
ja

door bank 
of verzekeraar

ja

ja

ja

let op!

nee

nee

nee

door de klant 
(fee)

nee

Adviseert en/of bemiddelt u in complexe 
producten, hypothecaire kredieten, betalings
beschermers of (natura) uitvaartverzekeringen?

De beloningsregels zijn van toepassing;
op welke wijze wordt u betaald?

Is de provisie die u ontvangt passend? 
Een passende provisie 
1) komt de kwaliteit van de dienst ten goede en 
2)  doet geen afbreuk aan de verplichting van de 

aanbieder, bemiddelaar of adviseur om zich in  
te zetten voor het belang van de cliënt 

Maakt u de provisie kenbaar aan uw klant?

Krijgt u de provisie uitbetaald volgens  
de balansregels?

U voldoet aan de regelgeving

Nieuwe beloningsregels zijn niet op u van 
toepassing

U bent (net als tussenpersonen die op provisiebasis 
werken) verplicht om in de oriëntatiefase een dienst
verleningsdocument aan uw klant te geven. 
In dit document moet u duidelijkheid geven over de 
wijze waarop u betaald wordt.*

Dit is verboden; zorg ervoor dat uw provisie passend 
wordt. Let op: ook nietgeldelijke beloning is provisie.
Vanaf 1 januari 2010 mag u bovendien slechts afsluit en/
of doorlopende provisie ontvangen. Een nietgeldelijke 
beloning mag slechts onder voorwaarden.

Zorg ervoor dat u uw provisie aan uw klant schriftelijk 
meedeelt.

Dit is verboden; zorg ervoor dat u zich aan 
de balansregels houdt.*

U bent ook verplicht om in de oriëntatiefase een dienst
verleningsdocument aan uw klant te geven. 
In dit document moet u duidelijkheid geven over 
de wijze waarop u betaald wordt.

1 ja
nuari 2

009

•  Banken en 

verzekeraars 

moeten 

transparant 

zijn over dat ze 

kosten maken.

•  Omzetbonussen 

en volume

bonussen zijn 

verboden.

 •  Passende 

provisie eisen 

gelden.

1 april 2
009

•  Tussenpersonen 

moeten tra
nsparant 

zijn over de 

ontvangen provisie.

juni 2009

•  AFM komt 

met een  

leidraad 

dienst

verlenings

document.

Augustus 2009

•  AFM komt m
et 

een leidraad over 

passende provisie. 

Voldoet u aan de beloningsregels?
Met dit schema kunt u bepalen of de beloningsregels voor u gelden en of u aan de regels voldoet. Een aantal van deze regels geldt per 1 januari 2010.  
Onderaan in de tijdbalk kunt u zien welke regels dit zijn.
Heeft u vragen? Neem dan contact op met ons contactcentrum op telefoonnummer 0900 680 06 80 (€ 0,05 per minuut)

Het schema is een vereenvoudigde weergave van het 
wettelijk kader. Vanwege de eenvoud zijn niet alle 
uitzonderingen hierin opgenomen. Het schema moet 
samen met het wettelijk kader geraadpleegd worden.

1 ju
li 2009

•  Tussenpersonen  

moeten hun klanten  

in de oriëntatiefase 

een dienst

verleningsdocument 

geven waarin ze dui

delijk maken hoe ze 

beloond kunnen.

1 ja
nuari 2

010

•  Bonusverbod;  

alleen nog afsluit e
n 

doorlopende provisie 

toegestaan. Nietgel

delijke beloning nog 

slechts onder voor

waarden.

•  Aanbieders zijn  

verplicht to
t het  

bieden van nominale 

kostentransparantie 

en uitsplits
ing van 

kosten bij vermogens

opbouw.

•  Aanbieders  

verstrekken info  

over aard en reik

wijdte van de  

dienstverlening.

•  Transparantie en pas

sende provisieregels 

ook voor betalings

beschermers en  

(natura) uitvaart

verzekeringen

*  deze verplichting geldt niet voor betalingsbeschermers  
en (natura)uitvaartverzekeringen.


