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E
en certifi caat of een keurmerk toont aan dat een 
product, proces of dienst aan bepaalde (kwaliteits)
eisen voldoet. Een consument kan met deze infor-

matie een betere keuze maken tussen de verschillende 
producten of diensten.
In de VVP Special ‘De kracht van keurmerken’ (decem-
ber 2013) wordt duidelijk dat het binnen de branche 
wemelt van de keurmerken, maar dat er nog geen over-
koepelend instituut is gekomen waarin alle keurmerken 
ondergebracht zijn. Vervolgens heeft de rechtbank Den 
Haag op 10 december ook nog eens de Stichting Keur-
merk Financiële Dienstverlening (SKFD) failliet ver-
klaard.
Niet zo vreemd, want het handelen vanuit klantbelang 
zit nog niet in het DNA van de branche en de aanwe-

zige keurmerken opgesloten. Nagenoeg alle keurmerken 
beperken zich tot de vaktechnische deskundigheid van 
de leden of een basaal, bijna kinderachtig niveau van 
dienstverlening. Een vakbekwaamheidsstelsel waarvan 
overigens het minimumniveau door Dijsselbloem via het 
PE-examen al fors opwaarts wordt bijgesteld.
Welke meerwaarde voor de klant resteert op zo’n mo-
ment voor keurmerken welke zich tot dezelfde vaktech-
nische deskundigheid beperken? Zijn de bestaande keur-
merken slechts een uiting van nepotisme?

IMAGO

Het imago van de verzekeringsbranche is al meerdere 
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jaren redelijk stabiel maar wel laag. Certifi caten en keur-
merken scheppen juist duidelijkheid en vertrouwen en 
kunnen de klant helpen bij het nemen van koopbeslis-
singen. Zo’n keurmerk moet dan wel de onzekerheid bij 
de klant geheel of gedeeltelijk wegnemen. Het lijkt dan 
ook een open deur om vast te stellen dat de verzekerings-
branche meer dan ooit behoefte heeft aan een keurmerk. 
Maar aan welke voorwaarden moet zo’n keurmerk dan 
voldoen?
Binnen de verzekeringsbranche zijn verschillende par-
tijen actief die ieder een eigen rol vervullen en een eerste 
tweedeling noodzakelijk maakt. De rol van producent en 
de rol van adviseur kunnen niet vermengd worden en 
vragen een eigen keurmerk.
De ‘bemiddelingsrol’ beperkt zich tot het in contact bren-
gen van producent en klant: een doorgeefl uik waarvoor 
geen eigen keurmerk (en vergoeding) gerechtvaardigd 
kan worden.

VOLDOENDE WAARBORGEN

Naast inhoudelijke kenmerken moet het keurmerk vol-
doende waarborgen bevatten. Een keurmerk of certifi -
caat moet uitgegeven worden door een gespecialiseerde 
certifi cerende en keurende instelling die op haar beurt 
weer geaccrediteerd is. Een lid moet beoordeeld kunnen 
worden door een tuchtcollege – nadrukkelijk niet gericht 
op genoegdoening of vergoeding van de schade van de 
klant, maar om te zien of het handelen van iemand of 
een organisatie voldoet aan de eisen die aan het keur-
merk worden gesteld; een tuchtcollege dat waarschuwin-
gen, boetes, tijdelijke of permanente verboden kan opleg-
gen of een lid het keurmerk kan ontnemen.
Met het Keurmerk Klantgericht Verzekeren hebben de 
producenten een grote en belangrijke stap voorwaarts 
gezet. Aan voor de klant belangrijke kwaliteitsaspecten 
wordt invulling gegeven. Klanten achten de kans dat een 
claim wordt uitbetaald alleen minder groot en krijgen 
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nog onvoldoende zekerheid of de betaalde premie wel in 
voldoende mate wordt aangewend om schade te dekken. 
Dit geeft verzekeraars de vrijheid om het rendement voor 
de aandeelhouder te verhogen en de beroemde grote ge-
bouwen (hoge kostenstructuur) in stand te houden. Wordt 
de premie wel doelmatig gebruikt?
Externe toetsing van de schadebehandeling of wellicht 
zelfs verplichte uitbesteding van de schadebehandeling 
aan een externe onafhankelijke partij zou ook aan de nor-
mering moeten worden toegevoegd. Daarnaast zou het 
Keurmerk Klantgericht Verzekeren maatregelen moeten 
treffen tegen de wildgroei aan budgetverzekeringen. Dek-
kingsbeperkingen en uitsluitingen komen altijd achteraf 
als verrassing, omdat de klant hier vooraf onvoldoende 
aandacht aan besteedt.

ONAFHANKELIJKHEIDSVERKLARING

Voor een brancheorganisatie als Adfiz is er nog heel 
veel te doen. De kwaliteit van advies kan niet alleen ge-
waarborgd worden door vaktechnische deskundigheid. 
Voor de klant draait alles om de vraag of een advies wel 
voldoende onafhankelijk tot stand gekomen is en zijn of 
haar belangen centraal staan.
Een keurmerk of certificaat dat naast de deskundigheid 
ook de onafhankelijkheid waarborgt, kan een belangrijke 
bijdrage leveren aan een wederopbloei van de adviseur. 
Zo’n keurmerk moet minimaal de navolgende waarbor-
gen leveren:
– het advies wordt verstrekt door deskundige adviseurs;
–  de adviseur selecteert producenten op basis van objec-

tieve kwaliteitscriteria (bijvoorbeeld alleen producen-
ten in bezit van het Keurmerk Klantgericht Verzeke-
ren);

–  er zijn geen financiële banden tussen de adviseur en 
producenten. Geen leningen, geen pandrecht en geen 
aandelenparticipatie (en bij voorkeur zelfs geen reke-
ning-courantverhouding of provisiestroom) De schijn 
van belangenverstrengeling moet worden voorkomen;

–  de adviseur vergelijkt voldoende verschillende pro-
ducten van ‘toegelaten’ producenten en onderbouwt 
aan de hand van deze vergelijking zijn advies om voor 
een bepaald product van een bepaalde producent te 
kiezen;

–  met het oog op onder meer de (na)zorgplicht is de 
(financiële) continuïteit van de adviseur (eventueel via 
deelname aan een centraal ‘garantiefonds’) voldoende 
gewaarborgd;

–  de adviseur beschikt over een procedure met duidelij-
ke processtappen en controlemomenten om periodiek 
te toetsen of de gekozen (product)oplossing nog vol-
doet aan de persoonlijke situatie, wet- en regelgeving, 

het normeringskader voor producenten en de selectie 
van producten. De periodieke toetsing resulteert in 
een advies om de gekozen oplossing te continueren of 
aan te passen;

–  de adviseur treedt op als belangenbehartiger voor de 
klant bij de uitvoering van de overeenkomst tussen de 
klant en de producent.

TOEGEVOEGDE WAARDE

Het volstaat niet om in de oriëntatiefase een aantal ver-
antwoordelijkheden neer te leggen bij de onbewust onbe-
kwame klant. De echte adviseur kan zich niet verschuilen 
achter zo’n inspectieplicht, maar conformeert zich als 
keurmerkhouder vooraf aan het klantbelang.
Geen vage eed of belofte die op de lachspieren werkt of 
een keurmerk dat peilt of de telefoon snel genoeg worden 
opgenomen en of de klant wel een ontvangstbevestiging 
krijgt. Geen keurmerk op basis van kwaliteitscriteria die 
een zo hoog mogelijk aantal ‘leden’ kan opleveren, maar 
keurmerken die echt voor de klant van toegevoegde 
waarde zijn, kunnen bijdragen aan het herstel van het 
vertrouwen in de branche.
De adviseur kan een afwachtende houding aannemen of 
nu al invulling geven aan een nieuwe positionering en 
zelf het initiatief nemen door – in navolging van bijvoor-
beeld accountants – een ‘Onafhankelijkheidsverklaring’ 
af te geven. Zo’n verklaring kan gepubliceerd worden via 
de eigen website en toegevoegd worden aan het dienst-
verleningsdocument. ««

Arthur Goes: “De echte adviseur conformeert zich 

als keurmerkhouder vooraf aan het klantbelang.”


