
s-Graveland, 5 september 2011          
  
Geachte mevrouw Blanksma, 

De Minister van Financiën, zijn Ministerie en menig Kamerlid hebben zich bij hun 

besluitvorming inzake een provisieverbod op complexe financiële producten grotendeels laten 

leiden door het SEO-Economisch Onderzoeksrapport Evaluatie provisieregels complexe 

producten, waarin links- of rechtsom naar een provisieverbod wordt toegewerkt. Grote 

afwezige hierbij is echter de burger zelf. 

De Commissie CFD heeft het juridisch onderzoek naar de inhoud van dit rapport afgerond. 

De eindconclusie van Advocatenkantoor Boekel de Nerée is als bijlage toegevoegd. Zij 

concludeert dat het rapport op punten tendentieus en onzorgvuldig is en de schijn van 

vooringenomenheid en belangenverstrengeling in zich draagt. SEO heeft het intermediair, met 

name het kleine, ernstige imagoschade toegebracht en politiek gezien zwaar benadeeld. Het 

rapport wekt de indruk dat het intermediair voornamelijk gedreven is door eigenbelang en 

daarmede het belang van de consument uit het oog verliest. Om dit een extra negatieve lading 

te geven werd de term 'waterbedeffect' naar voren gehaald, waardoor er een negatieve, zo niet 

criminele, associatie ontstond. Er werden conclusies getrokken die echter door het ontbreken 

van een nulmeting niet zijn na te trekken. Ondanks dat mis-selling niet meetbaar is 

stigmatiseert SEO met haar rapportage het intermediair. Boekel de Nerée stelt vast dat er 

argumenten zijn aan te dragen voor een contra-expertise dan wel een aanvullende rapportage. 

De Commissie CFD vindt het niet zorgvuldig wanneer een wetsvoorstel op slechts 1 

onderzoeksrapport is gebaseerd. 

Graag maken wij in aansluiting u hierbij attent op de volgende informatie: Het Nibud heeft in 

juli 2010 een rapport opgesteld  genaamd ‘Hoe zoekt de consument financieel advies’(zie 

bijlage). De meerderheid van de geënquêteerden geeft aan dat zij vinden dat hun adviseur 

integer handelt en dat zij het provisiemodel het meest prefereren. Duidelijk komt er verder in 

naar voren dat afschaffing van het provisiesysteem grote risico’s met zich meebrengt voor het 

krijgen van volwaardig financieel advies. 

De Commissie CFD verzoekt dan ook in het belang van de burger om een contra–expertise op 

het SEO Economisch Onderzoeksrapport Evaluatie provisieregels.  

Ik hoop dat u in het bovenstaande aanleiding ziet om over deze actualiteit met elkaar van 

gedachten te wisselen.  

Met vriendelijke groet,                                                                                                          

Commissie CFD                                                                                                                             

Edwin Herdink                                                                                                                      

Voorzitter 
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