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Minister zet cruciale stap naar een gelijk speelveld met nettoproducten
Na tien jaar discussie is het provisieverbod vandaag een feit geworden. Vandaag is echter ook een cruciale
stap gezet naar een level playing field, doordat de Minister heeft aangegeven dat de aanbieders de adviesen distributiekosten via een aparte regel in de offerte en factuur kenbaar moeten maken. Deze kosten
moeten apart van de productprijs - premie of rente - vermeld worden. Aanbieders moeten dus - net als het
intermediair – kostentransparantie geven via het dienstverleningsdocument én voorafgaand aan de
overeenkomst.
Aangezien aanbieders de kosten apart van de productprijs moeten vermelden, wordt daarmee ook een
belangrijke stap gezet naar de ontwikkeling van nettoproducten. De OvFD maakt zich nog wel zorgen over de
wijze waarop het kostprijsmodel uiteindelijk tot stand gaat komen, aangezien uit de kostprijsberekening een
bedrag mag komen dat een indicatie is van de advies- en distributiekosten. Het is daarbij dus niet noodzakelijk
dat de concrete prijs bij de consument in rekening wordt gebracht. Een indicatie is naar de mening van de OvFD
onvoldoende, omdat alleen een concrete weergave van de kosten de basis kan leggen voor goede en zuivere
netto prijsvorming.
De minister heeft echter vandaag nogmaals aangegeven dat het niet de bedoeling is dat de advies- en
distributiekosten heel veel of structureel afwijken van de concrete prijs. De AFM zal toezicht houden op de
naleving hiervan. Aanbieders mogen echter – net als het intermediair – ook een vast bedrag aan advies- en
distributiekosten in rekening brengen en in dergelijke gevallen gaat het logischerwijs om een gemiddeld,
nominaal bedrag aan advies- en distributiekosten. De Minister zal deze ontwikkeling ook monitoren en indien
noodzakelijk maatregelen treffen. De OvFD zal de verdere ontwikkeling van het kostprijsmodel in ieder geval
met argusogen in de gaten houden.
De Minister is vandaag tegemoet gekomen aan belangrijke randvoorwaarden die de OvFD aan het
provisieverbod heeft gesteld. Uiteraard zijn er nog een paar punten die verbeterd of nader uitgewerkt moeten
worden, maar duidelijk is dat vandaag een belangrijke stap voorwaarts is gezet naar een volledig level playing
field met echte nettoproducten. De OvFD heeft er alle vertrouwen in dat een onafhankelijk advies daarmee
voor de consument bereikbaar en betaalbaar blijft.
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