PERSBERICHT
14 DECEMBER 2011

OvFD blij met rechtszekerheid beloning intermediair
De minister geeft in zijn brief inzake de verdere uitwerking van het provisieverbod aan dat hij van
plan is om eerbiedigende werking te behouden voor producten die onder het provisieverbod gaan
vallen en gesloten zijn voor 1 januari 2013. De OvFD is altijd heel duidelijk geweest in haar standpunt
dat het intermediair juridisch gewoon recht heeft op de per 01-01-2013 uitstaande provisie en dat de
minister de per die datum bestaande contracten daarom volledig zou moeten respecteren. De OvFD
is dan ook heel blij dat de minister in zijn brief de aanspraken voor het intermediair erkent en
daarmee rechtszekerheid biedt. Een cruciaal winstpunt in de lobby voor het intermediair.
Met deze belangrijke uitspraak creëert de minister eindelijk de zo dringend noodzakelijke
duidelijkheid voor het intermediair, dat honderden miljoenen euro’s (de OvFD heeft berekend dat
het om meer dan 500 miljoen euro gaat) aan provisie gewoon worden uitgekeerd. Provisie die voor
het intermediair van groot belang zal zijn om de ingrijpende maatregelen te treffen die het
provisieverbod op haar praktijk heeft. Zou de minister deze provisie en contracten niet hebben
gewaarborgd, dan zou het intermediair ongetwijfeld in grote problemen zijn gekomen. Deze
rechtszekerheid is mede in dat opzicht dan ook van groot belang!
De OvFD heeft daarnaast jarenlang gepleit voor kostentransparantie voor directe aanbieders en het
is in principe dan ook een goede ontwikkeling, dat de minister directe aanbieders wettelijk gaat
verplichten om de advies- en distributiekosten nominaal inzichtelijk te maken. Belangrijk punt hierbij
is dat een externe accountant zal toezien op het kostprijsmodel dat aanbieders hanteren en de
jaarlijkse doorrekening daarvan. De OvFD heeft in haar lobby ook steeds aangedrongen op deze
externe controle.
Transparantie van advies- en distributiekosten is ook cruciaal voor de totstandkoming van volledige
nettoproducten. Wij gaan er vanuit dat alle aanbieders de advies- en distributiekosten uit de
productprijs halen, zoals de minister in zijn brief ook voorstelt en waarvan hij aangeeft de
ontwikkeling nauwlettend te zullen volgen.
Het is dus een mooi begin, maar nog niet perfect. De OvFD zal daarom de exacte uitwerking van de
advies- en distributiekostentransparantie goed monitoren en eventuele problemen ook onmiddellijk
melden bij de desbetreffende aanbieder, de toezichthouder en de minister.
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