
■iS{2 Ministerie van Financien

DIrectie Financieie Markten

TER BESLISSING

Aan

de minister

1^ Persoonsgegevens

nota voorhang Wijzigingsbesluit financiele markten 2021

Datum

10 november 2021

Notanummer

2021 0000227421

Aanleiding
Na akkoord van de MR op 5 november jl kan het Wijzigingsbesiuit financiele

markten B21 worden voorgehangen bij het pariement

BijEagen
1 Brief aan TK

2 Brief aan EK

3 Openbaar te maken nota s

4 Wijzigingsbesluit B21

Beslispunten
• Wij verzoeken u de aanbiedingsbrieven aan de Tweede en Eerste Kamer te

ondertekenen fbiiiage 1 en biilage 2^

• Wij adviseren u akkoord te gaan met de openbaarmaking van bijgevoegde
eerdere besiisnota s fbiilaae 3^ en onderhavige nota conform de beieidsiijn
Actieve openbaarmaking nota s Stemt u hiermee in De omiijnde delen

worden voorafgaand aan openbaarmaking onzichtbaar gemaakt

Toelichting
• De MR heeft ingestemd met het voorstei om het ontwerpbesluit voor te

hangen Na voorhang van vier weken en het verwerken van eventuele

opmerkingen zal het besluit worden voorgelegd aan de Raad van State

• De wet schrijft voor twee onderdeien uit het besiuit voorhang voor verlaging
van de frequentie van de accountantscontrole van het kostprijsmodei en de

eisen aan onafhankelijk advies bij compiexe producten

Openbaarmaking
• De 11 openbaar te maken notities zien op de procedureie stappen die

doorlopen zijn in het wetgevingsproces en de besluitvorming van een aantal

specifieke onderdeien in B21 geautomatiseerd advies actieve

provisietransparantie en eurobetaalrekeningen
• Alle notities bevatten m u v persoonsgegevens geen informatie die niet

openbaar gemaakt kan worden

• De notitie waarnaar wordt verwezen in bijiage van de notitie over de

vervoigbrief stand van zaken bancaire dienstveriening BES eilanden nr

2019 00002136460 wordt niet openbaar gemaakt omdat deze niet ziet op

de vrijstelling voor eurobetaalrekeningen
• De notitie met nr 2020 0000204059 bespreekt de gekozen richting bij de

vormgeving van actieve provisietransparantie Het openbaar maken van deze

nota kan tot vraoen leiden over de afweainq bii de alternatieven In de notitie

wordt een afweging gemaakt tussen variant 1 de variant met gemiddelde

bedragen waarover we enkele twijfeis hadden en variant 2 de variant met

exacte bedragen waar meer draagviak voor was bij AFM en
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Consumentenbond U koos in lijn met ons advies voor variant 2 In de Kamer

kwamen vervolgens vragen over variant 2 en de positie van de

tussenpersonen en consumenten daarin U benadrukte in het debat dat u

hechtte aan het oordeei van AFM en Consumentenbond over de geuite zorgen

en beloofde met deze partijen in gesprek te gaan In de gesprekken die we

vervolgens met AFM en Consumentenbond voerden bleek dat zij deze zorgen

en onze eigen eerdere twijfels bij variant 2 niet herkenden Daarom hielden

we daarna vast aan variant 2

• De notitie met nr 2021 00000023866 is niet door u ondertekend maar is wel

dooru gezien en heeft uw akkoord gekregen

Kern eerdere beslisnota s

Aanleiding [nhoudNr nota

2016 0000094476 Internetconsultatie

Wijzigingsbesluit
financieie markten

2017 B17

De nota gaat in op de consultatieversie van

B17 en de daarin opgenomen belangrijkste

onderwerpen waaronder geautomatiseerd
advies

2017 0000026844 Aanbieden

Wijzigingsbesluit
financieie markten

De nota gaat in op het voorleggen van B17

aan de Raad van State In de nota wordt

genoemd dat naar aanleiding van de

consultatiereacties het onderdeel dat ziet op

geautomatiseerd advies uit B17 is gehaaid en

dat later wordt bezien of regelgeving op dit

onderwerp nodig is

2017 B17 aan de

Raad van State

2018 0000218820 Kamerbrief markt

voor financieel advies

In de nota wordt ingegaan op nader te zetten

stappen op het terrein van de markt voor

financieei advies waaronder geautomatiseerd
advies en het invoeren van actieve

provisietransparantie bij schadeverzekeringen
2018 0000002470 Evaiuatie

provisieverbod

De nota gaat in op een Kamerbrief over de

evaiuatie van het provisieverbod

2019 0000213646 Vervoigbrief stand

van zaken bancaire

dienstverlening BES

eilanden

In de nota wordt Ingegaan op de Kamerbrief

waarmee de Kamer wordt geinformeerd over

de voortgang van de maatregelen ter

bevordering van bancaire diensten in

Caribisch Nederland

2020 0000120990 Internetconsultatie

Wijzigingsbesluit
financieie markten

2021 B21

De nota gaat in op de consultatieversie van

B21 In de nota worden de belangrijkste

onderwerpen in B21 toegelicht

2020 0000199187 Actieve provisie-

transparantie na

consultatie B21

De nota gaat in op de mogelijke opties t a v

actieve provisietransparantie na de ontvangen
reacties tijdens de internetconsultatie van B21

2020 0000204059 Actieve

provisietransparantie

De nota gaat in op het verdere proces t a v

actieve provisietransparantie

2021 00000023866 Kamerbrief

toezeggingen AO

Financieie Markten

De nota gaat in op een Kamerbrief ter

opvolging aan toezeggingen op het onderwerp
actieve provisietransparantie bij

schadeverzekeringen

2021 0000059159 Herziene Kamerbrief

toezegging AO

Financieie Markten

De nota gaat In op de Kamerbrief inzake

actieve provisietransparantie Toegelicht
wordt dat het onderdeel dat ziet op actieve
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provisietransparantie in B21 zal worden

voorgehangen bij beide Kamers

2021 0000214744 Aanbieden

Wijzigingsbesluit
financiele markten

2021 B21 aan

ministerraad

De nota gaat in op de versie van B21 die aan

de ministerraad is voorgelegd ter goedkeuring
van de voorhangprocedure

Informatie die niet openbaar gemaakt kan worden

Niet van toepassing
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Ijii
Ministerievan Financien

Directle FInanciele Markten

TER BE5L15S1NG

Aai

da Mrni^er
persoonsgegevens

Datum

Sjuli 2016

Notitienummer

2016 DOQD094476

notitie Verzoek tot instemming met openbare internetconsultatie

beslult financiele markten 2017

persoonsgegevens

Aanleiding

De openbare consultatie van het Wljziglngsbeslult finandSle markten 2017 BIjlagan
1 Concept Wtjzigingsbesluit
financiele markten 2017

2 Concept persbericht
Verzoek

Graag vernemen wij van u of laki^instemmen met

CO de openbare consyJtatie van het Wijzigingsbesiuit financiele markten

2017 deze zome^
if bijgesloteivp^sbendst

cc

Toelichting
• Het wijzigingsbesiuit finandefe markten 2017 is een verzamelbeslult waarin

de wijziging van diverse besluiten o a BGfo Bpr Beslult ter voorkoming

van wltwassen en financieren van terrorlsme BES en het Besluit melding

zeggenschap en kapitaalbelang in uitgevende instellingen Wft is

opgenomen Het betreft wijzigingen op het terrein van definanciSle

markten Beoogd is het besluit op 1 juli 2017 in werking te laten treden

• Het ontwerpbesluft wordt op de website www internetconsultatie ni geplaatst
zodat een ieder gedurende een periode van zes weken daar een schriftelijke

reactie op kan geven Vanwege de vakantleperiode wordt een

consultatieduur aangehouden van zes i p v vier weken

• De belangrijkste onderwerpen die in het Wijzigingsbesiuit financi^ie markten

2017 aan de orde komen zijn de volgende

Ter voorkoming van ongewenste storing en mogelijk hogere kosten

voorde beieggingsdienstverlening is expliciet opgenomen dat onder

o

van provisies vanaf een beleaainasrekenina

Uitbreidino dipiomaplicht voor adviseren over een algemeen

pensioenfonds en het vrijwiliig aansiuiten bij een

bed rijfeta kpensioenfonds

Regulering van adviezen die zonder tussenkomst van een natuurlijk

persoon worden gegeven Cautomatisch adviesl

o

o
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Ministerie van Financien
m

Directis Financiela Markten

TER BEHANDELING

Aan

de nniRlstei persoonsgegevens

Datum

13 februari 2017

Notitienummer

2017 0000026B44

notitie B7 aanbieden RvS

persoonsgegevens

Aanleiding
• Het voorste voor het Wijzigingsbesluit finandele markten 2017 is

geconsulteerd Naar aanleiding van de ontvangen reacties zijn wijzigingen

aangebracht Het wijzigingsbesiuit is in de CEZIM zonder discussie aanvaard

en is derhalve gereed voor agendering in de MR

• Er is een versiag opgesteld van de internetconsultatle Dit verslag zal op

internetconsultatie ni worden gepubliceerd nadat het door de MR is

goedgekeurd

Bijiage
1 Aanbiedingsfbrmulier MR

2 Wijzigingsbesluit FlnanclSIe
markten 2017

3 Consuitatteverslag

Gevraagde beslissmg
• Indien u zich kunt vinden in het bijgevoegde concept wijzigingsbesluit en het

consultatieverslag wordt u gevraagd in te stemmen met 1 verzending
ervan aan de MR voor agendering op 24 februari 2017 en 2 het bijgevoegde
MR formuller te tekenen

Kern

Wijzigingsbesluit rmandSle markten 2017

• Het Wijzigingsbesluit fmanciele markten 2017 bevat een aantal wijzigingen
van aigemene maatregeien van bestuur die betrekking hebben op de

financiele sector De twee belangrijkste wijzigingen zijn
o een uitbreiding van de reikwijdte van de diplomaplicht voor medewerkers

van financiele dienstverleners die adviseren over pensioenen Hierdoor

dienen medewerkers die adviseren over een algemeen pensloenfonds en

het vrijwillig aansiuiten bij een bedrijfstakpensioenfonds over een

Wft dip oma te beschikken

o een aanpassing van het Besluit bestuurlijke boetes financiele sector met

a s doel de toezichthouder de mogelijkheid te geven een hogere boete op

te leggen bij overtreding van artikel lOb van de Sanctiewet 1977 Dit

artikei regelt onder andere een meldplicht wanneer een relatie onder de

sanctieregelgeving valt Tot nu toe was aan niet naleving van artikei 10b

de eerste boetecategorie gekoppeld De tweede boetecategorie leent zich

hier evenwel beter voor nu deze is bedoeid voor ernstiger overtredingen

onder meer voor het niet voldoen aan een meldplicht Inzake incidenten
^

Deze categoric staat beter in verhouding tot de ernst van overtreding van

^
Zte in dit verband ook de nota van toellchting bij het Sesluit bestuurlijke boetes nnandeie sector Stb 2009

329
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■»

artikel 10b van de Sanctiewet Daarnaast is de hoogte van een boete van

de eerste categorie niet afschrikwekkend voor de groep instellingen
waartoe dit besluit zich richt

• Het wijzigingsbesluit is zonder discussie aanvaatxl in CEZIM derhalve

verwachten wij geen discussie in de MR

Consultatieverslag
• Het consultatieverslag is bijgevoegd en zal na akkoord in de MR op

www internetconsuitatie worden geplaatst
• De consultatiereacties zijn verwerkt in het huidige voorstel Twee

onderwerpen zijn naar aanleiding van de consultatiereacties geschrapt uit het

voorstel

o In het ter consuitatie voorgelegde wijzigingsbesluit werd voorgesteld om

voor geautomatlseerd advfes wetteiijke elsen voorte schrijven Naar

aanleiding van de consultatiereacties en de reeds bestaande regels worden

op dit moment nog geen nadere eisen gesteld aan geautomatlseerd

advies Uiteraard blijven ontwikkelingen van belang en kan op een later

moment worden bezien of wijziging van regelgeving aisnog nodig is Dit

is In lijn met het standpunt dat de Europese toezichthouders onlangs
hebben Ingenomen Op 16 decemberjl hebben de Europese

toezichthouders hun definitleve rapport ten aanzlen van automatisering in

financieel advies gepubliceerd
^
Hierin stellen zij datzij deze ontwikkeling

zullen blijven volgen maar dat er getet op de huidige Europese

regelgeving op dit moment geen nieuwe regelgevende trajecten hoeven

te worden gestart

o Het voorstel strekte er daarnaast toe om het verschaffen van provisies aan

financieledlenstverleners door klanten via een door de

beleggingsonderneming beheerde beleggingsrekening van de Want te

verbleden Tijdens de consuitatie is gewezen op mogelijke risico s voor het

level playing field Daarnaast is gevraagd om een nadere onderisouwing
van het sturingsrisico en de proportionalltelt van de maatregel aangezien
het een directe betaling betreft De reacties hebben aanleiding gegeven

om de wijziging nader te bezien

^
httD5 e5a5 ioint committee europa eu Paaes lMew5 EurQDean SupervisQry

Authoritles Dubiish conclusions on automation in fmancial advice aspx
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m
Ministerie ran Financien

V

Directie Financleie Markten

TER BESLISSING

Aan

rO ^2 is
persoonsgegevens

de minister

Datum

8 januari 2018

Notitienummer

2018 0000002470

notitie kamerbrief evaluatie provisieverbod

persoonsgegevens

Aanleiding
De evaluatie van bet provisieverbod is afgerond aan de Tweede Kamer is

toegezegd afronding eind 2017 In bijgevoegde brief informeert u de Kamer

over de uitkomsten en het vervolg hierop

Bijiasen

3

Gevraagde beslissingen
• Als u instemt met de brief wordt u verzocht deze te ondertekenen

• Graag uw akkoord met het bijgevoegde persbericht

Kernpunten
• De hoofdbevindingen van de evaluatie zijn diieiedig

1 Het provisieverbod draagt bij aan goede advisering doordat

verkeerde prikkels voor bet grootste deel zijn verdwenen^ de doelen

worden daarmee bereikt

2 Het dienstverleningsdocument dat beoogd is om klanten beter te

laten vergelijken tussen financiete dienstverleners lijkt voor daFdoel
niet effectief te zijn

3 De toegankelijkheid van advies is niet belemmerd door het

prgvisteverDoa wel moeceri we die blijven tnoniroren omdat het

provisieverbod nog niet lang werkt en er wel beperkte effecten

zichtbaar zijn bij flnancieel laaggeletterden
• De evaluatie is in nauw contact met alle betrokken partijen organisaties van

banken verzekeraars en adviseurs en behartigers van

consumentenbelangen voorbereid Er zijn twee onafhankelijke onderzoeken

qedaan naar de effecten aan de coFisu

In de Kamerbrief vatten we de belangrijkste bevindingen samen en noemeh

we de belangrijkste onderwerpen waarmee in het licht van de uitkomsten

aan de slag wordt gegaan

• Krachtenveld het provisieverbod is breed gedragen ookpnder adviseurs
^

blijkt uit de evaluatie Er is niettemin een kleine oro

luidrucfilig
van de evaluatie geven geen aanleiding om het prdvtsieTerbod aan te

passen Wij verwachten dan ook vooral vanuit die kleine groep adviseurs een

sterke reactie op de uitkomsten van de evaluatie

• Een belangrijke ultkomst is dat er gekeken moet worden hoe consumenten

geholpen kunnen worden bij het maken van een goede keuze met

betrekking tot de dienstverlening De informatie uit het

dienstverleningsdocument blijft van belang alleen Is de vorm van een

document mogelijk niet het meest effectief

lUsUKtHK^EiHill de aanbodkant

7
•

[viseurSTJI

aken teqen het provisieverbod De uitkomsten
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Toelichting
• We steilen qua proces voor om op de dag dat we de brief naar de Kamer

sturen een bijeenkomst te organiseren waarin de onderzoekers aan de

belanghebbende partijen de belangrijkste bevindingen toelichten Kort

daarna willen we een eerste overleg met alle belanghebbende partijen

organiseren waarin we bespreken welke vervoigstappen zij wenselijk en

nodig achten Daarna willen we een plan van aanpak maken en de Kamer

nader informeren over de beieidsinhoudeiijke vervoigstappen
• In de brief staan de flankerende onderwerpen die volgen uit de evaluatie

en onderwerpen waarover al eerder richting de Kamer is gesteld dat die in

ieder geval worden opgepakt na afronding van de evaluatie Dit is geen

limitatieve lijst want uit het overleg kunnen ook nog onderwerpen
voortkomen Het gaat om de volgende onderwerpen

■ Fadliteren van veraeliiklna oassende keuzes door consumenten

Mogeiijkheden hlertoe gaan we in overleg met belanghebbende

partijen verder onderzoeken

■ Postcontraaueie zoraolicht Uit de evaluatie blijkt dat er vragen

leven rond de verantwoordelijkheid van adviseurs richting

consumenten na het afsiulten van een product of dienst De

komende tijd gaan we in gesprek met adviseurs om in kaart te

brengen tegen welke problemen zij aanlopen bij het invullen van hun

rol en verantwoordelijkheid nadateen financieel product of dienst is

afgesloten
• Kwalit it van advies De evaluatie laat zien dat de kwaliteit van

advies grosso modo is toegenomen Wei verdient het onderscheid

tussen advies bij een aanbieder en zelfstandig advies de aandacht

• Jaarilikse controle van het kostoriismodel Aanbieders moeten de

advies en distribubekosten zo objectief mogelijk vaststellen in het

model Actal beval aan dit niet jaarlijks verplicht te steilen

■ Soeelveld bii oensioenadvies De AFM heeft geconstateerd dat

onduidelijk is of de Wft van toepassing is op financiele

dienstverlening aan werkgevers door een algemeen pensioenfonds
APF We gaan dit onderzoeken

■ Actieve orovisietransoarantie bii schadeverzekerinaen De evaluatie

geeft geen directe aanleiding om het provisieverbod uit te breiden

richting schadeverzekeringen Wei lijkt het verstandig om te

onderzoeken of transparantie over provisie bij schadeverzekeringen

kan worden betracht zoals onlangs door AFM en Verbond van

Verzekeraars is geagendeerd
• Moderniseren van het recht oo oremie incasso door het schrappen

van het automatisme dat de adviseur de premie incasseert als

daarover geen afspraken zijn gemaakt tussen verzekeraar en

adviseur

^
^
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Ministerie van Finanden

Directie Financiete

MarktenTCR SESUSSING

i \ih
Aan

J
de minister

Persoonsgegevens

notitie Brief TK markt financieel advies

Datum

U december 2018Aanleiding

Bij brief van 23 januart 2018 heeft u aan de TK geschreven nadere stappen te

zetten op het terreln van de markt voor ftnandeel advies In de bijgevoegde brief

kondigt u enkele vervoigstappen aan

NoGtienummer

2018 0000218820

Beslispunt
U wordt verzocht akkoord te gaan met de verzending van bijgevoegde brief aan

de TK en deze daartoe te ondertekenen

Persoonsgegevens

Kopie Ban

BijiagenToelichting
In de brief gaat u in op enkele onderwerpen op het terrain van de markt voor

financieel advies

1

ToelichtingOnderwerp

De titel onafhankelijk adviseur wordt beschermd Hiermee

wordt voor de klant dutdelijker welke dienstverlening hij mag
verwachten van een verkoopadviseur zelfstandig adviseur en

een onafhankelijk adviseur

Verduidelijking
onderscheid tussen

financieel adviseurs

1

U gaat samen met de AFM uitwerken hoe actieve

provisletransparantie kan worden vormgegeven zoals ook

aangekondigd in uw Agenda voor de financiele sector waarbij

het klantbelang en het gelijk speelveld tussen rechtstreekse

verkoop aan kiant en verkoop door tussenkomst van een

adviseur centraal staan

U bent het met de AFM eens dat vakbekwaamheid een

basisvereiste is voor advies en kondigt aan de wet Wft zo

aan te passen dat bij geautomatiseerd advies ook als geen

sprake is van persoonlijk contact de vakbekwaamheid

geborgd blijft

U gaat onderzoeken of de frequentie waarmee het

kostprijsmodel waarmee de advies en distributiekosten

worden berekend moet worden gecontroleerd door een

externe accountant nu jaariijks kan worden verlaagd Een

dergelijke verlaging wordt geadvtseerd door Actal Een

jaarlijkse toets zou dan blijven alleen mag zij ook worden

verricht door een interne accountant

2 Invoeren actieve

provisletransparantie

bij

schadeverzekeringen

3 Geautomatiseerd

advies monitoren

Verlaging lasten bij

berekening advies

en distributiekosten

in het rechtstreekse

kanaai

4

Vergroten van de effectiviteit dienstverleningsdocument door

het verder ontwikkelen van het document met behulp van

gedragsinzichten en het verkennen van de voor en nadelen

van het gebruik van open data

Faciliteren

vergelljking en

passende keuzes

door consumenten

5
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•

In antwoord op de motie van de leden Paternotte {D66 en Leijten SP over het

onderzoeken van de haalbaarheid van een marktbrede vergeltjking btj

onafhankelijke advisering over financtele producten wordt aangegeven dat we

belang hechten aan het beter markeren van onafhankelijk advies {in informatie

ten behoeve van de consument We vinden echter dat de huidige open norm die

gesteld wordt aan onafhankelijk advies dat een toereikend aantal producten
moet worden betrokken niet nader hoeft te worden ingevuld omdat deze het

doel beter dient Met een open norm is er flexibiliteit voor de AFM om in te spelen

op verschillende markten en veranderende omstandigheden

Thdoad en afetemmino

Vanwege gesprekken tussen het Verbond van Verzekeraars en Adfiz over actieve

provisietransparantie bij schadeverzekeringen heeft de totstandkoming van de

brief lang geduurd Zij hebben ons verzocht de verzending van de brief aan te

houden in afwachting van een door hen en door o a de AFM en de

Consumentenbond gedragen opiossing voor actieve provisietransparantie bij

schadeverzekeringen Afgeiopen weken is duidelijk geworden dat die gesprekken
in een impasse zijn beland beide partijen ondersteunen het idee van de actieve

provisietransparantie maar verschillen in hun kijk op de precieze uitwerking
ervan Omdat het Verbond en Adfiz niet op korte termijn met een door het veld

gedragen opiossing kunnen komen is er geen reden meer om langer te wachten

met de verzending van de brief Net als in de Agenda financiele sector geeft u aan

voorstander te zijn van actieve provisietransparantie
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Ministerie van Financien

Directie Finanetele

MarktenTER BESLISSING

Aan

de minister

Persoonsgegevens

notitie Vervoigbrief stand van zaken bancaire dienstverlening
BES eilanden

Datum

27 januari 2020

Notittenummer

2019 0000213646Aanleiding
Uw toezegging in de brief van 3 juni jl om de Tweede Kamer eind 2019 te

informeren over de staat van de bancaire dienstverlening in Caribisch Nederland

bijiage 2
Persoonsgegevens

Van

AFdelIng InsOcucioneel Belaid

en Integrltelt
Verzoek

Wij verzoeken u de Kamerbrief bijiage 1 te ondertekenen

Xopie aan

IRF 8ZK

Toelichting
• In de Kamerbrief geeft u aan dat de sector verbeteringen heeft doorgevoerd

sinds een onderzoek van PwC uit 2018 er is nu een breder aanbod van

internetbankieren

• Op de BES zijn al lange tijd klachten over de toegang tot euro rekeningen

bijvoorbeeld van ondernemers die zakendoen met Europees Nederland In

vervolg op de beantwoording van eerdere Kamervragen kondigt u aan het

Beslult Financiele markten BES aan te zuilen passen zodat het Europees

Nederlandse banken wordt toegestaan om eurobetaalrekeningen aan

te bieden op de BES U stemde eerder in met deze maatregel zie bijiage
3 maar de Kamer is hierover nog niet geinformeerd

• U geeft aan met de Europees Nederlandse banken in gesprek te zijn om

vast te steilen weike verdere hindernissen er zijn om ondernemers en

Inwoners van de eiianden als rekeninghouders te accepteren en wat er moet

gebeuren om deze weg te nemen 0ns eerste beeld is dat de hindernissen

een combinatie zijn van een hoge risico inschatting van de eiianden drempels
om de Identiteit van de klant vast te kunnen steilen en de lage verwachte

opbrengsten
• Verder scherpt u regels voor consumentenkrediet aan U meldt de Kamer dat

u in September 2019 de maximale kredietvergoeding voor

consumentenkredieten heeft verlaagd en dat u de definitie van maximale

kredietvergoeding wijzigt zodat deze net als in Europees Nederland

koppelverkoop onmogelijk maakt
• De brief is afgestemd met toezichthouders AFM en DNB en met BZK en EZK

BZK informeert het Kabinet van de Koning voor verzending van de brief

• U ontvangt komende week een separate notitie over mogelijke uitwerking van

een zeteleis voor Caribisch Nederland

Bijiagen
1 Concept Kamerbrief stand

van zaken bancaire an betaal

diensten Caribisch Nederland

2 Kamerbrief 3 juni 2019

stand van zaken bancaire

diensten BES en aanbieding
samenvatting PwC rapport
3 Notitie 171232a

Pagina 1 van 1

1075114 00005



Ministerie van Financien

m

Directie Fmanciele

MarktenTER DE5LISSING

Aan

de minister

persoonsgegevens

notitie consultatie Wijzigingsbesiuit financieie markten 2021
Datum

23 juni 2020

Notitienummer

2020 0000120990
Aanleiding
Het ontwerp van het Wijzigingsbesiuit financieie markten 2021 B21 is gereed
voor openbare consultatie

persoonsgegevens

BIjIagen

1

BesMspunt

U wordt verzocht in te stemmen met consultatie van bijgevoegd ontwerp van B21

gedurende zes weken via www internetconsultatie nl

Toelichting
Inhoud

B21 is een verzamelbesluit dat onderdeel uitmaakt van een jaarlijkse

wijzigingscyclus van wet en regelgeving op het terrain van toezicht op de

financieie markten Het besluit bevat o m de volgende onderwerpen
o Er wordt voorzien in soecifieke eisen t a v volledia oeautomatiseerd advies

zodat een advies dat volledig geautomatiseerd tot stand is gekomen aan

dezelfde kwaliteitseisen voldoet als een advies gegeven door een natuurlijk

persoon Hlermee wordt uitwerking gegeven aan de oproep van de AFM

genoemd in haar wetgevingsbrieven van 2017 en 2018 om aandacht te

besteden aan geautomatiseerd advies

o De freouentie van de veroiichte accountantsverklarino op het kostpriismodel

dat is ingevoerd samen met het provisieverbod wordt verlaaad Hiermee

wordt opvoiging gegeven aan een advies van het Adviescollege toetsing

regeldruk uit 2017 om de nalevingskosten te verminderen Voor de jaren
waarin geen accountantscontrole plaatsvindt worden alternatieve waarborgen

geintroduceerd
o De passieve provisietransoarantieverplichtinQ bii schadeverzekerinaen wordt

omaezet naar een actieve verplichtina Doel is om verzekeringsnemers

voorafgaand aan het afsiuiten van een schadeverzekering actief te informeren

over een eventuele afsluit en doorlopende provisie en de dienstverlening die

daar tegenover staat Hiermee wordt opvoiging gegeven aan het voornemen

tot meer transparantie over provisies en dienstverlening voor consumenten

bij schadeverzekeringen genoemd in de Kamerbrief van 2018 over de

toekomst van de financieie sector

o Het wordt een financi le dienstverlener die adviseert over een complex

product vooroeschreven om voorafgaand aan het advies aan te geven of zii

afhankeliik of onafhankeliik adviseert Hiermee wordt uiting gegeven aan de

wenseitjkheid van het wettelijk markeren van onafhankeiijk advies genoemd
in de Kamerbrief van 2019 over ontwikkelingen op het terrein van financieel

advies voor consumenten
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De kennis en ervarinastoets vervalt voor het oeval waarin een consumento

een aanvullend hypothecair krediet van maximaal 25 000 euro wil afsiuiten

voor de financierlno van eneroiebesoarende voorzieninoen in een wonino bii

dezelfde kredietaanbieder via het execution only kanaal Hiermee wordt

uitwerking gegeven aan het klimaatakkoord om de drempels voor het

afsiuiten van een hypothecair krediet voor energiebesparende maatregelen te

verlagen
Het Besluit financiele markten BES wordt aangepast zodat Eurooees

Nederlandse banken eurorekeninoen mooen aanbieden aan bewoners van

Caribisch Nederland Hiermee kunnen zij eenvoudiger deelnemen aan het

Europees Nederlandse betalingsverkeer Nu is daar nog een aparte BES

vergunning voor vereist deze eis komt te vervallen

De diploma eis voor bestourders van assurantiebemlddelaars in Caribisch

Nederland vervalt Het wordt passender geacht om de geschiktheid van een

bestuurderte beoordelen op capaciteiten en ervaring dan louter op basis van

een diploma Ook is de eis dubbelop met de vakbekwaamheidseis die geldt
voor feitelijke leiders en personeelsleden van financieel dienstverleners

In het Besluit prudentiele regels Wft wordt voorzien in een verdere uitwerking
van de gegevens die een groepsmaatschappij moet verstrekken bij de

verplichte kennisgeving bij een voorgenomen wijziging binnen de groep

Het Besluit prudentidle regels wordt in lijn gebracht met de EBA richtsnoeren

inzake uitbesteding Met deze wijziging geldt voor banken betaalinstellingen
en elektronischgeldinstellingen geen uitzondering meer op de wanneer zij
werkzaamheden uitbesteden aan een onderneming binnen dezeifde groep

intra groep uitbesteding

o

o

o

o

Proces

Het ontwerpbesfuit is voorzover relevant afgestemd met AFM en DNB De

wijziging betreft hypothecair krediet voor energiebesparende maatregelen is

afgestemd met het ministerie van BZK

Parallel aan de consultatie wordt het ontwerpbesluit voor advies voorgelegd

bij het Adviescollege toetsing regeldruk

Op grond van de Wet op het financieel toezicht Wft geldt een verplichte

voorhangprocedure t a v de regels met betrekking tot provisietransparantie
Het wetgevingstraject bestaat hiermee uit de volgende stappen consultatie

behandeling in MR voorhang bij beide Kamers en advisering door de Raad

van State

o

o

o
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Ministerie van Financien

Directie Financieie

MarktenTER BESLISSING

Aan

de minister

Persoonsgegevens

notitie Actieve provisietransparantie

Datum

21 September 2020

Notitienummer

2020 0000199187Aanleiding
In januari 2019 heeft u aangekondigd om de huidige passieve provisietransparantie

bij schadeverzekeringen om te zetten in een actieve provisietransparantie waarbij
de tussenpersoon actief de consument moet informeren dat een deei van zijn

verzekeringspremie naar de tussenpersoon gaat ais vergoeding voor geleverde
diensten Het voorstei is omgezet naar een ontwerpbesluit dat is geconsuiteerd
Daaruit bleek dat het Verbond van Verzekeraars de Consumentenbond en de AFM

het voorstei niet ver genoeg vinden gaan Zij pleiten voor meer transparantie De

tussenpersonen vinden het juist te ver gaan

Persoonsgegevens

Kopie aan

Beslispunten

Op basis van de consultatiereacties liggen o i twee opties voor het vervolg voor

1 Voortzetten van het voorstei zoals was geconsuiteerd en dus niet meegaan

met de bezwaren van Verbond AFM en Consumentenbond

2 Het voorstei op het punt van meer transparantie aanpassen conform de

reaches van het Verbond van Verzekeraars AFM en deels ook de

Consumentenbond zie ook de tabel hieronder

Het doel van het voorstei consumenten bewust maken van het feit dat zlj bij een

tussenpersoon provisie betalen waarvoor zij dienstvertening mogen verwachten

wordt o i al goed gediend met optie 1 Optie 2 heeft bovendien het risico in zich

dat kwetsbare consumenten minder vaak voor tussenpersonen en dus advies

kiezen en voortaan rechtstreeks naar de verzekeraar gaan waar ze geen advies

krijgen Daar staat tegenover dat die optie op weinig draagviak kan rekenen bij
genoemde belangrijke stakeholders We adviseren u daarom om voor optie 2 te

kiezen Gaat u daarmee akkoord

■7^

Verbond en AFM willen verder dat de actieve provisietransparantie niet alleen

de particullere maar ook voor de zakelijke markt geldt We adviseren u op dit punt
^ ^

niet mee te gaan want zakelijke markt minder kwetsbaar Voor de zakelijke

blijft wel passieve provisietransparantie bestaan Gaat u hiermee
akkoord|^^^^

Kern

• Het doel van de introductie van de actieve provisietransparantie op de

schadeverzekeringsmarkt is het attenderen van de consument op de provisie

en de daarbij behorende dienstverlening zodat de consument ook gaat vragen

naar de diensten die de financieel adviseur uit die provisiekosten verricht zoals

bijstaan bij schadeafhandeling

i
j er^ ^~L
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• Schadeverzekeringen hebben veelal een beperkte financiele impact en zijn vaak

maandelfjks opzegbaar Er zijti anders dan bij complexe producteni waar we

een

schadeverzekeringsmarkt een negatieve sturende werkino heeft Het doel is

dan ook niet provisie a s zodanig in deze markt aan te pakken
• In het geconsulteerde voorstel stond dat de tussenpersoon in een vroeg

stadium de provisie aan de klant transparent moet maken zodat dit

daadwerkelijk onderdeel wordt van het gesprek over dienstveriening door die

tussenpersoon In het beginstadium is echter onbekend wat het exacte

provisiebedrag zai worden gelet op dat dit onder meer afhangt van het te

verzekeren object type verzekering dekking en persoonskenmerken De

tussenpersoon kan in dat stadium wel een gemiddeld provisiepercentage per

productgroep geven Het voorstel bepaaide daarom dat de tussenpersoon een

gemiddeld percentage of gemiddeid bedrag per productgroep kenbaar moet

maken tezamen met de dienstveriening die daar tegenover staat waarbij het

voor zowel de zakelijke als de particuliere markt mogelijk blijft om het exacte

nominale provisiebedrag bij de adviseur of bemiddelaar op te vragen
• Verzekeraars AFM en Consumentenbond hebben in de consultatie gemeld dat

zij het voorstel n iefvergehde^g v’irideh^^aahy d¥ tussenpei^neTr^
juist te veT~gaarh~AFMr CoQ5yjrentenbond en Verbond zouden graag zien dat

de tussenpersoon voor het afstuiten ven de verzekeriiTg’falsTtutderfjk wordt
welk product wordt aekochtl het exacte provisiebedrag aan ae consument

moet melden DeaThaasrpTeicen verbond en de ATM efvoor dal triet aileen

donsumenten hier actief over worden geinformeerd maar ook de zakelijke
markt

• T a v dat laatste punt de verplichting geldt in het geconsulteerde voorstel

alleen voor particuliere kianten gelet op de verschiiien tussen de particuliere en

zakelijke markt o a op het gebied van kennis mondigheid en type advies dat

gegeven wordt Zakelijk worden ook veelal pakketten afgesloten waarbij
wordt onderhandeld

• Het voorstel van Verbond AFM en de Consumentenbond t a v het exacte

provisiebedrag zorgt voor nog meer transparantie Het draagt echter niet beter

bij aan versterking van de dialoog over dienstveriening Ook kleven er nadelen

aan het voorstel Hieronder maken we inzichtelijk welke voor en nadelen

gemoeid zijn met het vasthouden aan het oorspronkelijke voorstel en aan de

variant dat we een stap verder gaan conform de wens van Verbond AFM en

Consumentenbond

optie 1 voorstel zoals in consultatie

geweest

optie 2 aanpassing in lijn met reactie

Verbond AFM en Consumentenbond

Gemiddelde provisie per productgroep Exacte provisie per product

De tussenpersoon informeert de

consument voor het ultbrengen van het

advies over het gemiddelde bedrag en

percentage provisie per oroductaroeo in de

dienstenwiizer NB de adviseur is al

verplicht om oo verzoek voor het definttief

afsiuiten van de verzekering het exacte

bedrag aan te geven passieve

transparantie

De tussenpersoon moet voor het definitief

afsiuiten van de verzekering het exacte

nominale provisiebedrag aan de client

verplicht meedelen

Voordeel Voordeel

Siuit goed aan bij het doel consument

bewust maken dat hij betaalt voor

Komt tegemoet aan de bezwaren van

Verbond AFM en Consumentenbond

^
Complexe producten zijn producten die vaak lastig te begrijpen zijn potentieel een grote

financiele impact hebben en een lange iooptijd kennen Hierbij gaat het bijv om

levensverzekeringen pensioenen en hypotheken
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dienstverlening en dus om die

dienstverlening kan vragen

Er wordt niet verdergaand in de markt

ingegrepen dan nodig iegaiiteit en de

markt wordt niet onnodig verstoord

met risico op verschuiving van

afsiuiten verzekering met advies naar

afsiuiten zonder advies

Er is een grotere mate van transparantie
de consument krijgt het exacte bedrag
actief te zien

Door de vorm van de mededeling

mondeiing wordt de consument er

expiiciet op gewezen

Nadeei Nadeei

De consument weet niet welk bedrag hij
in zijn geval precies aan provisie
betaait Dit exacte bedrag kan nog

significant afwijken van de

gepresenteerde gemiddelden
Het bedrag wordt actief opgenomen in

de dienstenwijzer De consument moet

dat document wei iezen Het is niet

zeker dat dit gebeurt

Mededeten van het exacte provisiebedrag

bij afsiuiten iicht dit kostenelement er uit

en kan de consument afietden van

beiangrijke re kenmerken van de

verzekering zoais dekking en

uitkeringspercentage
De verpiichte mededeiing en focus op

kosten voor dienstveriening kunnen tot

marktverstoring ieiden Het risico is dat

kwetsbare consumenten fdie financieei

advies nodio hebben’l door exoliciet

wiizen op kosten van advies eerder

kiezen voor bet directe kanaai bii de

verzekeraar fzonder advies van een

tussenpersoonV

Lastig handhaafbaar ook voigens de

AFM

Toelichting

Op te lessen probleem
Een Want die een verzekering aanschaft via een tussenpersoon is zich er mogelijk
niet van bewust dat in zijn verzekeringspremie een provisiebedrag verwerkt zit

Veelai is dit circa 20 van het premiebedrag En ai zou de Want zich bewust

daarvan zijn dan wordt de hoogte van de provisie voor hem of haar momenteel

pas transparant ais hij of zijn er naar vraagt passieve provisietransparantie Dit is

onwenseiijk omdat de consument dan weliicht ook niet naar de dienstveriening

vraagt waar hij of zij wei voor betaait

Kenmerken schadeverzekeringsmarkt
Anders dan bij complexe producten waar in 2013 een provisleverbod is voor

ingesteid zijn er voor de schadeverzekeringsmarkt geen signalen op basis waarvan

verondersteid kan worden dat de afsiuit en dooriopende provisie een perverse

prikkei vormt voor de intermediair om te sturen naar het product met de hoogste

provisie Bovendien kent de schadeverzekeringsmarkt veelai producten die beter te

begrijpen zijn minder potentieie financieie impact hebben en meer fiexibiiiteit

kennen wat betreft looptijd opzegbaarheid vaak maandeiijks opzegbaar en het

wisseien van aanbieder

Bezwaren huidig voorstel en draagviak
In hun reaches stellen AFM Consumentenbond en Verbond van Verzekeraars dat

het voorstei onvoidoende actief is consument moet nog steeds zelf actief vragen

naar het concrete provisiebedrag inzake de afgesioten verzekering wat in een

online omgeving niet aitijd mogelijk is onvoidoende informatief gemiddelden zijn
te generiek en onvoidoende voor de klein zakelMke markt fkleine ondernemers

handelen vergeMjkbaar ais consumenten moet je op zelfde manier beschermen

bovendien geldt de huidige passieve transparantie ook voor de zakelijke markt

m u v groot zakelijk

Pagina 3 van 5

1075112 00007



Het is vanuit het beoogde doel o i vooral belangrijk dat klanten l beghjpen dat

er provisie betaald wordt 2 dat de kosten afhankelijk zijn van de situatie van de

klant en 3 de intermediair een bepaalde dienstverlening verricht voor de provisie

Daar staat tegenover het draagviak voor doorgaan met het huidige voorstel

beperkt is De tussenpersonen vinden het te ver gaan terwiji het Verbond van

Verzekeraars de AFM en de Consumentenbond het voorstei niet compleet vinden

zonder de verpllchting dat het exacte provisiebedrag moet worden gemeld Het

voorstel wint aan draagviak door met de bezwaren van laatstgenoemde groep mee

te gaan
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Proces

We adviseren u om de TK voor het AO Financiele Markten 28 10 te informeren

over uw voornemen over de actieve provisietransparantie via de brief over

consumentenbeleid die nog aan u wordt voorgelegd
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Ministerie van Finanden

m

Directie Financiete

MarktenTER BESLISSING

Aan

de minister

I
0CZ 2^1io

notitie

Persoonsgegevens

Datum

19 oktober 2020

Notitienummer

2020 0000204059
Actieve provisletransparantie

PersoonsgegevensAanleiding

Op 16 oktober jl iegden we u een aantal besiispunten voor over de vormgeving
van de actieve provisletransparantie voor schadeverzekering zie bijiage 1 U gaf
akkoord op het toevoegen van een verpiichting om ook bet exacte nominaie

provisiebedrag per product kenbaar te maken Ten aanzien van de vraag of een

dergelijke verpiichting voor aiieen de particuiiere markt of ook de zakeiijke markt

dient te geiden schetste u twee opties en steide u een vraag Met deze notitie

komen we daarop terug

Kople aan

Beslispunt
U schetst twee opties ten aanzien van de uitbreiding van

provisletransparantie naar de zakeiijke markt nu wel doen of ii boven

de markt laten hangen als optie Daarbij vraagt u waarom witlen jullie het

niet anders dan dat de groep minder kwetsbaar isl

Wij adviseren u om voor optie ii te kiezen Om invulling te geven aan het

boven de markt te laten hangen stellen we voor om in het consultatieverslag
en de Kamerbrief een evaluatie van het effect van de actieve

provisletransparantie op de particuiiere markt aan te kondigen waarna er een

keuze oemaakt wordt voor provisietransparantie oo de zakelnk markt

Bent u hiermee akkoord

Kern

De redenen waarom we voorstellen provisietransparantie op dit moment nog niet

te laten geiden voor de zakeiijke markt maar te wachten op de evaluatie zijn de

volgende
Het doel van de provisietransparantie is het bevorderen van het gesprek
over de dienstverlenina door de tussenoersoon een onderwerp dat door

zakeiijke partiien veelai standaard met tussenoersonen wordt besproken

Het risico op marktyerstorino van actieve transoarantie is aroter bij de

zakeiijke markt

Actieve provisietransparantie kan het onbedoelde neveneffect

hebben dat juist de minder vermogende partijen bijv zzp ers niet

bereid zijn om voor de dienstverlening van de adviseur te betalen en

overstappen naar het directe kanaal Dit risico is groter dan op de

particuiiere markt omdat de absolute bedragen in de zakeiijke markt

hoger zijn
Het kan er voor zorgen dat kieine partijen minder goed bediend

worden door de adviseurs Adviseurs gebruiken de totale provisie
inkomsten van atle klanten om de klanten die schade hebben van

aanvullende dienstverlening te voorzien Het provistesysteem werkt

ii

a

b
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deels o b v solidariteit voor de kleine klanten of klanten die vaak

schade hebben kan de dienstverlening niet uit o b v de betaalde

provisie Feitelijk wordt dat gesubsidieerd door de andere

middelgrote zakelijke clienten Als volledige actieve transparantie
ook voor de zakelijke markt wordt ingevoerd kunnen de

middelgrote zakelijke clienten vinden dat ze te veel betalen aan

provisie en daar scherper over onderhandelen De advtseur wordt

daardoor naar verwachting gedwongen meer te kijken naar de

kostendekkendheid per klant Dit kan erin resulteren dat kleinere

klanten die minder provisie aanbrengen minder dienstverlening

krijgen of moeilijker een advtseur vinden

Nederland heeft al waarboroen op de zakelUke markt die verder aaan

dan de Eurooese reoels Anders dan in andere landen heeft de zakelijke
markt in Nederland reeds de mogelijkheid om de adviseur naar het

provlsiebedrag te vragen Deze passieve transparantie geldt op basis van

Europese wetgeving alleen voor de consument

ill

Toelichting
• Er zijn geen problemen of misstanden gesignaleerd met provisie bij

schadeverzekeringen Dat geldt ook voor de zakelijke markt Het doel van de

actieve provisietransparantie is het bevorderen van het gesprek over de

bijbehorende dienstverlening een onderwerp dat door veel zakelijke partijen
ai standaard aangesneden wordt

• Het Verbond en de AFM stellen dat er In de praktijk weinig onderscheid is

tussen consumenten particulieren en kleine en middelgrote ondernemers die

geen eigen expertise hebben op verzekeringsgebied Zij pleiten ervoor dat

ook deze groep in de precontractuele fase het exacte nominale bedrag van de

provisie en de daar tegenoverstaande dienstverlening kenbaar wordt

gemaakt Gelet op dat de wet geen onderscheid maakt in zzp klein en

middeigroot zou je dan de verplichting voor de actieve provisietransparantie
moeten uitbreiden naar vrtjwel de hele zakelijke markt m u v grootzakelijk

• De stelling dat een zzp er wellicht meer vergeiijkbaar is met een consument

dan met een grote zakelijke onderneming klopt maar is ons inziens op dit

moment onvoldoende om het wetsvoorstel uit te breiden naar de zakelijke
markt gelet ook op het potentiele marktverstorende effect Omdat de totale

verzekeringspremie hoger is in de zakelijke markt zijn ook de absolute

provisiebedragen groter waardoor er wellicht eerder motivatie bij de

verzekerde is om op de provisie te bezuinigen door voor het directe kanaal te

kiezen Zzp ers zouden hierdoor potentieel waardevolle dienstverlening
mislopen fiovendien kan de transparantie het neveneffect creeren dat de

tussenpersonen afscheid gaan nemen van de kleinzakelijke markt Uit

interviews blijkt dat verschillende tussenpersonen aangeven zij eigenlijk nu te

weinig verdienen op de kleine zakelijke clienten maar dat dit wordt

gecompenseerd door de inkomsten van de grootzakelijke markt^ Er is sprake
van kruissubsidiering solidariteit

• Daarnaast heeft Nederland al waarborgen voor het zakelijke segment Mocht

de zakelijke klant willen weten wat het exacte provlsiebedrag is dan kan hij
dit op basis van de huidige passieve provisietransparantie reeds opvragen

Daarbij is de Nederlandse wetgeving al stronger dan de Europese wetgeving
die alleen passieve transparantie eist voor de consument

• Enkete dagen geleden hebben middels een interview de Kamerieden Van der

Linde WD met een siag om de arm en Slootwea CPA recent^

aangegeven zich te kunnen vinden in het oeconsulteerde voorstel voor

□ rovisietransDarantie dat aeen actieve transparantie voor de zakelijke markt

bevatte

‘ Zie p SO Scriptie beloningstransprantie in de co assurantiemarkt bijiage 2
^
Zie vakbiad AMweb https www amweb nl branch6 nieuws 2020 10 cda kamerlid evert jan

slootweg over onverzekerbaarheid een hele branche buitenspet zetten is niet goed 101125657 en

https www amweb nl schade nieuws 2018 ll roald van der linde vvd aanbieders moeten blijven
zorgen dat de markt bediend wordt lOll 13980
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m
Ministerie van Financien

Directie Financiele

MarktenTER BESLXSSING

Aan

de minister

Persoonsgegevens

Datum

Sfebmari 2021

notitie Notitienummer

2021 0000023866
Brief toezeggingen AO Finandele Markten

Aanleiding

Tijdens het aigemeen overleg Financieie Markten op 19 november heeft u enkeie

toezeggingen gedaan aan de Vaste Kamercommissie Financien betreffende het

onderwerp actieve provisietransparantie bij schadeverzekeringen

Persoonsgegevens

Kopie aan

Beslispunt
U schrijft in bijgaande concept Kamerbrief dat de aan de Kamer toegezegde

gesprekken met AFM en de Consumentenbond niet tot een wijziging van uw

voornemen hebben geleid en dat u het dus met beide organisaties eens blijft dat de

actieve provisietransparantie in concrete bedragen moet worden gedaan U meldt

dat u wel een evaiuatiebepaiing toevoegt aan het voorstei zodat het voorstei 3 jaar
na inwerkingtreding wordt geevaiueerd en dat u de AFM heeft gevraagd om met de

tussenpersonen in gesprek te gaan over de praktische uitvoering van de maatregel
Geiet op de eerdere kritische vragen uit de Kamer is er contact met uw PA over deze

brief daar zuiien we met verzending op wachten

BiJIage
1

U wordt verzocht om bii akkoord bilaaande brief aan de Tweede Kamer te

ondertekenen

Kern

• Tijdens het AO waren CPA WD en D66 kritisch over uw aankondiging om

n a v de consultatie het voorstei voor actieve provisietransparantie voor

schadeverzekeringen aan te passen van transparantie over gemiddelde

provisiebedragen naar transparantie over concrete bedragen U heeft toeaezead

Qonieuw te soreken met de Autoriteit Financieie Markten fAFM^ en de

Consumentenbond en de Kamer te informeren over de dilemma s en

afweQinaen bii dit voorstei

• Voor de bepalingen ten aanzien van actieve provisietransparantie geldt geen

voorhangverplichting Fiet wijzigingsbesluit waarin de bepaling was opgenomen

gaat vanwege een andere daarin opgenomen wijziging wel voor voorhang naar

de Kamer De Kamer ging er daarom vanuit dat zij ook het voorstei voor actieve

provisietransparantie nog zou zien De bepalingen met betrekking tot provisie

zijn doorgeschoven naar een volgend wijzigingsbesluit waarvoor geen voorhang

geldt Ter vervanging informeert u de Kamer met deze brief over de afwegingen
en vervoigstappen

• In de brief wordt ingegaan op de achtergrond de huidige regels en de

voorgestelde vormgeving Expliciet wordt ingegaan op de overwegingen hierbij
• Het doel van actieve provisietransparantie voor schadeverzekeringen is om met

het actief transparent maken van de provisie voor de tussenpersoon en de

dienstverlening die de consument daarvoor ontvangt de consument te

stimuleren ook naar die dienstverlening te vragen
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De dillema s en overweginaen bij de vormgeving zijn te onderscheiden in drie

onderwerpen
1 Werken met gemlddelden In percentages en of bedragen of kiezen voor

concrete nominate bedragen U geeft in de brief evenals AFM en

Consumentenbond uw voorkeur aan voor nominale bedragen omdat u

meerwaarde ziet in de informatie over wat provisie voor de betreffende

consument daadwerkeliik betekent en niet voor de aemiddelde consument

2 De optimale hoeveelheid informatie die een consument tot zich kan nemen

U geeft aan dat informatie over de provisie essentieei is om het gesprek
over de dienstverlening goed te kunnen voeren en daarmee voor de keuze

van de consument voor een distributiekanaai en product
3 Het niet verstoren van het gelijke speelveld tussen de distributiekanalen U

geeft aan dat ongeacht de aanbieder directe aanbieder of een

tussenpersoon de consument zowel over de provisie ais over de

dienstveriening dient te worden geinformeerd

Toelichting
Proces en aigemeen overleg
• In het AO Financieie markten waren voorai de ieden Siootweg CDA Van der

Linde WD en Sneiier D66 kritisch over de voorgestelde vormgeving van

actieve provisietransparantie U heeft toegezegd om nogmaals met in ieder gevai
de AFM en Consumentenbond over dit onderwerp te spreken en te bezien of dit

tot wijziging van het voorstei leidt Daarnaast heeft u toegezegd om de Kamer

nader mee te nemen in de diiemma s en overwegingen die spelen bij dit

onderwerp en de afwegingen die u daarbij heeft gemaakt
• In januari 2019 kondigde u aan om de huidige passieve provisietransparantie bij

schadeverzekeringen de tussenpersoon meldt de provisie alleen ais de

consument daar naar vraagt om te zetten in een actieve provisietransparantie
de tussenpersoon moet actief de consument informeren dat een deel van zijn

verzekeringspremie naar de tussenpersoon gaat ais vergoeding voor geieverde
diensten

• In de consultatie bleek dat het Verbond van Verzekeraars de Consumentenbond

en de AFM het toenmalige voorstei niet ver genoeg vonden gaan De

tussenpersonen vonden het juist te ver gaan

• Bij brief van 27 oktober 2020 informeerde u de TK dat de consultatiereacties

aanleiding gaven om het geconsulteerde voorstei aan te passen In het

geconsulteerde voorstei mocht de tussenpersoon de provisie weergeven in

gemlddelden en per productgroep N a v de kritische consultatiereacties van de

Consumentenbond en de AFM veranderde u het voorstei zodanig dat de

verplichting ziet op het actief door de tussenpersoon noemen van de exacte

provisiebedragen per product Flet doel was om de consument zo concreet

mogelijk te informeren De Kamerleden vroegen in het AO of dit daadwerkelijk in

het belang van de consument is Ook vroegen zij of de maatregel niet voor een

te grote administratieve last voor tussenpersonen zou zorgen en of verstorend

zou zijn voor het gelijke speelveld tussen tussenpersonen en verzekeraars We

hebben na het AO opnieuw met de AFM en Consumentenbond gesproken Dit gaf

geen aanleiding om het voorstei inhoudelijk te wijzigen In deze gesprekken
werd aangegeven dat er geen redenen zijn in het belang van de klant om hem

niet actief te informeren over de provisie Flet actief noemen van de provisie
moet duidelijk maken welke dienstverlening de consument mag verwachten

Door het bedrag op te nemen zal de consument volgens AFM en

Consumentenbond eerder deze dienstverlening claimen omdat inzichtelijk wordt

dat hij zij er ook voor betaalt

Inhoud brief

• In de brief wordt ingegaan op de achtergrond en het doel van

provisietransparantie Ook worden de dilemma s geschetst Bij de vormgeving
van provisietransparantie speelt het inzicht voor de consument een rol

Tegelijkertijd moet het voorstei het speelveld tussen verzekeraars en

tussenpersonen niet onnodig verstoren De tussenpersonen geven aan dat het

voorstei een te grote administratieve last is voor tussenpersonen niet
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uitvoerbaar is en het speelveld tussen tussenpersonen en verzekeraars wordt

verstoord

• De dillema s bij de vormgeving zijn hoofdzakelijk te onderscheiden in drie

onderwerpen
1 Werken met gemiddelden in percentages en of bedragen of kiezen voor

concrete nominate bedragen AFM en Consumentenbond pieiten expliciet
voor concrete nominale bedragen omdat dit de consument meer zegt dan

gemiddeiden U geeft in de brief uw voorkeur aan voor concrete nominaie

bedragen omdat u meerwaarde ziet in informatie over wat provisie voor de

betreffende consument betekent en niet voor een gemiddeide consument

2 De optimale hoeveelheid informatie die een consument tot zich kan nemen

Wanneer meer informatie over provisies wordt verstrekt kan de baians met

andere informatie over het schadeverzekeringsproduct oa dekking

iooptijd uitkering zoekraken Uit de gedragswetenschap is bekend dat een

consument maar een beperkte hoeveeiheid informatie tot zich neemt en een

evenwicht moet worden gevonden in de hoeveeiheid te verstrekken

informatie U geeft aan dat informatie over de provisie essentieel is om het

gesprek over de dienstveriening goed te kunnen voeren en daarmee voor de

keuze van de consument voor een distributiekanaai en aanschaf van het

product De extra informatie over de provisie is dan ook gewenst vanuit het

beoogde doei zodat kianten 1 begrijpen dat er provisie betaaid wordt 2

dat de kosten afhankelijk zijn van de situatie van de klant en 3 de

tussenpersoon een bepaaide dienstveriening verricht voor de provisie
3 Het niet verstoren van het geiijke speelveld tussen de distributiekanaien De

zorg t a v het voorstel is op dit punt tweeledig Enerzijds dat de verplichting
alleen voor tussenpersonen geldt en de directe aanbieder niet transparent
hoeft te zijn over kosten En anderzijds dat de vrees is dat consumenten

vaker na het inwinnen van advies via het directe kanaal een verzekering
zullen afsiuiten om niet de provisie kosten te betalen en daardoor dus ook

geen recht hebben op de dienstveriening bij schade U schrijft in uw brief

dat in het voorstel voor zowel de tussenpersoon als de directe aanbieder

een verplichting is opgenomen om de kenmerken van diens dienstveriening

duideiijk te maken zodat het voor een klant mogelijk wordt om zich een

beeld te vormen van hetgeen hij of zij aan premie betaait en weike

dienstveriening daartegenover staat Dit maakt vergelijken mogelijk Het is

aan de tussenpersoon om de meerwaarde van zijn dienstveriening ook na

afsiuiting van de verzekering bij de consument over het voetiicht te krijgen
De tussenpersoon kan kiezen tussen een mondelinge of schrifteiijke

mededeling waarmee de extra administratieve lasten beperkt biijven
• De tussenpersonen hebben aandacht gevraagd voor de uitvoerbaarheid van het

verstrekken van een concreet bedrag Wij denken dat het daarmee meevalt Op
dit moment moeten tussenpersonen o g v de passieve transparantieverplichting
immers ook ai het concrete provisiebedrag inzichteiijk kunnen maken Dat

bedrag moeten ze dus al scherp hebben

• Om tegemoet te komen aan de zorgen van Kamerleden schrijft u in de brief dat

het voorstel wordt aangevuld met een evaluatiebepaiing om deze maatregel drie

jaar na inwerkingtreding te evalueren en te heroverwegen of er aanleiding is de

bepalingen aan te passen en of uit te breiden naar de zakelijk markt
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Ministerie van Financien

Directie Financiele

MarktenTER BESLISSING

Aan

de minister

\ QC2 persoonsgegevens

Datum

22 maart 2021

notitie Nutitienummer

2021 0000059159
Herziene Kamerbrief toezegging AO Financiele Markten

Aanleiding
U heeft recent een Kamerbrief voor actieve provisietransparantie goedgekeurd
Wij willen nog graag een technische wijziging in de brief maken alvorens deze

verzonden wordt Nu staat in de brief dat actieve provisietransparantie in het

Wijzigingsbesluit Financieel Markten 2022 B22 komt maar door een wijziging in

de tijdsiijnen van het Wijzigingsbesiuit Financieel Markten 2021 B21 kan het

toch in het eerdere besluit mee wat voor een kleine versnelling van de invoering

zorgt In de bijiage treft u de gewijzigde brief

persoonsgegevens

Kopie aan

Bijiage

2

Beslispunt
Indien u kunt instemmen met de aangepaste Kamerbrief wordt u verzocht deze te

ondertekenen

Kern

• De tijdsiijnen voor B21 zijn door de demissionaire status van het kabinet

gewijzigd Door deze wijziging is het aisnog mogeiijk om actieve

provisietransparantie op te nemen in B21

• Actieve provisietransparantie is een belangrijk punt voor de financiele

adviseurs en verzekeraars Hoe eerder er duidelijkheid op dit punt voor de

markt komt hoe beter dat is

• In de bijiage treft u de zowel de aangepaste brieven met track changes als

de schone versie aan ter tokening
• De volgende passage wordt geschrapt Om te voorkomen dat dit onderwerp

tot vertraging voor het hele Wijzigingsbesluit zou leiden is het onderwerp
actieve provisietransparantie bij schadeverzekeringen opgenomen in het

voigende wijzigingsbesiuit nameiijk het Wijzigingsbesluit Financiele Markten

2022 Dit conceptvoorstel zal in de loop van ditjaar openbaar warden

gemaakt Naar verwachting zullen in het Wijzigingsbesluit Financiele Markten

2022 geen bepalingen zijn opgenomen waarvoor een voorhangverpUchting

geldt Om toch gevolg te geven aan mijn toezegging informeer ik u met deze

brief nader over dit onderwerp en de gemaakte afwegingen
• In piaats daarvan komt de volgende passage Met deze brief informeer ik u

nader over dit onderwerp en de gemaakte afwegingen
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Ministerievan Financien

Directle FlnanciSle Markten

TER BESUSSING T B V MR D D 5 NOVEMBER 2021

Aan

de minister

\g22
Persoonsgegevens

nota Wijzigingsbesluit financiele markten 2021 aanbieden MR

Datum

25 Dktober 2021

Notanummer

2021 000D21474A

Aanleiding
Het Wijzigingsbesluit financiele markten 2021 B21 is vorig jaar zomer

openbaar geconsulteerd
In de onderdelen in B21 t a v actieve provisietransparantie zijn na consultatie

enkele aanpassingen aangebracht en hierover zijn gesprekken gevoerd met

de AFM en de Consumentenbond Deze onderdelen zijn gereed waardoor B21

het verdere wetgevingstraject kan doorlopen
Voordat het besluit voor advies aanhangig kan worden gemaakt bij de Raad

van State moet het op grond van artikel 4 25 van de Wet op het financieel

toezicht gedurende vier weken worden voorgehangen bij beide Kamers van de

Staten Generaal

Op 19 oktober jl heeft ambtelijk voorportaal CFEZIL zonder discussie

ingestemd met het ontwerp en besloten dat het als zogenaamd glad stuk door

kan naar de MR

Bijtagen
1 MR aanbiedingsformuher
2 Wijzigingsbesluit FM 2021

3 Consultatieverslag
4 Voorhangbrief TK

5 Voorhangbrief EK

6 NO KamerbrieF actieve provis

transparantie

Beslispunt
• Stemt u in met het aangepaste ontwerpbesluit Dan wordt u verzocht het

MR formulier bijiage 1 te ondertekenen

Met bijgevoegd MR formulier wordt de ministerraad machtiging gevraagd
om

1 het ontwerp bij het parlement voor te hangen en

2 het ontwerp na afloop van de voorhangprocedure voor advies aan te

bieden aan de Raad van State als geen ingrljpende wijzigingen
worden doorgevoerd

Toelichting

Consulta tierea cties

• Er zijn 22 consultatiereacties ontvangen Het merendeel 18 gaat in op de

plicht tot actieve provisietransparantie bij schadeverzekeringen Andere

onderwerpen in het geconsulteerde voorontwerp waar meer aandacht voor

was zijn het schrappen van de kennis en ervaringstoets bij het afsiuiten van

bepaalde aanvullende hypothecaire kredieten 8 het voorzien in specifieke

eisen ten aanzien van volledig geautomatiseerd advies 7 en de plicht voor

een financiele dienstverlener die over een complex product adviseert om aan

te geven of hij onafhankelijk adviseert 4

• Aangepaste onderdelen t a v actieve orovisietransparantie
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4 r

o In de geconsulteerde onderdelen t a v actieve provisietransparantie
wordt uitgegaan van gemiddelde bedragen per productgroep Naar

aanleiding van de consultatiereacties is dit aangepast naar exacte

nominale bedragen U heeft tijdens het AO financiele markten op 19

november 2020 toegezegd om nog een keer te spreken met de

Consumentenbond en AFM en om de Kamer daarover te informeren

o De gesprekken met de Consumentenbond en de AFM hebben niet tot

wijzigingen geleid Actieve provisietransparantie wordt in exacte

nominale bedragen gedaan

o De Kamer is hier nader over geinformeerd met een Kamerbrief zie

bijiage 6 De Kamerbrief is besproken tijdens het commissiedebat

financiele markten voor de zomer In dit debat is toegezegd dat de

AFM met tussenpersonen in gesprek zal gaan over de praktische

uitvoering van de maatregel Deze gesprekken is AFM momenteel aan

het voeren Er zijn geen signalen dat de onderdelen die zien op

actieve provisietransparantie onuitvoerbaar zijn

o Aan B21 is een evaluatiebepaling toegevoegd zodat de onderdelen

die zien op actieve provisietransparantie drie jaar na inwerkingtreding
worden geevaiueerd

• Flet onderdeel dat ziet op het schrappen van de kennis en ervaringstoets is

uit B21 gehaald en opgenomen in een apart besiuit dat reeds in working is

getreden
• De consultatiereacties hebben voor het overige tot enkele verduidelijklngen of

andere verbeteringen in het besiuit zelf en de toelichting daarop geleid Het

betreft daarbij geen reacties die gevoelig of kritisch waren of opriepen tot het

volgen van een andere lijn

Proces

• Het verslag van de openbare consultatie bijiage 3 en de aanbiedingsbrieven

aan de Kamers bijiagen 4 en 5 worden ter kennisname meegezonden aan de

ministerraad

• De aanbiedingsbrieven aan de Kamers worden ter tekening aan u voorgelegd

nadat de ministerraad heeft ingestemd
• Het verdere wetgevingstraject bestaat uit voorhang bij beide Kamers en

advisering door de Raad van State

Informatie die niet openbaar gemaakt kan worden

Niet van toepassing
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