadeverzekering

87% 83%

6%
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7% 12%
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20%
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100%

CM
Q3 2017

Consument&Panel
juli 2017

Een adviseur/vergelijkingssite hoeft mij niet actief te informeren
over advies- en afsluitkosten, zolang ik deze kosten maar kan
terugvinden in de algemene voorwaarden

Een adviseur/vergelijkingssite moet mij er op wijzen dat er kosten
zijn, maar hoeft niet aan te geven hoe hoog dit bedrag is

Een adviseur/vergelijkingssite moet mij tijdens het afsluitproces
actief wijzen op deze kosten





Impact
¢ Druk op hoogte van provisie
¢ Druk op solidariteit?
¢ Vergelijken wordt ingewikkelder
¢ Vertrouwen kan toenemen
¢ Kwaliteit wordt beter zichtbaar
¢ Consument in rol counterveiling power
¢ Maar ook… enkele praktische vragen..



¢ Ook zorgverzekeringen en consumptief krediet?
¢ Wat betekent dit voor volmachtcommissies?
¢ Maar ook lead- of affiliate vergoedingen?
¢ Level playing field?
¢ Proportionaliteit?
¢ Kosten toezicht?
¢ Wanneer?
¢ Wat?

£ Nominaal bedrag of %
¢ Hoe?

£ Website, polis, dienstverleningsovereenkomst



Conclusie: de waarde van advies neemt 
toe!
¢ Er is meer marktwerking en minder marktfalen

¢ Transformatie staat pas aan het begin

¢ Ingrijpen wetgever nodig om toegankelijkheid 
advies te vergroten / te borgen

¢ Transparantie is in het belang van de sector
Typ hier de footer 34



35

Fred@freddejong.eu

www.freddejong.eu


