
Geachte Kamerlid, 

 

De Commissie Financiële Dienstverlening (CFD), representant van ca. 1.500 

assurantiebedrijven in Nederland, verzoekt u om naar aanleiding van de recente publicatie in 

dagblad De Pers betreffende de vermeende belangenverstrengeling tussen het SEO 

Economisch Onderzoek en diverse verzekeraars en het Verbond van Verzekeraars nadere 

vragen te stellen aan de Minister. 

 

De Minister, gesteund door een meerderheid in de Kamer, baseren zich bij de voorgenomen 

route tot een provisieverbod op een SEO Economisch Onderzoeksrapport. Dit rapport is vorig 

jaar door de Minister gepresenteerd als zijnde een onafhankelijk onderzoeksrapport. De 

diverse Kamerleden baseerden hun besluitvorming aangaande de provisieregelgeving in 

belangrijke mate op dit SEO rapport.  

 

CFD stelt dat de Kamerleden door de Minister, al of niet bewust, zijn misleid. Nader 

onderzoek van Dagblad De Pers heeft aangetoond dat SEO Directeur Erik Fischer en SEO 

Projectleider Barbara Baarsma actieve, historische en financiële banden  hebben met 

verzekeraars en het Verbond van Verzekeraars. 

 

Door de SEO onderzoeken en de openbare verdachtmakingen van mevrouw Baarsma aan het 

adres van de onafhankelijke adviseur, lijkt het er meer en meer op dat er een duister 

schaakspel wordt gespeeld tegen het onafhankelijke intermediair, met als uiteindelijke doel 

het schaakmat zetten van onafhankelijk advies in Nederland. Uw Regering wordt daarin als 

schaakstuk misbruikt door deze partijen.  

 

CFD heeft de Minister in haar brief van 28 december 2010 van deze vermeende belangen-

verstrengeling op de hoogte gebracht. De Minister heeft tot op heden verzuimd op deze zeer 

verontrustende feiten inhoudelijk antwoord te geven (zie bijlagen ministersbrief II).  

 

CFD stelt dan ook dat het SEO Economisch Onderzoek niet langer haar status van 

onafhankelijk onderzoeksinstituut kan handhaven en eist een contra-expertise naar de 

provisieregelgeving van het assurantie-intermediair. Omdat het hier gaat om een beroepsgroep 

van ca. 20.000 werknemers en ruim 1,5 miljoen onafhankelijke adviezen per jaar is het naar 

onze mening gerechtvaardigd zelfs het zwaarste middel in te zetten om uw vragen kracht bij 

te zetten; een motie van wantrouwen tegen de Minister van Financiën. 

 

CFD heeft het SEO Economisch Onderzoek inmiddels uitvoerig geanalyseerd en komt tot 

dusdanig ernstige conclusies dat een rechtsgang onvermijdelijk lijkt. Wij hopen dit te kunnen 

voorkomen door uw tijdige ingrijpen 

 

Wij hopen u hiermede voldoende te hebben geïnformeerd en zijn graag bereid u in een 

persoonlijk gesprek nader te informeren. 

 

Met vriendelijke groet, 

CFD 

 

Edwin Herdink 

Voorzitter 

 

 


