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Hoog tiid voor wijziging van
De afgelopen maanden stonden in het teken van de woekerpolis, een

Doel is oonvoordbore prijs/prertotieverhouding voor consunent én odviseur

door de normaliter kritische media overgenomen beladen woord.
Tussenpersonen en aanbieders kregen veelvragen van klanten die in het

verleden een beleggingwezekering hebben aÍgesloten. Volgens de
media is er sprake van kosteninhouding tot veertig procent, waarbii het

begrip'kosten' nogal subjectief woÍdt gehanteerd. Gelukkig geeft het
rapport van de commissie-De Ruiter expliciet aan dat de premie voor
het overlijdens- en arbeidsongeschiktheidrisico niet als kosten moet
worden gezien; er staat immers een tegenprestatie tegenover. Een

belangrijke component van de kosten - de beloning van de adviseur of
tussenpersoon voor geleverde diensten - krijgt intussen opvallend

weinig aandacht in de discussie, constateert Aloys Harmsen. Hoog tíd
voor wijziging van de beloningsstructuur, meent hij.

pàranri€ sp€elt imnmers al sinds de
jar€n tacbtig. Ook na inrcering vaD
de làatste Financié]e Bijduiter ree
teert nog steeds de Eaag op w€lke
wijze rransparant kan worden
gemaakr welke kosten (eenmaug eD
doorlopeDd) sorden insehouden en
hoe deze mmten wDden gecommu-
niceerd. Hierbij is het \.oor de consu'
ment niet zo belangrijk r€ weten
welke kosten betrel<king hebben op
de aanbieder en op de tu$enper-
sooÍ De totale inhouding dient prG
centueel te worden aangegeven.
HangeDde deze discussie is per 1
janud 2002 in het kader wn het
shoen naar \.o edige plovisietlans-
parantie en het voorkomen ian mis
seuing, gestaft 

'net 
een wijzigiDg in

de puisiestructuur Hierbij rcrdt
dê afsluitprovisie r€rláagd van tach-
tig naar vijftig prlcent ten gunste
van doorloopprovisie. Deze regelge-
ying leidt echter niet tot de gewenste
tanspararíe en biedt tevêel imre
voof creatieve oplossingen. Daàr-
naast voorkonÍ het g€en misselling
omdat de bsis gelijk blijft alleeD de
rediensten !€rschriven.

or de bÈncl 'e is eÍ  weinig
nieuws onder de zont de com-
pler matede van koÍêntrans-

Door Alo),s HaÍms€n +

De ingezêtte ontwikl€ling toonr
gelijkenis met het r@ise.en ran een
oldtimer Het huidige systeem mD
afsluit en doorlopende provisie
dateeft al uit de beginjar€n van de
rcIige euw Het provisies)steem
kàÍ echter structurcel \4ord€n

"Door de hoogte van de
provisie los te koppelen van
het advies is er geen sturing

naar produdmatige

oplossingen"

bednjfsecononisch voldoende is,
blijft de Eaas. De EÍe olrrhead
voor beheer staat immen EÍ eD de
variabele kosren ztn mede serela-
teed aan bet inkomende werk
zoáls advies, mutàties, contmle €n
wijziginsen. De disossiê of dit per
centage te làag of hoos is, blijft
h)pothetisch. een ieder kan narel<ë
nen dat firintig procent commissiê
op een aansprakeltkhêidspolis met
een pr€mie van ss euro Dooit dek-
kend kan zijn. Per saldo seldt al
jaren dat het totale \,01 me van de
Portelèuillc dieDt te matchen met
de totale overheadkosten voor
beheer, service en onde.houd.
VreeDd genoeg is het percentage
vast en stijgen de r€rdiensten met
de hoogte van de p.emie. rerwijl de
werkzáamheden selijk blijv€n.
Misschi€n wordt het tijd voor een
degrcsieve tabel. Dir zou mk een
einde maken am de discussiê over
de hoogte van de provisie op poli-
sniveau. De advi€sge\oeligheid van
de simple risk schadeprcducten
wordt immen als laag el.!àren-
Deze provisiestructuur is anno 2007
niet g€wijzigd en klaarblljkelUk is
hieman ook geen behoefte. De advi-
seur doet €r goed aan zijn winst
steeds uit de behce$baarh€id van
de overheadkosten te halen door
efficiency vaÍ bednjfsprccessen en
toepassing wn actuele comnunica-

De provisiestructuur bij leren$€Ízê
k ringn en hwotheken ís, doot de
bmk genonen, sinds jaren hetzelf-
de. Hpotheken kennen een afslrlit-
provisi€ ineens. levenproducteÍ
doorloop of afsluitp.ovisie geba-
seed op premie maal looptijd \,€.
menigwldjgd met een percentage
tusseÍ 4 en 6 Procent. D€ \Taag is of
deze r€rgoeding, gezien ook h€t
terugboekdsico, \oldoende is om
de kosten te rechtvaardigen. Een
pr@isie !oo. een spaarhpotheek
van 2 procent van de lening zal
moselijk als hoos worden €Ivaren.
EeD afsluitprovisie van 0,5 pro{ent
oRr eeD aflossingrrije h'"otheek
past beter in de beeldvorming. Ook

doorbrok€n als alle partijen hieín
de juiste keuzes nakeD en een cor-
rect oÍrdersdleid trNsen schad€- en
ler€nsr€rzekeringen hanteren.

ONDERS(HETD scíaDE/lEvrN
Doorlopendepr@isiebtschdda,e/zê
i{erirger paÍ in de belsing van de
consument. De poli! loopt jaarlijks
door en de adviseur kdjgï eetr Est
percentage vu de prcmie. Of dit
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de beloningsstructuur
hier geldt dat de werlsaanheden
roor de adviseur feitelijk selijk zijn.
Wat is dan de rechtvaardiging roor
het verschil in belonirg? Het ant-
woord kan alleen maar zijn dat de
maryes \0or de aanbieder een hoge
re Rrgoeding rechtváardigen. zie
hier de loppêLing tussen beide kos

Een basisbegiDsel in de markeiing
is de píjs nooit a een t€ noem€n.
Door het cornmuniceren van píjs
en prestatie kan de consmetrt eên
af{rr'eging naken ofde pnjs gerecht
ràardigd is. Heles wordt dit begin'
sel nog te w€inig toegepast in de
financiéle wereld waardoor de con-
sument feitelijk geen beeld heeft
'!àn de werkzaamheden ván de advi
seu voor, tijdens ên z€lfs jarcn na
het adviesgesF€k. De consument
acht dez€ inspanning van de advi-
seur Gnzefsprekend, maar is dat
wel gerechtvaárdigd? Hi€dn ligt de
komend€ jaren €€n belangrijke taak
voor de adviseur. zovel om dit te
comui.eren als het wêrkelijke
resultaat van zijn inspanningen

RÉEL nENDEMEI{Í
Bii het beaÍtwoorden van de lmas
of de hoogte van d€ provisie
ger€ch&aardigd is, dienen w te
besêtreD dat de adviseu gezien
zijn zorsplicht tijd€ns d€ g€hele
looptijd van de polis rrcrkzaanhe
den i€rricht om de klant blÍEnd te
infomeren. De impact vaÍr deze ser-
vice wordt nogal onderschat. De
tabel hierÍaast geeft inzjchr in het
resultaat van kost€n voor beheer en
service. Hierbij is sekeken naàr
enkele belansrijke dêelmarkten
van de áfselop€n jaren, waarbij het
kantoo. d€ klant pe.soonlÍk of
s.hnftelijk infomeert eÍ adviseert
over ile ber€ffende wijziging. De
provisieverdiensten per d€€lmarll
ziin in het v€deden al v€'diend en
ontvangen. De tabel toont de prc
centuele toe of aftame vaÍ het
tohle resultaat, bestaande uit de
totêàl onlangen provisie resp. de
contaDte werd€ !àn de nog te ont-

vangen prcvisie afgezet teg€n de
extra kosten (uren)voor beheer, ser-
vice eÍ advies gerelàteerd aan één
fte (à ,12.000 eulo). Dit al-round
advieskantoor kent per saldo €€n
toename mn .le kosten van 20.160
eurc per fte. De conclusie kan dus
worden g€hokken dat osenschiin'
liik hog€" lcrdiensten uiteindelïk
bedrijfseconomisch toteen negatief
resultáat hebben geleid. Kort
samengevat betekent het roor deze
portefeuille dat het netto rêsultaat
wn beheer, serice €n onderhouw
een e{tra 0,48 ft€ heeft gekoÍ.
tn dat kader sta ik sceptis.h tegetr-
o\.€r het kone termÍ óoÍdeel van
bancair lijftentesparen, waêrbij
men zich te veel richt op transpà-
rantie eÍ de kostênfactor. Uitererd
is het plezierig voor de cons ment
om €€n lage kostenloading tÊ con-
stateEn, maar dezêlfde consument
uaagt Ír àandacht en deskudig
atlvies. De kosten, zowcl roor dê
êanbieder àls (ba!&adviseur die
nen te worden geíináncierd uit de
toekomstig€ provisie. Dê looptijd
ván dergelijke cont'actên is relatief
lang en med€ in het Licht lan de
r€guliere wijzisingen in de gezinssi
tuatie en de diverse wetiwijzigingen
de komende jaren is het de uaag
wie v€nolgens de kosten b€taalt
roor b€heer en adviês tijd€ns d€
looptijd. De aa$ieder onde chat
deze kosteÍ \0or beheer op làngeE
termijn en de werheid m chat

Tobel | : Reêel resultoat prcvisíe/kosbn bdÊer

ba lMtev{.n $&tlB200l Spetuon WÁZ WryWÀO ltcd@p V!Éêdn ZoB $lttvtl Ptrd6wtJaldo
Delmadd Príbiom LíBÍe Lijftente À0v coll/l /40 zory Pen$oen Pensioèn
1999 0 +5 +3
2000030
2001 '3 ll -4
2002 -2 4 -3
2001 í 5 -3
2004 -5 -2 +6 +4
2w5 +3 -4
2006 +3 0 -4 -5 -6
2Ct1 PM.

20r60

het keDnisniveau van de consn-
ment, die een objectief adviês wenst
bij zijn financiële beslissins€n -
zowel bii aanlang als tijdens de rit.

WuÍctNG PnovtstEíRUcruuR
Een objectief advies bestaat ook na
2007 niet. Zolang de pm\.siestruc
tuur \.€rschjllend is per prcdDct zal
de adviseur inheretrt an een nor-
male commerciêle màrktwerkng
bij gelijl:waardige oplossingen de
neiging kunnen h€bben on in
beginsel kiezen llor een hogere ver-
dienste- Uiteraard is het tegeÍargu-
ment dat er in diê situatie geen
nadeel is !0or d€ consument, maar
dat is niet conbolee.baar De Wfd
naagt imme.s om rechtvudiging
middels een reconstrueerbaar
àdvies. Het is niet moeilijk om prG
srgumenten te !'rnden €n vast te
leggen. De oplosing zou kunnen
liggen in een wij ziging van de pmvi-
siestruct ur bij aànbieders, te
beginnen met een degressief tariet
een iNoeriDg ràn een netto tanef
en een Rrbod op provisie dienst-
verle ns op nuÍtarief dus.

DtcREssra,t PaorrrsrE
Zoals sezesd ziin de wrkzaatrÈe
den bij diverse adviezen gelijk.
Hierin past dus niet een s]6teem
waarbij d€ provisie sttgt bij een
hoger€ prenie of een andere afios-
singmrm. Ieitelijk zou de eerste
stap l(ultrIen zijÍ om dê provisie bij >

-t4 -24 9
-53a0 {,0€o -1.730

+6 +r, 0
2J20 5.460 0

+ .5 -10 PM.
-1.630 .2.100-4.2m PM.
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> lagere preDies hoger te stellen ten-
elnd€ de mrheadkoÍen goed te
mdcn en dezeprocên eel te laten
dalen bij een hogere premie.
Hierm€e wordt rccht gedaan aan de
inspanningsverplichting versts het
resultaat. Zelfs voor bestaande por
tefeuiles zor dit een budgetneut.a-
le operarie kunnen zjj D. Bij hl]Ithe
ken kan de pr)usie (afbluit oí door-
loop) voor elke aÍlossilgsvorm gelijk
zijn. De aaÍbieder beloont de advi-
seur !€I,lolgens voor het beheer van
de gezamenlijke portefeuille naar
bij de beloniry is gereiateerd aan d€
werkzaxmleden op basis van de
aard van de PoÍefeuille, gebruil<
'!?n extraDet en kvaliteit iÍzake
Dutaties en beheer Deze beloning
kan wÊl progressi€f zijn aangezicn
de te\T€denbeid vaD de klant wordt
beloond al Daar selans de tijd. (De
SLÁs lonnen wat dit betreft rrcl
wat uitbreiding gebruiken.)

NFÍfo ÍantEvEN
Bij lsenprod cten communiceert
de aanbieder naar de markt de
prijs die hij nodig hceft voor zijn
product. Hieruit blijken expliciet
dê koÍen van de rerzekeraar De
prijs is dáarmee transparant voof
de consument. Verïolgens Íelt de
consument zich de uaas of hij dê
gerclgen van de àaÍkoop van een
prodlrct kán overzien. Hierbij zijn
simpele, complexe en adviesgevoè
lig€ producteD tc onde$cheiden-
Ah er behoefte is aan a.lvies stelt
de adviseur zijn opslàg vàst wxar'
bij, aftankelijk van de aard va'l het
advies. eeD vêrgoeding wordt
gêuàagd mor de gelererde dien-

sten bij het afsluiten en tijdens de
looptijd. Deze kost€n zijn een per-
centage van de prernie tijdens de
looptijd. aDaloos aaD de vê.plich
ting ràn de adviseur om de klant te
begeleiden. Toekomstige wijzigin-

sen worden opnieuw beoordeeld
aan de hàndvaD deze opslag.

ÍlD vooR uuRÍartEvEN?
ls het nog we1 van deze tiid dat
specialistische adviseufs consu
neDten adviezen gêven on vewol
geDs te hopen dat die opdracht
wordt gegrÍd teneindÊ de àdvies-
kosten we€r goed te naken? Hoe
Doleel kan een adviseur wcrkeD
iD de wetenschap dat van hem ook
omzet wordt v€rlàngd? De kosten
voor de werkgev$ lopen immers
door en de aàndeelhouders willen
.esultaat zien. zou de marl<t niet
juist tot ee11 lwaiiteitsverminde-
riÍg van h€t advies kunnen lei-
den? NaannijD meDingwel.
MUDS inziens zou loor alle RnrDci-
èle diensten een uurrarief moeten

saan gelden. Door dÊ hoogte van
de provirievergoeding los te koppe
len van het advies is er geeD sru
dDg naar productmarige oplosin-

sen. op dezewijze l(ande adviseur
mel kennis, ervarnrg €n efficienry
de coDsument volledig rdviseren.
Het staat .le consnment verolgens
!Íij om de oplossing, voor daaran
lprake is, bij de adviseur ofelde$

Hierin ligt een belangijke taak
voor de overheid. Eenzijdise
invoering lrerkt immers niet,
omdat de consun€nt (nog)niet is
geweDd tc betalcD voor adviezen.
Daarentegen is de consument wél
bereid om voor andere diensten
bU de notaris, advocaat. accoun'
taDt en huisarts te betalêD eD
wordt hij geacht zich bemst te
worden van de (rnaatschappelijke)
kosten. De jnvoering v:n een uor-
tadef zou simpelweg veel proble-
men oplossetr. Een rekeDsom l.ert
dat de gemiddelde adviseur voor
all€ diensten wo.dt betaald en dus
per saldo onder de st.êep geeD
daling van de omzet hoeft te ne
zen. DaàrÍaast zal dit leiden tot
rust in de markt. Door marktwer-
king zal het tarief binnen een
zckere marse blijveD, terwijl de
consumentweet dat het advies de

(rvEf,caNcsnEcrME

De huidige regelgeving waarbt de
verdeling tussen afsluir- en doorlo-
peDde p.ovisie vanaf 2007 naar
tachtig/twintig gaat cD de konên-
de jaren naar vijftis/vijftig kan lei-
den tot liquiditeitstekorten.
Oplossingen zijD denkbaar mid
dels een oveÈNggingsfinaDcie
rins zonder daarbij de objectiviteit
van de adviserlr aan te taÍen. De
voorgesrelde wijziging van de prG
visiest.uctuur kan voor sommige
kantoren in de overgàng5fàse tot
tekorten leiden. Het lijkt me dat
h€t ov€rbruggingsdeel wi eeÍvor'
dig tc berekenen is. De v€rwach
ting van de inkonÍcD rnDo 2010
vàn d€ afsluitprovisie (vijítig prc
cen0 en ile hoogte vàn de doorloop
vanaf 2007 zijn immers bekend. op
basis vàD dcze inkonst€n kan e€n
uurtarieí worden vàstgesteld.
Vervolgens a het aan de adviseur
om zijn dienstverlenins op e€n
aDdere wijze bij de narkt over her

Bmft Pnus/PnEsranEvÉnHouDt G
De oplossingen die marktpartijen
aaDdËgeD lciden slechts bep€rkt
tot het beoogde doel: openheid
van zaken en een hogere kwaliteit
van h€t advies. Te vaàk wordt de
provisie/prestatiev€rhouding als
een aÍgezonderd itenr beoordeeld
zoÍder rekening te houden met
de beheerskosteÍ die financièle
prBducten met zich meebrengen.
ID veel gevallen blijkt dat de prcvi
sie bij complexe en adviesgevoeli
ge finaÍcièle producten fèitelijk
t€ làag is gewêest. De adviseur
doet er goed aan inzicht te verwer-
En in het werkelijke resultaatvan
zijn inspànninsen omr een lanse-
re perjode. Het verdient de voor-
keur marl<tbreed een aantál wijzi-
gingen door te voercn waar alle
àanbiedex zich aan dieDen te con
formeren. Uiteraard is dit een
zaak vaD lange adem, omslas in
denken en geweDDiDg. Op den
duur kan een meer volwass€n
Darkt ontstaan wàarbij con*
nreDt eD adviseur elkaar vin.ler in
een aanvaa'dbare prijs/prestarie-
verhou.ling mct het oog op de
lange termijn. I

* Ào)5 Harnsen is zellstandig adviseuÍ bij
financi€el Advies Cenlrum te VaBseveld.
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