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 (1) De AFM heeft het bezwaar van Cas ongegrond verklaard en het boetebesluit in stand gelaten, met
aanvulling van de motivering zoals opgenomen in haar beslissing op bezwaar

De Autoriteit Financiële Markten (AFM) heeft op 10 juli 2014 een bestuurlijke boete van €100.000
opgelegd aan Cas Assurantiën B.V. (Cas). De AFM heeft vijf klantdossiers onderzocht waarin Cas in de
periode van september 2012 tot en met november 2012 heeft geadviseerd over en bemiddeld in het

Terug (url: /nl-nl/professionals/nieuws/2014/juli)

http://www.afm.nl/nl-nl/professionals/nieuws/2014/juli


oversluiten van beleggingsverzekeringen. De boete is opgelegd omdat Cas in de vijf klantdossiers
vergoedingen in rekening heeft gebracht die gelet op de aard en reikwijdte van de dienstverlening
kennelijk onredelijk zijn. 

Dit zijn overtredingen van het Besluit Gedragstoezicht financiële ondernemingen Wft (artikel 149a, eerste
lid, BGfo (oud) / artikel 86c BGfo (nieuw)). Het is de eerste keer dat de AFM een boete oplegt voor de
overtreding van deze norm.

De AFM heeft vanaf 2012 intensief toezicht gehouden op de oversluitmarkt van
beleggingsverzekeringen. Met verschillende marktpartijen zijn gesprekken gevoerd en bij een aantal van
hen is onderzoek uitgevoerd. Dit heeft geleid tot informele en formele handhavingmaatregelen, naar
aanleiding waarvan deze marktpartijen hun werkwijze hebben aangepast.

Het doel van de kennelijk onredelijkheidnorm is te voorkomen dat bemiddelaars of adviseurs beloningen
in rekening brengen voor hun werkzaamheden die, gelet op de daarmee gemoeide inspanningen, niet
kunnen worden gerechtvaardigd. Cas was op 30 juli 2012 al eerder door de AFM gewaarschuwd voor
overtreding van deze norm. Uit onderzoek van de AFM daarna is gebleken dat Cas in de vijf onderzochte
klantdossiers nog steeds te hoge vergoedingen in rekening bracht. Zo bracht Cas voor het oversluiten
van bijvoorbeeld 1 beleggingsverzekering €1.200 euro in rekening, voor het oversluiten van 2
beleggingsverzekeringen €1.000 en voor het oversluiten van 3 beleggingsverzekeringen €1.900. De in
rekening gebrachte vergoedingen staan niet in verhouding tot de werkzaamheden zoals die blijken uit de
klantdossiers. Cas heeft niet kunnen aantonen dat zij daadwerkelijk alle in rekening gebrachte uren aan
de klant heeft besteed.

Hoogte van de boete
Voor deze overtreding geldt een basisbedrag van €2.000.000. Het basisbedrag kan worden verhoogd of
verlaagd als de ernst of duur van de overtreding of de mate van verwijtbaarheid daartoe aanleiding geeft.
In dit geval ziet de AFM geen aanleiding het basisbedrag te verhogen of verlagen. Bij het vaststellen van
de hoogte van de boete houdt de AFM ook rekening met de grootte van de onderneming. De grootte van
de onderneming is in deze zaak reden om de boete vast te stellen op €100.000.

Het in het besluit vervatte oordeel van de AFM kan door belanghebbende(n) ter toetsing aan de rechter
worden voorgelegd.

Het volledige besluit kunt u hiernaast in PDF-formaat downloaden. Bij vragen of klachten kunt u contact
opnemen met het van
de AFM: 0900-5400 540 (gratis).

Meldpunt Financiële Markten (url: http://www.afm.nl/nl/consumenten/over-afm/meldpunt.aspx) 

Gerelateerde doelgroepen

Adviseurs & bemiddelaars (url: /nl-nl/professionals/doelgroepen/adviseurs-bemiddelaars)

Gerelateerde onderwerpen

http://www.afm.nl/nl/consumenten/over-afm/meldpunt.aspx
http://www.afm.nl/nl-nl/professionals/doelgroepen/adviseurs-bemiddelaars


De AFM bevordert eerlijke en transparante financiële markten. Wij zijn de onafhankelijke
gedragstoezichthouder op de markten van sparen, lenen, beleggen en verzekeren. Wij bevorderen
eerlijke en zorgvuldige financiële dienstverlening aan consumenten, particuliere beleggers en (semi-
)professionele partijen. We zien toe op een eerlijke en efficiënte werking van kapitaalmarkten. Ons
streven is het vertrouwen van consumenten en ondernemingen in de financiële markten te versterken,
ook internationaal. Op deze manier draagt de AFM bij aan de stabiliteit van het financiële stelsel, het
functioneren van de economie, de reputatie en de welvaart van Nederland.

Veelgestelde vragen

Kunnen serviceorganisaties een ontheffing krijgen voor het
provisieverbod?
Ja. Een serviceorganisatie (ook wel ‘servicer’ genoemd) met een bemiddelingsvergunning van de AFM
kan, als zij aan strikte voorwaarden voldoet, een ontheffing van het provisieverbod krijgen.

De overige wettelijke bepalingen blijven van toepassing. De voorwaarden die in het algemeen gelden
voor het verlenen van een ontheffing vindt u in het document 

.

Interpretatie ontheffingsmogelijkheid
service-organisaties (url: /~/profmedia/files/wet-regelgeving/beloningsbeleid/provisieverbod-ontheffing-
serviceorganisaties.ashx) 

Ik ben veroordeeld voor een verkeersmisdrijf (bijvoorbeeld het rijden onder
invloed), moet ik dit opgeven in het betrouwbaarheidsformulier?
Ja, dit moet u opgeven in het betrouwbaarheidsformulier. Een verkeersmisdrijf wordt door de AFM gezien
als een strafrechtelijk antecedent en wordt daarom meegenomen in de beoordeling van uw
betrouwbaarheid.

Hoe moeten de ontvangen en doorgegeven orders worden bewaard?
De beleggingsonderneming heeft een bewaarverplichting welke inhoudt dat orders die de consument
aan de beleggingsonderneming geeft, schriftelijk dienen te worden vastgelegd en gearchiveerd. De
gegevens dienen op basis van de toezichtwetgeving minimaal één jaar te worden bewaard op een
duurzame drager.

Dit dient te gebeuren op een zodanige manier dat de AFM vlot toegang kan hebben tot de gegevens en
elk stadium van de verwerking van een transactie kan reconstrueren. Hiertoe dient het systeem in ieder
geval toegankelijkheid op klant- en orderniveau te waarborgen. Ook dienen wijzigingen gemakkelijk te
kunnen worden achterhaald en moeten gegevens niet achteraf gewijzigd kunnen worden.

Het bijhouden van gegevens over orders wordt nader uitgewerkt in de artikelen 7 en 8 van de
Uitvoeringsverordening MIFID [zie: Commissie Verordening 1287/2006]. Een beleggingsonderneming zal
binnen het nationaal regime ontvangen en door te geven orders schriftelijk moeten vastleggen. Er dient
op grond van artikel 7 een dossier te worden aangelegd met betrekking tot ontvangen orders. Artikel 8,

http://www.afm.nl/~/profmedia/files/wet-regelgeving/beloningsbeleid/provisieverbod-ontheffing-serviceorganisaties.ashx


tweede lid, van de uitvoeringsverordening MiFID bepaalt dat een dossier moet worden aangelegd met
betrekking tot doorgegeven orders.

Ben ik verantwoordelijk voor de werkzaamheden die ik aan derden
uitbesteed?
Als de financieel dienstverlener werkzaamheden uitbesteedt aan een derde partij, bijvoorbeeld om een
deel van de werving van klanten te verrichten (het gaat hier alleen om de uitbesteding van niet-
vergunningplichtige activiteiten), draagt hij er zorg voor dat die derde bij uitvoering van de
werkzaamheden de verplichtingen uit de Wft en het Bfd naleeft. Dit betekent dat de overtreding van de
Wft door de derde kan resulteren in een overtreding van de Wft door de financieel dienstverlener die de
werkzaamheden uitbesteedt. Met een derde wordt uitdrukkelijk geen bemiddelaar bedoeld.

Het opdracht geven aan of het inschakelen van een derde partij voor bepaalde vergunningplichtige
activiteiten (bijvoorbeeld bemiddelen) is alleen mogelijk als zowel de financieel dienstverlener als de
uitvoerende partij een relevante Wft-vergunning heeft voor deze activiteiten. Dit is dus geen uitbesteden
in het kader van de Wft, maar betreft het zelfstandig uitvoeren van vergunningplichtige activiteiten.

Naar alle veelgestelde vragen !(url:!/nl-nl/professionals/veelgestelde-vragen)

De AFM bevordert zorgvuldige financiële dienstverlening aan consumenten en ziet toe op een eerlijke en
efficiënte werking van kapitaalmarkten.

 .Lees hier meer over het toezicht van de AFM
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 Betreft Oplegging bestuurlijke boete aan Cas 

Assurantiën B.V.   

   

Geacht bestuur, 

 

De Autoriteit Financiële Markten (AFM) heeft besloten aan Cas Assurantiën B.V. (Cas) een bestuurlijke boete 

van € 100.000 op te leggen omdat Cas in de periode september 2012 tot en met november 2012 in vijf 

klantdossiers vergoedingen in rekening heeft gebracht voor het adviseren over en bemiddelen in het oversluiten 

van beleggingsverzekeringen die, gelet op de aard en reikwijdte van de dienstverlening, kennelijk onredelijk zijn. 

Dit zijn overtredingen van artikel 149a, eerste lid, van het Besluit Gedragstoezicht financiële ondernemingen Wft 

(BGfo) (oud). 

 

De AFM licht het besluit hieronder verder toe. In paragraaf 1 vindt u de weergave van de feiten die ten grondslag 

liggen aan het besluit. Paragraaf 2 geeft een beoordeling van de feiten, waarbij ook de zienswijze van Cas aan de 

orde komt. Paragraaf 3 bevat het besluit en in paragraaf 4 staat hoe u bezwaar kunt maken.  

 

De versie van het besluit die openbaar wordt gemaakt, treft u aan in de bijlage.  

 

1. Feiten 

 

In deze paragraaf geeft de AFM een overzicht van de relevante feiten en omstandigheden die aan de boete ten 

grondslag liggen. Achtereenvolgend komen de aanleiding van het onderzoek, het verloop van het onderzoek, 

algemene feiten over Cas en de feiten uit de onderzochte klantdossiers aan de orde.  

 

1.1 Aanleiding van het onderzoek 

De aanleiding voor het onderzoek naar Cas was een eerder onderzoek van de AFM dat heeft plaatsgevonden bij 

Cas op 21 maart 2012. Tijdens dit onderzoek heeft de AFM met name gekeken naar de mate waarin de 
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zorgplichtvereisten uit de Wft in acht werden genomen bij de advisering ten aanzien van het oversluiten van 

beleggingsverzekeringen. Naar aanleiding van dat onderzoek heeft de AFM op 30 juli 2012 een 

waarschuwingsgesprek met Cas gevoerd. Dit gesprek zag op de kosten die door Cas in rekening worden gebracht 

bij de klant. De AFM heeft tijdens dit gesprek een waarschuwingsbrief aan Cas overhandigd (kenmerk: -------------

-------------------) en aangekondigd dat nader onderzoek in de toekomst niet is uitgesloten. 

 

1.2 Verloop van het onderzoek 

Per brief en e-mail van 10 december 2012 (kenmerk: ---------------------------) heeft de AFM Cas verzocht een 

productieoverzicht toe te sturen van de klantdossiers waarin Cas over de periode september 2012 tot en met 

november 2012 heeft geadviseerd over en/of bemiddeld in het oversluiten van een beleggingsverzekering. De 

AFM heeft het productieoverzicht per e-mail van 17 december 2012 ontvangen. 

 

Per e-mail van 19 december 2012 heeft de AFM aan Cas een aanvullend informatieverzoek gestuurd. De AFM 

verzoekt Cas om 11 klantdossiers toe sturen, waarvan 8 klantdossiers door de AFM zijn geselecteerd en 3 

klantdossiers door Cas worden geselecteerd. Per e-mail van 21 december 2012 heeft Cas aan de AFM 

medegedeeld dat de gevraagde klantdossiers diezelfde dag per aangetekende post zijn verzonden. Op 24 december 

2012 heeft de AFM de 11 klantdossiers en de Fee berekening conform Inducementbeleid per post van Cas 

ontvangen. 

 

Bij brieven van 1 februari 2013 (kenmerken: ---------------------------; ---------------------------; --------------------------

-; ---------------------------; ---------------------------; ---------------------------) heeft de AFM respectievelijk -------------

----------------- ([Consument 5]), --------------------------- (----------------------), -------------------------- (-----------------

-----), --------------------------- ([Consument 3]), ---------------------------- ([Consument 2]) en ------------------ (------

----------) gevraagd om medewerking voor een telefonische enquête over het adviesproces van Cas.  

 

Op 5 februari 2013 heeft de AFM telefonisch gesproken met de partners van [Consument 5], [Consument 3] en ---

--------------------. De AFM heeft op 6 februari 2013 telefonisch gesproken met -------------- en ---------------------. 

Op 7 februari 2013 heeft de AFM telefonisch gesproken met [Consument 2]. 

 

Op 26 maart 2013 heeft de AFM telefonisch aanvullende vragen gesteld aan en additionele informatie opgevraagd 

bij Cas. De AFM heeft het dienstverleningsdocument (hierna ook DVD) opgevraagd dat Cas per 1 januari 2013 

gebruikt. Per e-mail van 26 maart 2013 heeft Cas een DVD opgestuurd, met de naam van een andere entiteit, 

namelijk --------------------------.
1
 Per e-mail van 26 maart 2013 heeft de AFM gevraagd of het DVD van Cas gelijk 

is aan het DVD dat zij heeft toegestuurd. Op 26 maart 2013 heeft Cas per e-mail hierop bevestigend geantwoord. 

Per e-mail van 27 maart 2013 heeft de AFM de inhoud van het telefoongesprek van 26 maart 2013 bevestigd en 

Cas gevraagd haar eigen DVD toe te sturen. Op 27 maart 2013 heeft Cas per e-mail haar DVD toegestuurd. 

 

Op 9 april 2013 heeft de AFM een gesprek gevoerd met een medewerker van -------------- ([adviesbureau]). De 

inhoud van dit gesprek heeft de AFM vastgelegd in een vergaderverslag met referentie -------------. 

 

                                                        
1
 ---------------------------- is een handelsnaam van -------------- 
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Op 4 juni 2013 heeft de AFM telefonisch contact opgenomen met Cas om het concept onderzoeksrapport aan te 

kondigen. Het concept onderzoeksrapport is diezelfde dag per e-mail en per reguliere post aan Cas gestuurd. Op 

27 juni 2013 heeft de AFM de reactie van Cas op het concept onderzoeksrapport ontvangen.  

 

Bij brief van 1 oktober 2013 (kenmerk: -------------------------) heeft de AFM haar voornemen tot het opleggen van 

een bestuurlijke boete wegens overtreding van artikel 149a, eerste lid, BGfo (oud) (het Voornemen) aan Cas 

kenbaar gemaakt. 

 

Bij brief van 15 oktober 2013 (kenmerk: ----------------------) heeft de AFM desgevraagd het inzagedossier aan Cas 

gestuurd.  

 

Bij brief van 31 oktober 2013 (kenmerk: ---------------------) heeft de AFM aanvullende dossierstukken aan Cas 

verstrekt. 

 

Op 4 november 2013 heeft de AFM de schriftelijke zienswijze van Cas (de Zienswijze) op het Voornemen 

ontvangen.  

 

1.3 Algemene feiten 

 

1.3.1 Over Cas 

Cas beschikt over een vergunning om te adviseren in deelnemingsrechten in beleggingsinstellingen als bedoeld in 

artikel 2:96 Wft en over een vergunning om te bemiddelen in levensverzekeringen, schadeverzekeringen en 

hypothecair krediet als bedoeld in artikel 2:80 Wft. 

 

------------------------- (----------------------) is enig beleidsbepaler van Cas en ook als zodanig aangemeld bij de 

AFM. Cas is een onderdeel van ---------------------  

 

Op de website van Cas staat het volgende vermeld:
2
  

 

“CAS is een provisieloos assurantiekantoor. Wij worden niet gedreven door de provisie vanuit banken of 

verzekeraars maar werken uitsluitend op uurtarief (fee). Dit wat echte onafhankelijkheid kan waarborgen. 

Vertrouwen door transparantie, gemak en kennis zijn hierbij sleutelwoorden. 

(…)  

 

Tijdens de afspraak maken we een degelijke inventarisatie van uw financiële huishouding. Vervolgens stellen 

we samen met u uw wensen en behoeften vast en hoeveel risico u bereid bent te nemen om uw doelen te 

realiseren. Al deze gegevens leggen we vast in een klantprofiel, zodat zowel u als wij ook later weten wat er 

besproken is. Op basis van uw gegevens bespreken we of u al voldoende heeft geregeld om uw doelen te 

realiseren. Zo ja, dan bepalen we met u of dit verbeterd kan worden. Zo nee, dan overleggen we hoe dat wel het 

geval kan zijn. Wij weten welke producten bij uw wensen en mogelijkheden horen. Wij geven een begrijpelijk en 

                                                        
2
 http://www.casassurantien.nl. De website is bezocht op 30 maart 2013. 

http://www.casassurantien.nl/
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duidelijk financieel advies afgestemd op uw persoonlijke omstandigheden en wensen. In dit advies wordt breder 

gekeken dan 1 product van 1 maatschappij. Uiteindelijk bepaalt u of u met dit advies iets wilt doen. Wij maken 

dat dan graag voor u in orde.” 

 

1.3.2 Leads 

Cas maakt gebruik van leads om in contact te komen met klanten. Cas verkrijgt de leads via een eigen leadkanaal, 

te weten SOSwoekerpolis.nl (SoS), waar klanten gegevens achter kunnen laten. SoS is sinds 1 januari 2012 actief. 

Daarnaast verkrijgt Cas leads van derden. Tot en met het derde kwartaal van 2012 ontving Cas leads van -----------

---------------------------------- (--------) en ----------------------- (--------). Vanaf het vierde kwartaal van 2012 worden 

geen klanten meer benaderd die afkomstig zijn van ------- of --------.  

 

1.3.3 Benadering klant en adviesproces 

Cas heeft tijdens het onderzoek van de AFM op 21 maart 2012 aangegeven dat tijdens het huisbezoek de situatie 

van de klant in kaart wordt gebracht. Cas kijkt hierbij onder meer naar het beoogde doelkapitaal, de 

risicobereidheid, de financiële positie en de kennis en ervaring van de klant. Voorts heeft Cas aangegeven dat 

medewerkers van de backoffice de klantdossiers op juistheid controleren. ------------------ treedt hierbij op als 

eerste controleur. -------------------- controleert steekproefsgewijs ook enkele klantdossiers.  

 

Cas heeft op 26 maart 2013 telefonisch aan de AFM aangegeven dat zij, sinds het waarschuwingsgesprek op 30 

juli 2012, het eerste contact met de klant heeft beperkt. Cas heeft aangegeven dat zij tijdens het eerste telefonische 

contact alleen inventariseert of de klant interesse heeft in een adviesgesprek bij de klant thuis. De adviesprocedure 

tijdens het huisbezoek is niet veranderd ten opzichte van de procedure die werd gehanteerd op het moment dat de 

AFM op 21 maart 2012 bij Cas op bezoek was. Voorts heeft Cas haar interne controleprocedures aangescherpt.  

 

1.3.4 Inducementbeleid 

Cas heeft op 20 december 2012 de Fee berekening conform Inducementbeleid (Inducementbeleid) aan de AFM 

verstrekt. Uit het Inducementbeleid blijkt dat Cas voor advies- en bemiddelingswerkzaamheden een uurtarief van 

€ 150 in rekening brengt. Voor de overige administratieve werkzaamheden brengt zij € 75 per uur in rekening bij 

de klant. Het Inducementbeleid bevat geen datum. 

 

In het Inducementbeleid is onderscheid gemaakt tussen het aantal over te sluiten polissen. In het Inducementbeleid 

zijn onderstaande tabellen opgenomen.  
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Honorarium oversluiten 1 polis 

 

 Activiteit Honorarium  

Omschrijving Administratief Advies en 

bemiddeling 

Administratief Advies en 

bemiddeling 

Totaal 

Voorinventarisatie  1  € 150 € 150 

Inventarisatie 0,5 3 € 37,50 € 450 € 487,50 

Advies  2  € 300 € 300 

Bemiddeling 3,5  € 262,50  € 262,50 

Totaal 4 6 € 300 € 900 € 1.200 

Totaal honorarium     € 1.200 

 

 

Honorarium oversluiten 2 polissen 

 

 Activiteit Honorarium  

Omschrijving Administratief Advies en 

bemiddeling 

Administratief Advies en 

bemiddeling 

Totaal 

Voorinventarisatie  1  € 150 € 150 

Inventarisatie 4 3,6 € 300 € 540 € 840 

Advies  2  € 300 € 300 

Bemiddeling 3,5  € 262,50  € 262,50 

Totaal 7,5 6,6 € 562,50 € 990 € 1.552,50 

Afronding     -  € 2,50 

Totaal honorarium     € 1.550 

 

 

Honorarium oversluiten 3 of meer polissen 

 

 Activiteit Honorarium  

Omschrijving Administratief Advies en 

bemiddeling 

Administratief Advies en 

bemiddeling 

Totaal 

Voorinventarisatie  1  € 150 € 150 

Inventarisatie 4 4,2 € 300 € 630 € 930 

Advies  2  € 300 € 300 

Bemiddeling 7  € 525  € 525 

Totaal 11 7,2 € 825 € 1.080 € 1.905 

Afronding     - € 5 

Totaal honorarium     € 1.900 
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Uit het Inducementbeleid blijkt verder dat het honorarium voor het afsluiten van een nieuwe polis € 750 is. Voor 

het afsluiten van 1 nieuwe polis wordt 2 uur aan administratieve werkzaamheden in rekening gebracht en 4 uur 

voor advies en bemiddeling. Het honorarium voor het afsluiten van een overlijdensrisicoverzekering is € 500. 

Hiervoor wordt 1 uur aan administratieve werkzaamheden in rekening gebracht en 2,8 uur voor advies en 

bemiddeling. 

 

1.3.5 Productie september tot en met november 2012 

Uit het productieoverzicht dat Cas op 14 december 2012 aan de AFM heeft verzonden, blijkt dat Cas voor het 

oversluiten van beleggingsverzekeringen heeft geadviseerd over en bemiddeld in producten van ----------------------

------------------------------ ([Aanbieder 1]) en ----------------------------------------------------------------------- 

([Aanbieder 2]). In totaal zijn over de periode september 2012 tot en met november 2012 158 

beleggingsverzekeringen door advies en bemiddeling van Cas overgesloten naar een product van [Aanbieder 1] of 

[Aanbieder 2]. In de genoemde periode heeft Cas 7 beleggingsverzekeringen overgesloten naar een product van 

[Aanbieder 2] en 151 beleggingsverzekeringen overgesloten naar een product van [Aanbieder 1].  

 

1.3.6 Telefoongesprekken met klanten van Cas 

De AFM heeft in februari 2013 8 klanten van Cas telefonisch gesproken over het verloop van het adviesproces. De 

AFM heeft op 20 december 2012 de klantdossiers met betrekking tot deze klanten ontvangen van Cas. Uit de 

telefoongesprekken komt het onderstaande naar voren over het adviesproces van Cas.  

 

 Een medewerker van Cas benadert de klanten telefonisch. In de meeste gevallen geeft de medewerker aan 

dat Cas de portefeuille heeft overgenomen van de oude tussenpersoon van de klant. Tijdens dit 

telefoongesprek vraagt de medewerker of de klant een afspraak wil maken met een adviseur om over de 

beleggingsverzekering te praten. De adviseur komt bij de klant thuis voor een adviesgesprek.  

 De adviseur is gemiddeld 1,5 uur bij de klant thuis geweest, variërend van 3 kwartier tot 2,5 uur. Bij 1 klant 

is de adviseur tweemaal thuis geweest. 

 De berekeningen werden in de meeste gevallen tijdens het huisbezoek gemaakt.  

 Na het huisbezoek hebben sommige klanten een aantal korte contactmomenten gehad met de adviseur en/of 

met een medewerker van Cas.  

 

1.3.7 Onderzoek van de AFM februari 2012 

De AFM heeft in februari 2012 een algemeen onderzoek uitgevoerd bij 181 adviseurs in beleggingsverzekeringen. 

In het onderzoek werd de adviseurs onder meer gevraagd hoeveel tijd zij gemiddeld kwijt zijn aan het advies bij 

het oversluiten van een beleggingsverzekering naar een nieuw product bij een ander concern. De uitkomst van 

deze vraag staat in onderstaande tabel weergegeven. 
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Hoeveel tijd bent u gemiddeld kwijt aan het advies bij het 

oversluiten naar een nieuw product van een ander concern? 

Aantal respondenten 

Minder dan 1 uur 9 

Circa 1 uur 9 

Circa 2 uur 31 

Circa 3 uur 43 

Circa 4 uur 55 

Meer dan 4 uur 34 

TOTAAL respondenten 181 

 

Als de AFM ervan uitgaat dat met “minder dan 1 uur” gemiddeld een half uur wordt bedoeld en met “meer dan 4 

uur” gemiddeld 6 uur wordt bedoeld, besteden de adviseurs gemiddeld 3,5 uur aan het advies.
3
 Als de AFM ervan 

uitgaat dat met “minder dan 1 uur” gemiddeld een half uur wordt bedoeld en met “meer dan 4 uur” gemiddeld 10 

uur wordt bedoeld, besteden de adviseurs gemiddeld 4,2 uur aan het advies.
4
  

 

1.3.8 Gesprek AFM met [adviesbureau] 

De AFM heeft op 9 april 2013 een gesprek gevoerd met een medewerker van [adviesbureau]. [Adviesbureau] 

geeft advies aan financiëledienstverleners. De medewerker van [adviesbureau] heeft tijdens het gesprek 

aangegeven dat een tussenpersoon een zeer goed advies kan geven in 3 tot 4 uur.  

 

1.4 Feiten klantdossiers 

Tijdens het onderzoek heeft de AFM in totaal 11 klantdossiers van Cas ontvangen. Van deze 11 klantdossiers 

heeft de AFM de volgende 5 klantdossiers onderzocht:  

 

 Klantdossier [Consument 1] 

 Klantdossier [Consument 2] 

 Klantdossier [Consument 3] 

 Klantdossier [Consument 4] 

 Klantdossier [Consument 5]   

 

De feiten van deze 5 klantdossiers zijn in de volgende paragrafen opgenomen. 

 

1.4.1 Klantdossier [Consument 1] 

Een adviseur van Cas heeft [Consument 1] op 12 november 2012 bezocht. [Consument 1] heeft op advies van Cas 

1 beleggingsverzekering van --------------------------- overgesloten naar een lijfrentebeleggingsrecht in het 

[Aanbieder 1] --------fonds. Het klantdossier bevat de volgende documenten: 

 

 Honorariumovereenkomst Vermogensopbouw, getekend door [Consument 1] op 12 november 2012. Op het 

formulier is vermogensopbouw pakket 1 aangekruist. De totale vergoeding bedraagt € 1.200. 

                                                        
3
 De berekening luidt als volgt: (0,5 * 9 + 1 * 9 + 2 * 31 + 3 * 43 + 4 * 55 + 6 * 34) / 181 = 3,5. 

4
 De berekening luidt als volgt: (0,5 * 9 + 1 * 9 + 2 * 31 + 3 * 43 + 4 * 55 + 10 * 34) / 181 = 4,2. 
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 Cliëntovereenkomst dienstverlening beleggingsfondsen, getekend door [Consument 1] op 12 november 2012. 

Uit de cliëntovereenkomst blijkt dat Cas en [Consument 1] het volgende zijn overeengekomen:  

o Cas adviseert de klant bij de keuze van de aanbieder en de beleggingsfondsen, waarbij het door Cas 

opgestelde beleggersprofiel als uitgangspunt fungeert. 

o Cas assisteert de klant bij het administratieve traject dat leidt tot het deelnemen in de gekozen 

beleggingsfondsen. 

o Cas geeft de orders van de klant door tot deelneming in het beleggingsfonds. 

o De klant geeft zelf orders tot wijziging van de gekozen beleggingsfondsen door aan de aanbieder van 

beleggingsfondsen. Cas geeft aan dat de klant en de aanbieder van het beleggingsfonds zelf 

verantwoordelijk zijn voor wijzigingen. 

o De klant kan voor wijzigingen van beleggingsfondsen een nieuw advies aanvragen bij Cas. Hiervoor 

wordt een aparte overeenkomst gesloten. 

o Alle adviezen, zowel bij het aangaan als bij wijzigingen van het product, worden door de 

beleggingsonderneming schriftelijk vastgelegd. De klant ontvangt hier een afschrift van. 

o Cas ontvangt van de aanbieder geen vergoeding c.q. provisie. De enige vergoeding die Cas ontvangt, is de 

in de honorariumovereenkomst met de klant afgesproken vergoeding. 

 Opdrachtbevestiging en persoonlijk profiel, getekend door [Consument 1] op 12 november 2012. In de 

opdrachtbevestiging gaat [Consument 1] akkoord met de opdracht. In het document staat opgesomd welke 

werkzaamheden door Cas worden verricht voor [Consument 1]. In de opdrachtbevestiging staat niet 

gespecificeerd wat de tijdsbesteding is per onderdeel. De werkzaamheden worden als volgt gespecificeerd: (i) 

inventarisatie en analyse, (ii) advies en (iii) bemiddeling. In de opdrachtbevestiging is opgenomen dat Cas na 

advies en bemiddeling [Consument 1] gedurende de looptijd van het financiële product zal informeren als zich 

wezenlijke wijzigingen voordoen in het financiële product.
5
 In het persoonlijk profiel is aangegeven dat het 

cliëntprofiel en, indien van toepassing, het formulier risicoprofiel dient als hulpmiddel om tot een passend 

advies voor de klant te komen. In het document staat dat tijdens het adviesgesprek met de klant is 

doorgenomen: (i) huidige financiële situatie, (ii) risicobereidheid, (iii) financiële kennis en ervaring, (iv) 

doelstelling, (v) risicoprofiel, (vi) vrij besteedbaar inkomen, (vii) advies, (viii) gekozen oplossing en (xi) 

opbrengsten, kosten en voorwaarden van het gekozen product.  

 Inventarisatie, getekend door [Consument 1] op 12 november 2012. In dit document zijn de persoonlijke 

gegevens van de klant ingevuld. Door middel van meerkeuzevragen zijn de doelstellingen, kennis & ervaring 

en risicobereidheid van de klant uitgevraagd. Daarnaast is de financiële positie van [Consument 1] op een 

invulformulier ingevuld.  

 Adviesformulier Pensioen, getekend door [Consument 1] op 12 november 2012. Aan de hand van 

meerkeuzevragen wordt de adviesbehoefte en oplossing in kaart gebracht. Op het formulier is aangegeven dat 

het risicoprofiel van de klant aansluit op het klantprofiel. Op het formulier is ruimte vrijgehouden om hier een 

toelichting op te geven, hiervan is geen gebruik gemaakt. Op de vraag of de klant het advies van de adviseur 

heeft opgevolgd, is “ja” geantwoord. Van de ruimte op het formulier om de vraag toe te lichten, is geen 

gebruik gemaakt.  

                                                        
5
 Dit kunnen blijkens het formulier bijvoorbeeld wijzigingen in de productvoorwaarden zijn of wijzigingen in de fiscale wetgeving die tot gevolg 

kunnen hebben dat bepaalde premies niet langer geheel of gedeeltelijk in mindering gebracht mogen worden op het fiscaal inkomen. 
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 Risicoprofiel, getekend door [Consument 1].
6
 Door middel van 9 meerkeuzevragen zijn de Financiële situatie, 

Kennis en ervaring en Risicobereidheid voor dit doel ingevuld. Uit het document blijkt dat het profiel van de 

klant zeer defensief is. Onderaan het document is opgeschreven dat het profiel afwijkt, omdat de klant geen 

aandelen wil. Er wordt niet toegelicht wat het profiel van de klant is.  

 Systeemuitdraai, met daarin een vergelijking van eindwaardes tussen “---”
7
 en [Aanbieder 1].  

 Printscreen website [Aanbieder 1], met als titel Rekeninggegevens. Het betreft hier de rekeninggegevens van 

het rekeningnummer ------------. 

 Verklaring kopie polisblad, getekend door [Consument 1] op 12 november 2012. In dit document verklaart 

[Consument 1] aan [Aanbieder 1] dat hij niet in het bezit is van een (kopie) polisblad van --------------------------

-------------- met polisnummer -----------.  

 Formulier oversluiten polis, getekend door [Consument 1] op 12 november 2012. In dit document geeft 

[Consument 1] bij --------------------------- aan dat hij zijn huidige polis met polisnummer ---------- oversluit 

naar een lijfrentebeleggingsrecht in het [Aanbieder 1] --------fonds. In dit document wordt verzocht om 

voornoemde polis te gelde te maken en fiscaal geruisloos over te boeken naar [Aanbieder 1].  

 Waardeoverzicht polis --------- van ----------------------------, het betreft een waardeoverzicht van de polis per 28 

februari 2012. 

 Uniform Pensioenoverzicht einde deelneming, van [Consument 1]. Het overzicht geeft de stand per 30 juni 

2010 weer. 

 Kopie paspoort, van [Consument 1]. 

 Adviescontrole formulier, getekend door ------------ (medewerker Cas). In dit formulier is niet aangevinkt welke 

documenten zijn gecontroleerd op volledigheid en aanwezigheid. De klantgegevens zijn nogmaals ingevuld en 

in het formulier worden enkele controlevragen gesteld en beantwoord. 

 Factuur van € 1.200, verzonden door ---------------------------- aan [Consument 1] op 24 november 2012.  

 

Bij de Zienswijze heeft Cas de volgende 2 documenten gevoegd die behoren tot het klantdossier [Consument 1]: 

 Creditfactuur van € 1.200, verzonden door -------- aan [Consument 1] op 27 december 2012.  

 Factuur van € 900, verzonden door Cas aan [Consument 1] op 27 december 2012.  

 

1.4.2 Klantdossier [Consument 2] 

Een adviseur van Cas heeft [Consument 2] op 29 november 2012 bezocht. [Consument 2] heeft op advies van Cas 

1 beleggingsverzekering van -------- overgesloten naar het ----------------------------- van [Aanbieder 2]. Het 

klantdossier bevat de volgende documenten: 

 

 Honorariumovereenkomst Vermogensopbouw, getekend door [Consument 2] op 29 november 2012. Op het 

formulier is vermogensopbouw pakket 1 aangekruist. De totale vergoeding bedraagt € 1.200. 

 Opdrachtbevestiging en persoonlijk profiel, getekend door [Consument 2] op 29 november 2012. In de 

opdrachtbevestiging gaat [Consument 2] akkoord met de opdracht. In het document staat opgesomd welke 

werkzaamheden door Cas worden verricht voor [Consument 2]. In de opdrachtbevestiging staat niet 

gespecificeerd wat de tijdsbesteding is per onderdeel. De werkzaamheden worden als volgt gespecificeerd: (i) 

                                                        
6
 Op het formulier staat geen datum van ondertekening vermeld. 

7
 De AFM neemt aan dat met “---” ------------------------ wordt bedoeld. 
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inventarisatie en analyse, (ii) advies en (iii) bemiddeling. In de opdrachtbevestiging is opgenomen dat Cas na 

advies en bemiddeling [Consument 2] gedurende de looptijd van het financiële product zal informeren als zich 

wezenlijke wijzigingen voordoen in het financiële product.
8
 In het persoonlijk profiel is aangegeven dat het 

cliëntprofiel en, indien van toepassing, het formulier risicoprofiel dient als hulpmiddel om tot een passend 

advies voor de klant te komen. In het document staat dat tijdens het adviesgesprek met de klant is 

doorgenomen: (i) huidige financiële situatie, (ii) risicobereidheid, (iii) financiële kennis en ervaring, (iv) 

doelstelling, (v) risicoprofiel, (vi) vrij besteedbaar inkomen, (vii) advies, (viii) gekozen oplossing en (xi) 

opbrengsten, kosten en voorwaarden van het gekozen product.  

 Inventarisatie, getekend door [Consument 2] op 29 november 2012. In dit document zijn de persoonlijke 

gegevens van de klant ingevuld. Door middel van meerkeuzevragen zijn de doelstellingen, kennis & ervaring 

en risicobereidheid van de klant uitgevraagd. Daarnaast is de financiële positie van [Consument 2] op een 

invulformulier ingevuld.  

 Adviesformulier Pensioen, getekend door [Consument 2] op 29 november 2012. Aan de hand van 

meerkeuzevragen wordt de adviesbehoefte en oplossing in kaart gebracht. Op het formulier is aangegeven dat 

het risicoprofiel van de klant aansluit op het klantprofiel. De toelichting op de vraag luidt: “cliënt wenst 

garantie”. Op de vraag of de cliënt het advies van de adviseur heeft opgevolgd, wordt “ja” geantwoord. De 

toelichting van de adviseur luidt “Omzetting [Aanbieder 2]”. 

 Het -----------------------------. Uit dit document volgt het garantiekapitaal dat de klant opbouwt bij [Aanbieder 

2].  

 Verzoek tot overdracht kapitaal bij lijfrenteverzekeringen, getekend door [Consument 2] op 29 november 

2012. In dit document wordt -------- verzocht om de waarde van de polis over te dragen naar [Aanbieder 2].  

 Verklaring kopie polisblad, getekend door [Consument 2] op 4 december 2012. In dit document verklaart 

[Consument 2] dat hij niet in het bezit is van een (kopie) polisblad van -------- met polisnummer --------------.  

 Waardeoverzicht polis ------------- van --------, het betreft een waardeoverzicht van de polis per 31 december 

2011. 

 Uniform Pensioenoverzicht 2012, van [Consument 2]. Het overzicht geeft de stand per 31 december 2011 

weer. 

 Salarisstrook, van [Consument 2] van juli 2012. 

 Kopie paspoort, van [Consument 2]. 

 Adviescontrole formulier, getekend door ------------ (medewerker Cas). Uit dit formulier volgt dat de volgende 

documenten zijn gecontroleerd op volledigheid en aanwezigheid: (i) Honorariumovereenkomst, (ii) 

Doelstellingenformulier, (iii) Inkomensgegevens, (iv) Inventarisatieformulier, (v) Kopie Bankafschrift, (vi) 

Kopie Bankpas, (vii) Kopie ID, (viii) Opdrachtbevestiging, (ix) Overstapformulier, (x) Polis, (xi) Risicoprofiel, 

(xii) UPO en (xiii) Waardeoverzicht. Verder zijn de klantgegevens nogmaals ingevuld en worden in het 

formulier enkele controlevragen gesteld en beantwoord. 

 Factuur van € 1.200, verzonden door -------- aan [Consument 2] op 21 december 2012. 

  

                                                        
8
 Dit kunnen blijkens het formulier bijvoorbeeld wijzigingen in de productvoorwaarden zijn of in de fiscale wetgeving die tot gevolg kunnen hebben 

dat bepaalde premies niet langer geheel of gedeeltelijk in mindering gebracht mogen worden op het fiscaal inkomen. 
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Telefoongesprek tussen de AFM en [Consument 2] 

Op 7 februari 2013 heeft de AFM met [Consument 2] gesproken. [Consument 2] geeft aan dat hij het polisnummer 

van de beleggingshypotheek op internet heeft ingevuld, waarna een adviseur van Cas [Consument 2] heeft gebeld 

en een afspraak heeft gemaakt voor een huisbezoek. Aan het begin van het huisbezoek gaf de adviseur aan dat de 

beleggingshypotheek geen woekerpolis was. [Consument 2] heeft toen de polis van zijn beleggingsverzekering bij 

-------- aan de adviseur laten zien. De adviseur heeft uitgerekend dat als [Consument 2] een nieuwe polis zou 

afsluiten, hij op een hoger gegarandeerd bedrag uit zou komen. Op het moment dat de adviseur ging adviseren, 

heeft hij ook de advieskosten genoemd. Het huisbezoek heeft ongeveer 2 uur geduurd. Na het gesprek heeft de 

adviseur per e-mail informatie en de vastlegging van het gesprek toegestuurd. Hierna is [Consument 2] gebeld 

door een medewerker van Cas, en heeft hij bevestigd dat hij het geadviseerde product wilde afsluiten. [Consument 

2] geeft aan € 1.200 te hebben betaald voor het advies. Nadat de adviseur bij hem thuis is geweest, heeft 

[Consument 2] geen contact meer gehad met de adviseur. Wel heeft hij nog contact gehad met het kantoor van 

Cas.  

 

1.4.3 Klantdossier [Consument 3]  

Een adviseur van Cas heeft [Consument 3] op 2 november 2012 bezocht. [Consument 3] heeft op advies van Cas 3 

beleggingsverzekeringen van -------- overgesloten naar het ----------------------------- van [Aanbieder 2]. Het 

klantdossier bevat de volgende documenten: 

 

 Honorariumovereenkomst Vermogensopbouw, getekend door [Consument 3] op 2 november 2012. Op het 

formulier is vermogensopbouw pakket 3 aangekruist. De totale vergoeding bedraagt € 1.900. 

 Opdrachtbevestiging en persoonlijk profiel, getekend door [Consument 3] op 2 november 2012. In de 

opdrachtbevestiging gaat [Consument 3] akkoord met de opdracht. In het document staat opgesomd welke 

werkzaamheden door Cas worden verricht voor [Consument 3]. In de opdrachtbevestiging staat niet 

gespecificeerd wat de tijdsbesteding is per onderdeel. De werkzaamheden worden als volgt gespecificeerd: (i) 

inventarisatie en analyse, (ii) advies en (iii) bemiddeling. In de opdrachtbevestiging is opgenomen dat Cas na 

advies en bemiddeling [Consument 3] gedurende de looptijd van het financiële product zal informeren als zich 

wezenlijke wijzigingen voordoen in het financiële product.
9
 In het persoonlijk profiel is aangegeven dat het 

cliëntprofiel en, indien van toepassing, het formulier risicoprofiel dient als hulpmiddel om tot een passend 

advies voor de klant te komen. In het document staat dat tijdens het adviesgesprek met de klant is 

doorgenomen: (i) huidige financiële situatie, (ii) risicobereidheid, (iii) financiële kennis en ervaring, (iv) 

doelstelling, (v) risicoprofiel, (vi) vrij besteedbaar inkomen, (vii) advies, (viii) gekozen oplossing en (xi) 

opbrengsten, kosten en voorwaarden van het gekozen product.  

 Inventarisatie, getekend door [Consument 3] op 2 november 2012. In dit document zijn de persoonlijke 

gegevens van de klant ingevuld. Door middel van meerkeuzevragen zijn de doelstellingen, kennis & ervaring 

en risicobereidheid van de klant uitgevraagd. Daarnaast is de financiële positie van [Consument 3] op een 

invulformulier ingevuld.  

 Adviseursformulier Pensioen, geparafeerd door [Consument 3].
10

 Aan de hand van meerkeuzevragen wordt de 

adviesbehoefte en oplossing in kaart gebracht. Op het formulier is aangegeven dat het risicoprofiel van de klant 

                                                        
9
 Dit kunnen blijkens het formulier bijvoorbeeld wijzigingen in de productvoorwaarden zijn of in de fiscale wetgeving die tot gevolg kunnen hebben 

dat bepaalde premies niet langer geheel of gedeeltelijk in mindering gebracht mogen worden op het fiscaal inkomen. 
10

 Er is geen datum vermeld op het formulier. 
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aansluit op het klantprofiel. De toelichting op de vraag luidt: “Klant wil zekerheid en geen belegging”. Op de 

vraag of de cliënt het advies van de adviseur heeft opgevolgd, wordt “ja” geantwoord. De toelichting van de 

adviseur luidt “Omzetting [Aanbieder 2]”. 

 Het -----------------------------. Uit dit document volgt het garantiekapitaal dat de klant opbouwt bij [Aanbieder 

2].  

 Driemaal verzoek tot overdracht kapitaal bij lijfrenteverzekeringen, getekend door [Consument 3] op 8 

november 2012. In deze documenten wordt -------- verzocht om de waarde van de polissen over te dragen naar 

[Aanbieder 2].  

 Kopie polis ------------- van --------, van [Consument 3].  

 Waardeoverzicht polis ------------- van --------, het betreft een waardeoverzicht van de polis per 31 december 

2011. 

 Kopie certificaat voor overeenkomst -------------- van ------------------------------, van [Consument 3]. 

 Waardeoverzicht overeenkomst -------------- van --------------------------------, het betreft een waardeoverzicht 

van de polis per 31 december 2011. 

 Kopie polis ------------ van --------, van [Consument 3]. 

 Waardeoverzicht polis -------------- van --------, het betreft een waardeoverzicht van de polis per 31 december 

2011. 

 Salarisstrook, van [Consument 3] van oktober 2012. 

 Kopie identiteitsbewijs, van [Consument 3]. 

 Brief [Aanbieder 2] aan [Consument 3], van 14 december 2012. In de brief bevestigt [Aanbieder 2] dat zij een 

storting heeft ontvangen en zal verwerken. 

 Adviescontrole formulier, getekend door ------------ (medewerker Cas). Uit dit formulier volgt dat de volgende 

documenten zijn gecontroleerd op volledigheid en aanwezigheid: (i) Honorariumovereenkomst, (ii) 

Doelstellingenformulier, (iii) Inkomensgegevens, (iv) Inventarisatieformulier, (v) Kopie ID, (vi) 

Opdrachtbevestiging, (vii) Overstapformulier, (viii) Polis en (ix) Waardeoverzicht. Verder zijn de 

klantgegevens nogmaals ingevuld en worden in het formulier enkele controlevragen gesteld en beantwoord. 

 Factuur van € 1.900, verzonden door -------- aan [Consument 3] op 10 december 2012. 

 

Telefoongesprek tussen de AFM en [Consument 3] 

Op 5 februari 2013 heeft de AFM met [Consument 3] gesproken. [Consument 3] gaf aan dat hij telefonisch werd 

benaderd door een tussenpersoon die niet werkzaam was bij Cas, maar aangaf dat hij in opdracht van -------- belde. 

Tijdens het telefoongesprek werd een afspraak gemaakt voor een huisbezoek. Bij deze afspraak kwam een 

adviseur van Cas bij [Consument 3] thuis. [Consument 3] had 3 polissen bij -------- afgesloten. De adviseur van 

Cas gaf aan dat -------- nog altijd behoorlijk wat kosten berekent.
11

 [Consument 3] wilde een garantiekapitaal en 

daarom heeft hij een polis afgesloten bij [Aanbieder 2]. [Consument 3] had 3 polissen die hij heeft samengevoegd 

naar 1 polis. [Consument 3] heeft € 1.900 betaald voor het advies. De adviseur is ongeveer 2,5 uur bij [Consument 

3] thuis geweest. [Consument 3] heeft tijdens het telefoongesprek met de AFM aangegeven, dat hij na het 

huisbezoek geen contact meer heeft gehad met de adviseur. [Consument 3] heeft na het huisbezoek besloten tot het 

afsluiten van het geadviseerde product, daarom heeft hij de getekende documenten na het huisbezoek naar Cas 

gemaild. Na het huisbezoek heeft [Consument 3] nog tweemaal telefonisch contact gehad met medewerkers van 

                                                        
11

 Uit het gesprek is niet gebleken waar deze kosten betrekking op hebben.  
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Cas, niet met de adviseur die bij hem thuis is geweest. Deze telefoongesprekken duurden tussen de 5 en 10 

minuten. [Consument 3] heeft alleen contact gehad met Cas over het oversluiten van de polissen. 

 

1.4.4 Klantdossier [Consument 4]  

Een adviseur van Cas heeft [Consument 4] op 30 november 2012 bezocht. [Consument 4] heeft op advies van Cas 

2 beleggingsverzekeringen van ------ overgesloten naar het ----------------------------- van [Aanbieder 2]. Het 

klantdossier bevat de volgende documenten: 

 

 Honorariumovereenkomst Vermogensopbouw, getekend door [Consument 4] op 30 november 2012. Op het 

formulier is vermogensopbouw pakket 1 aangekruist. De totale vergoeding bedraagt € 1.100. Op de 

Honorariumovereenkomst Vermogensopbouw staat verder: “€ 100 kosten ORV [Aanbieder 1] in mindering op 

factuur.” 

 Cliëntovereenkomst dienstverlening beleggingsfondsen, getekend door [Consument 4] op 30 november 2012. 

Uit de cliëntovereenkomst blijkt dat Cas en [Consument 4] het volgende zijn overeengekomen:  

o Cas adviseert de klant bij de keuze van de aanbieder en de beleggingsfondsen, waarbij het door Cas 

opgestelde beleggersprofiel als uitgangspunt fungeert. 

o Cas assisteert de klant bij het administratieve traject dat leidt tot het deelnemen in de gekozen 

beleggingsfondsen. 

o Cas geeft de orders van de klant door tot deelneming in het beleggingsfonds. 

o De klant geeft zelf orders tot wijziging van de gekozen beleggingsfondsen door aan de aanbieder van 

beleggingsfondsen. Cas geeft aan dat de klant en de aanbieder van het beleggingsfonds zelf 

verantwoordelijk zijn voor wijzigingen. 

o De klant kan voor wijzigingen van beleggingsfondsen een nieuw advies aanvragen bij Cas. Hiervoor wordt 

een aparte overeenkomst gesloten. 

o Alle adviezen, zowel bij aangaan als bij wijzigingen van het product, worden door de 

beleggingsonderneming schriftelijk vastgelegd. De klant ontvangt hier een afschrift van. 

o Cas ontvangt van de aanbieder geen vergoeding c.q. provisie. De enige vergoeding die Cas ontvangt, is de 

in de honorariumovereenkomst met de klant afgesproken vergoeding. 

 Opdrachtbevestiging en persoonlijk profiel, getekend door [Consument 4] op 30 november 2012. In de 

opdrachtbevestiging gaat [Consument 4] akkoord met de opdracht. In het document staat opgesomd welke 

werkzaamheden door Cas worden verricht voor [Consument 4]. In de opdrachtbevestiging staat niet 

gespecificeerd wat de tijdsbesteding is per onderdeel. De werkzaamheden worden als volgt gespecificeerd: (i) 

inventarisatie en analyse, (ii) advies en (iii) bemiddeling. In de opdrachtbevestiging is opgenomen dat Cas na 

advies en bemiddeling [Consument 4] gedurende de looptijd van het financiële product zal informeren als zich 

wezenlijke wijzigingen voordoen in het financiële product.
12

 In het persoonlijk profiel is aangegeven dat het 

cliëntprofiel en, indien van toepassing, het formulier risicoprofiel dient als hulpmiddel om tot een passend 

advies voor de klant te komen. In het document staat dat tijdens het adviesgesprek met de klant is 

doorgenomen: (i) huidige financiële situatie, (ii) risicobereidheid, (iii) financiële kennis en ervaring, (iv) 

doelstelling, (v) risicoprofiel, (vi) vrij besteedbaar inkomen, (vii) advies, (viii) gekozen oplossing en (xi) 

                                                        
12

 Dit kunnen blijkens het formulier bijvoorbeeld wijzigingen in de productvoorwaarden zijn of in de fiscale wetgeving die tot gevolg kunnen hebben 

dat bepaalde premies niet langer geheel of gedeeltelijk in mindering gebracht mogen worden op het fiscaal inkomen. 
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opbrengsten, kosten en voorwaarden van het gekozen product. Het risicoprofiel van [Consument 4] is niet 

ingevuld. 

 Inventarisatie, getekend door [Consument 4] op 30 november 2012. In dit document zijn de persoonlijke 

gegevens van de klant ingevuld. Door middel van meerkeuzevragen zijn de doelstellingen, kennis & ervaring 

en risicobereidheid van de klant uitgevraagd. Daarnaast is de financiële positie van [Consument 4] op een 

invulformulier ingevuld.  

 Adviseursformulier pensioen, geparafeerd door [Consument 4].
13

 Op dit formulier zijn de pensioengegevens 

van [Consument 4] opgenomen. 

 Adviesformulier vrij vermogen, getekend door [Consument 4] op 30 november 2012. Aan de hand van 

meerkeuzevragen wordt de adviesbehoefte en oplossing in kaart gebracht. De vragen of het risicoprofiel van de 

klant aansluit bij het klantprofiel en of de klant het advies heeft opgevolgd, zijn niet ingevuld.  

 Het -----------------------------. Uit dit document volgt het garantiekapitaal dat de klant opbouwt bij [Aanbieder 

2].  

 Tweemaal verzoek tot overdracht kapitaal bij lijfrenteverzekeringen, getekend door [Consument 4] op 30 

november 2012. In deze documenten wordt ------ verzocht om de waarde van de polissen over te dragen naar 

[Aanbieder 2].  

 Formulier samenstelling beleggerprofiel van [Aanbieder 2], getekend door [Consument 4] op 30 november 

2012. In dit formulier worden meerkeuzevragen beantwoord. De antwoorden worden omgezet in punten. Op 

basis van het totaal aantal punten is het beleggerprofiel bepaald.  

 Kopie polis -------------- van ------, van [Consument 4]. 

 Winstoverzicht polis -------------- van ------, verstuurd op 21 september 2012. 

 Kopie polis -------------- van ------, van [Consument 4]. 

 Winstoverzicht polis -------------- van ------, verstuurd op 27 juni 2012.  

 Jaaropgaaf 2011, van [Consument 4]. 

 Kopie rijbewijs, van [Consument 4]. 

 Pensioenoverzicht, van [Consument 4] per 31 december 2011.  

 Adviescontrole formulier, getekend door een medewerker Cas. Uit dit formulier volgt dat de volgende 

documenten zijn gecontroleerd op volledigheid en aanwezigheid: (i) Opdrachtbevestiging, (ii) Risicoprofiel, 

(iii) Cliëntovereenkomst, (iv) Honorariumovereenkomst, (v) Doelstellingenformulier, (vi) Jaaropgaaf, (vii) 

UPO, (viii) Kopie ID, (ix) Kopie polis, (x) Waardeoverzicht, (xi) Overstapformulier en (xii) 

Inventarisatieformulier.  

 Factuur van € 1.100, verzonden door -------- aan [Consument 4] op 20 december 2012. 

 

1.4.5 Klantdossier [Consument 5] 

Een adviseur van Cas heeft [Consument 5] op 24 september 2012 bezocht. [Consument 5] heeft op advies van Cas 

2 beleggingsverzekeringen van -------- overgesloten naar een lijfrentebeleggingsrecht in het [Aanbieder 1] --------

fonds. Het klantdossier bevat de volgende documenten: 

 

 Honorariumovereenkomst Vermogensopbouw, getekend door [Consument 5] op 24 september 2012. Op het 

formulier is vermogensopbouw pakket 2 aangekruist. De totale vergoeding bedraagt € 1.000.  

                                                        
13

 Er is geen datum vermeld op het formulier.  
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 Cliëntovereenkomst dienstverlening beleggingsfondsen, getekend door [Consument 5] op 24 september 2012. 

Uit de cliëntovereenkomst blijkt dat Cas en [Consument 5] het volgende zijn overeengekomen:  

o Cas adviseert de klant bij de keuze van de aanbieder en de beleggingsfondsen, waarbij het door Cas 

opgestelde beleggersprofiel als uitgangspunt fungeert. 

o Cas assisteert de klant bij het administratieve traject dat leidt tot het deelnemen in de gekozen 

beleggingsfondsen. 

o Cas geeft de orders van de klant door tot deelneming in het beleggingsfonds. 

o De klant geeft zelf orders tot wijziging van de gekozen beleggingsfondsen door aan de aanbieder van 

beleggingsfondsen. Cas geeft aan dat de klant en de aanbieder van het beleggingsfonds zelf 

verantwoordelijk zijn voor wijzigingen. 

o De klant kan voor wijzigingen van beleggingsfondsen een nieuw advies aanvragen bij Cas. Hiervoor wordt 

een aparte overeenkomst gesloten. 

o Alle adviezen, zowel bij aangaan als bij wijzigingen van het product, worden door de 

beleggingsonderneming schriftelijk vastgelegd. De klant ontvangt hier een afschrift van. 

o Cas ontvangt van de aanbieder geen vergoeding c.q. provisie. De enige vergoeding die Cas ontvangt, is de 

in de honorariumovereenkomst met de klant afgesproken vergoeding. 

 Opdrachtbevestiging en persoonlijk profiel, getekend door [Consument 5] op 24 september 2012. In de 

opdrachtbevestiging gaat [Consument 5] akkoord met de opdracht. In het document staat opgesomd welke 

werkzaamheden door Cas worden verricht voor [Consument 5]. In de opdrachtbevestiging staat niet 

gespecificeerd wat de tijdsbesteding is per onderdeel. De werkzaamheden worden als volgt gespecificeerd: (i) 

inventarisatie en analyse, (ii) advies en (iii) bemiddeling. In de opdrachtbevestiging is opgenomen dat Cas na 

advies en bemiddeling [Consument 5] gedurende de looptijd van het financiële product zal informeren als zich 

wezenlijke wijzigingen voordoen in het financiële product.
14

 In het persoonlijk profiel is aangegeven dat het 

cliëntprofiel en, indien van toepassing, het formulier risicoprofiel dient als hulpmiddel om tot een passend 

advies voor de klant te komen. In het document staat dat tijdens het adviesgesprek met de klant is 

doorgenomen: (i) huidige financiële situatie, (ii) risicobereidheid, (iii) financiële kennis en ervaring, (iv) 

doelstelling, (v) risicoprofiel, (vi) vrij besteedbaar inkomen, (vii) advies, (viii) gekozen oplossing en (xi) 

opbrengsten, kosten en voorwaarden van het gekozen product.  

 Inventarisatie, getekend door [Consument 5] op 24 september 2012. In dit document zijn de persoonlijke 

gegevens van de klant ingevuld. Door middel van meerkeuzevragen zijn de doelstellingen, kennis & ervaring 

en risicobereidheid van de klant uitgevraagd. Daarnaast is de financiële positie van [Consument 5] op een 

invulformulier ingevuld.  

 Adviseursformulier pensioen, het formulier is niet getekend door [Consument 5] en bevat geen datum. Aan de 

hand van meerkeuzevragen wordt de adviesbehoefte en oplossing in kaart gebracht. Op het formulier is 

aangegeven dat het risicoprofiel van de klant aansluit op het klantprofiel. De toelichting op de vraag luidt: 

“Klant is erg behouden. Wil niet in aandelen.” Op de vraag of de cliënt het advies van de adviseur heeft 

opgevolgd, wordt “ja” geantwoord. De toelichting van de adviseur luidt “overzetten rekening”. 

 Risicoprofiel, getekend door [Consument 5].
15

 Door middel van 9 meerkeuzevragen zijn de Financiële situatie, 

Kennis en ervaring en Risicobereidheid voor dit doel ingevuld.  

                                                        
14

 Dit kunnen blijkens het formulier bijvoorbeeld wijzigingen in de productvoorwaarden zijn of in de fiscale wetgeving die tot gevolg kunnen hebben 

dat bepaalde premies niet langer geheel of gedeeltelijk in mindering gebracht mogen worden op het fiscaal inkomen. 
15

 Op het formulier staat geen datum van ondertekening. 
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 Tweemaal formulier oversluiten polis, getekend door [Consument 5] op 24 september 2012. In dit document 

geeft [Consument 5] aan -------- aan dat hij zijn huidige polissen oversluit naar een lijfrentebeleggingsrecht in 

het [Aanbieder 1] --------fonds. In dit document wordt verzocht om voornoemde polis te gelde te maken en 

fiscaal geruisloos over te boeken naar [Aanbieder 1].  

 Tweemaal systeemuitdraai, met daarin een vergelijking van eindwaardes tussen -------- en [Aanbieder 1].  

 Tweemaal printscreen website [Aanbieder 1], met als titel Rekeninggegevens. Het betreft hier de 

rekeninggegevens van de rekeningnummers ----------- en -----------. 

 Kopie spaarcertificaat voor overeenkomst -------------- van ------------, van [Consument 5].  

 Kopie spaarcertificaat voor overeenkomst -------------- van ------------, van [Consument 5].  

 Waardeoverzicht polis -------------- van --------, van [Consument 5]. Het betreft een waardeoverzicht per 31 

december 2011. 

 Waardeoverzicht polis -------------- van --------, van [Consument 5]. Het betreft een waardeoverzicht per 31 

december 2011. 

 Salarisspecificatie, van [Consument 5] van augustus 2012. 

 Uniform Pensioenoverzicht 2012, van [Consument 5]. Het overzicht geeft de stand van zaken per 31 december 

2011 weer. 

 Kopie identiteitsbewijs, van [Consument 5]. 

 Adviescontrole formulier, getekend door een medewerker van Cas. Op het document is niet aangevinkt welke 

documenten zijn gecontroleerd op volledigheid en aanwezigheid.  

 Factuur van € 1.000, verzonden door -------- aan [Consument 5] op 25 oktober 2012.  

 

Telefoongesprek tussen de AFM en mevrouw [Consument 5] 

De AFM heeft op 5 februari 2013 mevrouw [Consument 5] telefonisch gesproken. De formulieren in het 

klantdossier staan op naam van haar man, [Consument 5]. De heer en mevrouw [Consument 5] werden telefonisch 

benaderd door een tussenpersoon die niet werkzaam was bij Cas, waarna een afspraak werd gemaakt. Bij deze 

afspraak kwam een adviseur van Cas bij de heer en mevrouw [Consument 5] thuis. De adviseur van Cas gaf aan 

dat als de heer en mevrouw [Consument 5] zouden overstappen naar een product van [Aanbieder 1], ze veel kosten 

zouden besparen. Mevrouw [Consument 5] gaf aan dat de kostenbesparing niet heel groot was, maar dat ze nu wel 

van de beleggingen af zijn en in een veiliger product zitten. [Consument 5] had 2 polissen bij -------- afgesloten, 

die zijn samengevoegd in 1 product van [Aanbieder 1]. De heer en mevrouw [Consument 5] hebben € 1.000 

betaald voor het advies. De adviseur is ongeveer 1 uur tot 1,5 uur bij hen thuis geweest. Na het bezoek heeft 

mevrouw [Consument 5] nog enkele keren telefonisch contact gehad met Cas over vragen met betrekking tot de 

nieuwe rekening bij [Aanbieder 1].  
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2. Beoordeling 

 

2.1 Wettelijk kader 

 

Artikel 149a, eerste lid, BGfo (oud)
16

 bepaalt dat een aanbieder, bemiddelaar of adviseur voor het bemiddelen of 

adviseren inzake onder meer een complex product rechtstreeks of middellijk geen provisie verschaft of ontvangt 

die niet noodzakelijk is voor het verlenen van de betreffende dienst of deze mogelijk maakt. Provisies die 

noodzakelijk zijn voor de totstandkoming van de overeenkomst zijn bijvoorbeeld wettelijke heffingen of juridische 

kosten.
17

 Artikel 149a, tweede lid, aanhef en onder a, BGfo (oud) bepaalt voorts onder meer dat het eerste lid niet 

van toepassing is op provisies die worden verschaft door de cliënt, tenzij de hoogte van die provisie kennelijk 

onredelijk is gelet op de aard en reikwijdte van de dienstverlening. Het doel van deze kennelijk 

onredelijkheidnorm is om te voorkomen dat bemiddelaars of adviseurs beloningen in rekening brengen voor hun 

werkzaamheden die, gelet op de daarmee gemoeide inspanningen, niet kunnen worden gerechtvaardigd.
18

  

 

De vraag of een provisie voldoet aan de kennelijk onredelijkheidnorm is afhankelijk van de feiten en 

omstandigheden van het geval. De volgende vragen kunnen hierbij een rol spelen:
19

 

 

(i) Is het bedrag dat de bemiddelaar of adviseur bij de consument in rekening brengt onredelijk gezien het 

aantal uren dat aan het advies is besteed? 

(ii) Is het aantal uren dat aan het advies is besteed onredelijk gezien de reikwijdte van het advies?  

(iii) Is de reikwijdte van het advies onredelijk gezien de adviesvraag/-behoefte van de consument?  

(iv) Is het uurtarief dat de bemiddelaar of adviseur in rekening brengt onredelijk gelet op zijn 

specialisatiegraad?  

 

Ook kan gekeken worden naar wat in de branche algemeen gebruikelijk is om in rekening te brengen voor 

bepaalde diensten.
20

 

 

2.2 Beoordeling klantdossiers 

In de volgende paragrafen geeft de AFM haar beoordeling van de 5 klantdossiers. Bij elke beoordeling maakt de 

AFM onderscheid tussen de reikwijdte van het advies en het aantal uur dat aan het advies is besteed, en besteedt 

zij aandacht aan de vraag wat in de branche gebruikelijk is. 

 

  

                                                        
16

 Per 1 januari 2013 is artikel 149a BGfo (oud) vervallen en vervangen door artikel 86c BGfo. De regels zijn inhoudelijk niet gewijzigd. Artikel 149a 

BGfo (oud) is van toepassing op overeenkomsten die zijn aangegaan tot 1 januari 2013, zie Stb. 2012, 695, p. 96. De door de AFM onderzochte 

klantdossiers dateren van de periode september 2012 tot en met november 2012. 
17

 Zie Stb. 2008, 546, p. 23. 
18

 Zie Stb. 2011, 515, p. 15. 
19

 Zie Stb. 2011, 515, p. 15. 
20

 Zie Stb. 2011, 515, p. 15 – 16. 
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2.2.1 Klantdossier [Consument 1] 

 

Reikwijdte van het advies 

[Consument 1] heeft op advies van Cas een beleggingsverzekering van --------------------------- overgesloten naar 

een lijfrentebeleggingsrecht in het [Aanbieder 1] --------fonds. De reikwijdte van het advies betreft derhalve het 

adviseren bij het oversluiten van 1 beleggingsverzekering. Uit het klantdossier blijkt niet dat de reikwijdte van het 

advies breder is geweest. De werkzaamheden die Cas verricht ten behoeve van dit advies staan opgesomd in de 

Honorariumovereenkomst Vermogensopbouw, Cliëntovereenkomst dienstverlening beleggingsfondsen en in de 

Opdrachtbevestiging. Hieruit volgt dat de werkzaamheden van Cas onder te verdelen zijn in (i) inventarisatie en 

analyse, (ii) advies en (iii) bemiddeling. De inventarisatie en analyse houdt in het opstellen van een persoonlijk 

profiel en het analyseren van inkomensvoorzieningen en van fiscale mogelijkheden voor lijfrenteaftrek. Het advies 

bestaat uit het opstellen en toelichten van het advies, het vergelijken van de huidige voorzieningen en adviseren 

over een passende optie en het bespreken van het productadvies. Tot slot verricht Cas 

bemiddelingswerkzaamheden voor de totstandkoming van het geadviseerde product en controleert zij de 

documenten behorende bij het gekozen product. De dienstverlening van Cas na advies en bemiddeling betreft het 

informeren van de klant als zich wezenlijke wijzigingen voordoen in (de kenmerken van) het financiële product. 

Deze dienstverlening heeft zich bij het in rekening brengen van de vergoeding nog niet voorgedaan.  

 

Aantal uur dat aan het advies is besteed 

Cas is voor de vaststelling van het benodigd aantal uur blijkens de Honorariumovereenkomst Vermogensopbouw 

uitgegaan van vermogensopbouw pakket 1. Uit het Inducementbeleid blijkt dat Cas voor het oversluiten van 1 

polis (maximaal) 10 uur in rekening brengt. Deze uren zijn opgebouwd uit 4 uur administratieve werkzaamheden 

en 6 uur voor advies en bemiddeling.  

 

In het klantdossier is geen specificatie opgenomen waaruit blijkt welke werkzaamheden Cas heeft verricht ten 

behoeve van [Consument 1] en hoeveel tijd zij aan deze werkzaamheden heeft besteed. Uit het Inducementbeleid 

blijkt dat bij een (maximale) vergoeding van € 1.200 voor het oversluiten van 1 polis, in totaal 10 uur aan 

werkzaamheden in rekening bij de klant worden gebracht. Nu Cas bij [Consument 1] een vergoeding van € 1.200 

in rekening heeft gebracht voor het oversluiten van 1 polis, dient Cas 10 uur aan werkzaamheden te hebben 

verricht ten behoeve van [Consument 1].
21

 Deze 10 uur is onder te verdelen in 6 uur voor advies- en 

bemiddelingswerkzaamheden en 4 uur voor administratieve werkzaamheden. Naar het oordeel van de AFM blijkt 

niet uit het klantdossier dat Cas 10 uur aan werkzaamheden heeft verricht. Hieronder onderbouwt de AFM 

waarom zij van oordeel is dat niet aannemelijk is gemaakt dat in dit klantdossier 10 uur aan het verrichten van 

(oversluit)werkzaamheden is besteed. De AFM splitst de uren conform het Inducementbeleid uit naar advies- en 

bemiddelingswerkzaamheden enerzijds en administratieve werkzaamheden anderzijds. 

 

Advies- en bemiddelingswerkzaamheden 

Uit het Inducementbeleid volgt dat de advies- en bemiddelingswerkzaamheden bestaan uit een voorinventarisatie, 

inventarisatie en advies. Cas heeft aangegeven dat tijdens het eerste, telefonische contact met de klant alleen wordt 

                                                        
21 In haar Zienswijze stelt Cas dat zij aan [Consument 1] € 300 korting heeft verleend. Omdat Cas op geen enkele wijze onderbouwt waarom deze 

korting is verleend, kan de AFM in het kader van de beoordeling van de overtreding er niet van uitgaan dat er minder uren in rekening zijn gebracht 

dan de 10 uur die overeenkomt met de oorspronkelijk overeengekomen vergoeding van € 1.200. In de reactie op de Zienswijze licht de AFM dit nader 

toe. 
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geïnventariseerd of de klant interesse heeft in een adviesgesprek bij de klant thuis. Gelet hierop is de AFM van 

oordeel dat niet aannemelijk is gemaakt dat sprake is geweest van een voorinventarisatie voorafgaand aan het 

bezoek van de adviseur bij de klant.  

 

Nadat de afspraak was gemaakt, heeft de adviseur van Cas op 12 november 2012 een bezoek gebracht aan 

[Consument 1] thuis. Blijkens het klantdossier zijn tijdens het huisbezoek alle relevante formulieren ingevuld. De 

adviseur heeft de Honorariumovereenkomst Vermogensopbouw, Cliëntovereenkomst dienstverlening 

beleggingsfondsen, Opdrachtbevestiging en het Risicoprofiel ingevuld en [Consument 1] heeft deze formulieren 

op dezelfde dag ondertekend. Ook het inventarisatieformulier met onder meer verschillende meerkeuzevragen is 

tijdens het huisbezoek ingevuld en op dezelfde dag, 12 november 2012, door [Consument 1] getekend. Naast de 

inventarisatie, zijn ook de advieswerkzaamheden verricht tijdens het huisbezoek. Het Adviesformulier Pensioen is 

door [Consument 1] getekend op 12 november 2012. In dit formulier wordt eveneens aan de hand van 

meerkeuzevragen de adviesbehoefte en oplossing in kaart gebracht. De ruimte die op het formulier is vrij gelaten 

voor een toelichting op de vragen of het risicoprofiel van de klant aansluit op het klantprofiel en of de klant het 

advies heeft opgevolgd, is niet gebruikt. Zowel de Verklaring kopie polisblad als het Formulier oversluiten polis 

zijn door [Consument 1] getekend tijdens het huisbezoek. Dit betekent dat het advies van Cas tijdens het 

huisbezoek is afgerond. [Consument 1] heeft er immers tijdens het huisbezoek al voor getekend dat zijn 

beleggingsverzekering werd overgesloten van -------------------------- naar een lijfrentebeleggingsrecht in het 

[Aanbieder 1] --------fonds.  

 

De AFM acht het gelet op voorgaande niet aannemelijk dat Cas daadwerkelijk 6 uur aan advies- en 

bemiddelingswerkzaamheden heeft besteed tijdens het huisbezoek. Het klantdossier bestaat uit een aantal 

standaard formulieren dat voornamelijk meerkeuzevragen bevat die snel en gemakkelijk door de adviseur ingevuld 

kunnen worden. Voorts bevat het klantdossier nauwelijks individuele overwegingen. Bovendien bleek uit de 

telefoongesprekken die de AFM met klanten van Cas heeft gevoerd, dat een gemiddeld huisbezoek 1,5 uur duurde, 

variërend van 3 kwartier tot 2,5 uur.  

 

Administratieve werkzaamheden 

Uit het Inducementbeleid volgt dat de administratieve werkzaamheden bestaan uit een inventarisatie en uit 

bemiddeling. De administratieve werkzaamheden zullen voornamelijk zijn verricht nadat het advies is gegeven, 

aangezien voorafgaand aan het huisbezoek geen gegevens van de klant worden ingewonnen en de inventarisatie in 

zijn geheel heeft plaatsgevonden tijdens het huisbezoek door de adviseur van Cas. De AFM verwacht daarom dat 

de inventarisatie door een administratief medewerker van Cas niet veel tijd in beslag kan nemen. Bij 

administratieve werkzaamheden denkt de AFM bijvoorbeeld aan het archiveren van klantgegevens en het contact 

opnemen met de aanbieder van de (oude) beleggingsverzekering. De meeste documenten uit het klantdossier zijn 

ingevuld tijdens het huisbezoek. Uit het klantdossier blijkt niet dat [Consument 1] na afloop van het adviesgesprek 

nog documenten aan Cas heeft verstuurd. Na afloop van het adviesgesprek is wel door een 

binnendienstmedewerker van Cas het Adviescontrole formulier ingevuld. Tijdens deze adviescontrole controleert 

een medewerker van Cas een aantal bestaande documenten op volledigheid en aanwezigheid en worden de 

klantgegevens nogmaals ingevuld. Ook geeft de medewerker van Cas antwoord op een aantal controlevragen. De 

antwoorden op deze vragen zijn terug te vinden in overige documenten.  
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Gelet op de beperkte administratieve werkzaamheden die Cas blijkens het klantdossier heeft verricht, acht de 

AFM het niet aannemelijk dat Cas 4 uur heeft besteed aan administratieve werkzaamheden ten behoeve van 

[Consument 1].  

 

In de branche gebruikelijk 

Naar het oordeel van de AFM heeft Cas niet aan kunnen tonen dat zij 10 uur aan werkzaamheden heeft verricht 

ten behoeve van [Consument 1]. Daarbij acht de AFM voorts het volgende van belang. Het onderzoek van de 

AFM onder 181 marktpartijen biedt een indicatie dat adviseurs gemiddeld 3,5 tot 4,2 uur besteden aan het advies- 

en bemiddelingstraject voor het oversluiten van een beleggingsverzekering naar een nieuw product bij een nieuw 

concern. Deze uitkomst komt overeen met de uitlatingen van een medewerker van [adviesbureau] dat adviseurs in 

staat moeten zijn om in 3 tot 4 uur een zeer goed advies te geven. In haar Zienswijze geeft Cas zelf aan hoeveel 

tijd met de verschillende fasen van het proces gemoeid is:  

(i) een adviesgesprek: 1,5 tot 2 uur; 

(ii) een adviescontrole: 1 uur; 

(iii) het onderhouden van contact met de klant en met de overdragende en overnemende partij: 0,5 tot 0,75 

uur. 

 

De AFM stelt vast dat het totaal van deze werkzaamheden, ook op basis van de informatie die Cas in haar 

Zienswijze verstrekt, 3 tot 3,75 uur bedraagt, en derhalve volledig overeenstemt met de uitkomsten van het 

onderzoek van de AFM en met de informatie die [adviesbureau] aan de AFM heeft verstrekt. Dit nog afgezien van 

het gegeven dat de AFM het niet aannemelijk acht dat Cas in dit klantdossier 1 uur heeft besteed aan de 

adviescontrole. In haar reactie op de Zienswijze zal de AFM dit toelichten. Cas heeft derhalve in dit klantdossier 

5,8
22

 tot 6,5
23

 uur meer in rekening gebracht dan volgt uit het onderzoek van de AFM (dit is 138%
24

 tot 186%
25

 

meer). 

 

Conclusie 

De AFM is van oordeel dat de vergoeding van € 1.200 die Cas in rekening heeft gebracht aan [Consument 1] voor 

het adviseren over en bemiddelen in het oversluiten van 1 beleggingsverzekering, kennelijk onredelijk is gelet op 

de aard en de reikwijdte van de dienstverlening die Cas heeft verricht. Het aantal uur dat nodig is voor de verrichte 

werkzaamheden zoals die blijken uit het klantdossier, wijkt sterk af van het aantal in rekening gebrachte uren. De 

AFM acht het niet aannemelijk dat Cas 10 uur heeft besteed aan het advies en Cas heeft dit ook niet kunnen 

aantonen. Deze conclusie wordt bevestigd door het gegeven dat het aantal in rekening gebrachte uur ver boven het 

benodigd aantal uur ligt dat volgt uit het onderzoek van de AFM, terwijl het klantdossier geenszins blijk geeft van 

omstandigheden die verklaren waarom sprake zou zijn van meer dan standaard werkzaamheden. 

 

Gelet op voorgaande is de door Cas in het klantdossier [Consument 1] in rekening gebrachte vergoeding aan te 

merken als ‘kennelijk onredelijk’ in de zin van artikel 149a, tweede lid, aanhef en onder a, BGfo (oud). Daarom is 

artikel 149a, eerste lid, BGfo (oud) op Cas van toepassing. De in rekening gebrachte provisie bestaat niet enkel uit 
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een provisie die “noodzakelijk is voor het verlenen van de dienst of deze mogelijk maakt”. Het begrip 

“noodzakelijke provisie” moet immers beperkt worden uitgelegd tot bijvoorbeeld wettelijke heffingen en 

juridische kosten.
26

 Op basis van vorenstaande concludeert de AFM dat Cas artikel 149a, eerste lid, BGfo (oud) 

heeft overtreden. 

 

2.2.2 Klantdossier [Consument 2] 

 

Reikwijdte van het advies 

[Consument 2] heeft op advies van Cas een beleggingsverzekering van -------- overgesloten naar het -----------------

------------ van [Aanbieder 2]. De reikwijdte van het advies betreft derhalve het adviseren bij het oversluiten van 1 

beleggingsverzekering. Uit het klantdossier blijkt niet dat de reikwijdte van het advies breder is geweest. De 

werkzaamheden die Cas verricht ten behoeve van dit advies staan opgesomd in de Honorariumovereenkomst 

Vermogensopbouw en in de Opdrachtbevestiging. Hieruit volgt dat de werkzaamheden van Cas onder te verdelen 

zijn in (i) inventarisatie en analyse, (ii) advies en (iii) bemiddeling. De inventarisatie en analyse houdt in het 

opstellen van een persoonlijk profiel en het analyseren van inkomensvoorzieningen en van fiscale mogelijkheden 

voor lijfrenteaftrek. Het advies bestaat uit het opstellen en toelichten van het advies, het vergelijken van de huidige 

voorzieningen en adviseren over een passende optie en het bespreken van het productadvies. Tot slot verricht Cas 

bemiddelingswerkzaamheden voor de totstandkoming van het geadviseerde product en controleert zij de 

documenten behorende bij het gekozen product. De dienstverlening van Cas na advies en bemiddeling betreft het 

informeren van de klant als zich wezenlijke wijzigingen voordoen in (de kenmerken van) het financiële product. 

Deze dienstverlening heeft zich bij het in rekening brengen van de vergoeding nog niet voorgedaan. 

 

Aantal uur dat aan het advies is besteed 

Cas is voor de vaststelling van het benodigd aantal uur blijkens de Honorariumovereenkomst Vermogensopbouw 

uitgegaan van vermogensopbouw pakket 1. Uit het Inducementbeleid blijkt dat Cas voor het oversluiten van 1 

polis (maximaal) 10 uur in rekening brengt. Deze uren zijn opgebouwd uit 4 uur administratieve werkzaamheden 

en 6 uur voor advies en bemiddeling.  

 

In het klantdossier is geen specificatie opgenomen waaruit blijkt welke werkzaamheden Cas heeft verricht ten 

behoeve van [Consument 2] en hoeveel tijd zij aan deze werkzaamheden heeft besteed. Uit het Inducementbeleid 

blijkt dat bij een (maximale) vergoeding van € 1.200 voor het oversluiten van 1 polis, in totaal 10 uur aan 

werkzaamheden in rekening bij de klant worden gebracht. Nu Cas bij [Consument 2] een vergoeding van € 1.200 

in rekening heeft gebracht voor het oversluiten van 1 polis, dient zij 10 uur aan werkzaamheden te hebben verricht 

ten behoeve van [Consument 2]. Deze 10 uur is onder te verdelen in 6 uur voor advies- en 

bemiddelingswerkzaamheden en 4 uur voor administratieve werkzaamheden. Naar het oordeel van de AFM blijkt 

niet uit het klantdossier dat Cas 10 uur aan werkzaamheden heeft verricht. Hieronder onderbouwt de AFM 

waarom zij van oordeel is dat niet aannemelijk is gemaakt dat in dit klantdossier 10 uur aan het verrichten van 

(oversluit)werkzaamheden is besteed. De AFM splitst de uren conform het Inducementbeleid uit naar advies- en 

bemiddelingswerkzaamheden enerzijds en administratieve werkzaamheden anderzijds.  

 

Advies- en bemiddelingswerkzaamheden 
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Uit het Inducementbeleid volgt dat de advies- en bemiddelingswerkzaamheden bestaan uit een voorinventarisatie, 

inventarisatie en advies. Cas heeft aangegeven dat tijdens het eerste, telefonische contact met de klant alleen wordt 

geïnventariseerd of de klant interesse heeft in een adviesgesprek bij de klant thuis. Bovendien heeft [Consument 2] 

tijdens het telefoongesprek met de AFM op 7 februari 2013 aangegeven dat hij pas zijn huidige polis van -------- 

tijdens het huisbezoek aan de adviseur van Cas heeft laten zien. Gelet hierop is de AFM van oordeel dat niet 

aannemelijk is gemaakt dat sprake is geweest van een voorinventarisatie voorafgaand aan het bezoek van de 

adviseur bij de klant.  

 

Nadat de afspraak was gemaakt, heeft de adviseur van Cas op 29 november 2012 een bezoek gebracht aan 

[Consument 2] thuis. Blijkens het klantdossier zijn tijdens het huisbezoek alle relevante formulieren ingevuld. De 

adviseur heeft de Honorariumovereenkomst Vermogensopbouw en de Opdrachtbevestiging en persoonlijk 

formulier ingevuld en [Consument 2] heeft deze formulieren op 29 november 2012 ondertekend. Ook het 

inventarisatieformulier met onder meer verschillende meerkeuzevragen is tijdens het huisbezoek ingevuld en op 

dezelfde dag, 29 november 2012, door [Consument 2] getekend. Naast de inventarisatie, zijn ook de 

advieswerkzaamheden verricht tijdens het huisbezoek. Het Adviesformulier Pensioen is door [Consument 2] 

ondertekend op 29 november 2012. In dit formulier wordt eveneens aan de hand van meerkeuzevragen de 

adviesbehoefte en oplossing in kaart gebracht. Ook het formulier Verzoek tot overdracht kapitaal bij 

lijfrenteverzekeringen is door [Consument 2] getekend tijdens het huisbezoek. Dit betekent dat het advies van Cas 

tijdens het huisbezoek is afgerond. [Consument 2] heeft er immers tijdens het huisbezoek al voor getekend dat zijn 

beleggingsverzekering werd overgesloten van -------- naar het ----------------------------- van [Aanbieder 2]. Uit het 

telefoongesprek dat de AFM met [Consument 2] had, leidt de AFM af dat tijdens het huisbezoek alle stukken zijn 

getekend (ook de documenten voor het oversluiten van het product) en dat [Consument 2] daarna is gebeld door 

Cas en heeft bevestigd dat de getekende stukken konden worden ingestuurd. 

 

De AFM acht het gelet op het voorgaande niet aannemelijk dat Cas daadwerkelijk 6 uur aan advies- en 

bemiddelingswerkzaamheden heeft besteed tijdens het huisbezoek. Het klantdossier bestaat uit een aantal 

standaard formulieren die voornamelijk meerkeuzevragen bevatten die snel en gemakkelijk door de adviseur 

ingevuld kunnen worden. Voorts bevat het klantdossier nauwelijks individuele overwegingen. Bovendien heeft het 

huisbezoek volgens [Consument 2] ongeveer 2 uur geduurd. De AFM kan niet uit het klantdossier opmaken welke 

overige advies- en bemiddelingswerkzaamheden Cas voor [Consument 2] heeft verricht voor een duur van 4 uur. 

 

Administratieve werkzaamheden 

Uit het Inducementbeleid volgt dat de administratieve werkzaamheden bestaan uit een inventarisatie en uit 

bemiddeling. De administratieve werkzaamheden zullen voornamelijk zijn verricht nadat het advies is gegeven, 

aangezien voorafgaand aan het huisbezoek geen gegevens van de klant worden ingewonnen en de inventarisatie 

grotendeels heeft plaatsgevonden tijdens het huisbezoek door de adviseur van Cas. De AFM verwacht daarom dat 

de inventarisatie door een administratief medewerker van Cas niet veel tijd in beslag kan nemen. Bij 

administratieve werkzaamheden denkt de AFM bijvoorbeeld aan het archiveren van klantgegevens en het contact 

opnemen met de aanbieder van de (oude) beleggingsverzekering. De meeste documenten uit het klantdossier zijn 

ingevuld tijdens het huisbezoek. [Consument 2] heeft aangegeven dat hij na het huisbezoek heeft besloten om het 

geadviseerde product af te sluiten. Hierover heeft hij contact gehad met een medewerker van Cas, niet zijnde de 

adviseur. Uit het klantdossier volgt dat [Consument 2] vervolgens de Verklaring kopie polisblad op 4 december 

2012 heeft ondertekend. Verder is na afloop van het adviesgesprek door een binnendienstmedewerker van Cas het 
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Adviescontrole formulier ingevuld. Tijdens deze adviescontrole controleert een medewerker van Cas een aantal 

bestaande documenten op volledigheid en aanwezigheid en worden de klantgegevens nogmaals ingevuld. Ook 

geeft de medewerker van Cas antwoord op een aantal controlevragen. De antwoorden op deze vragen zijn terug te 

vinden in overige documenten.  

 

Gelet op de beperkte administratieve werkzaamheden die Cas blijkens het klantdossier heeft verricht, acht de 

AFM het niet aannemelijk dat Cas 4 uur heeft besteed aan administratieve werkzaamheden ten behoeve van 

[Consument 2].  

 

In de branche gebruikelijk 

Naar het oordeel van de AFM heeft Cas niet aan kunnen tonen dat zij 10 uur aan werkzaamheden heeft verricht 

ten behoeve van [Consument 2]. Daarbij acht de AFM voorts het volgende van belang. Het onderzoek van de 

AFM onder 181 marktpartijen biedt een indicatie dat adviseurs gemiddeld 3,5 tot 4,2 uur besteden aan het advies- 

en bemiddelingstraject voor het oversluiten van een beleggingsverzekering naar een nieuw product bij een nieuw 

concern. Deze uitkomst komt overeen met de uitlatingen van een medewerker van [adviesbureau] dat adviseurs in 

staat moeten zijn om in 3 tot 4 uur een zeer goed advies te geven. In haar Zienswijze geeft Cas zelf aan hoeveel 

tijd met de verschillende fasen van het proces gemoeid is:  

(i) een adviesgesprek: 1,5 tot 2 uur; 

(ii) een adviescontrole: 1 uur; 

(iii) het onderhouden van contact met de klant en met de overdragende en overnemende partij: 0,5 tot 0,75 

uur. 

 

De AFM stelt vast dat het totaal van deze werkzaamheden, ook op basis van de informatie die Cas in haar 

Zienswijze verstrekt, 3 tot 3,75 uur bedraagt, en derhalve volledig overeenstemt met de uitkomsten van het 

onderzoek van de AFM en met de informatie die [adviesbureau] aan de AFM heeft verstrekt. Dit nog afgezien van 

het gegeven dat de AFM het niet aannemelijk acht dat Cas in dit klantdossier 1 uur heeft besteed aan de 

adviescontrole. In haar reactie op de Zienswijze zal de AFM dit toelichten. Cas heeft derhalve in dit klantdossier 

5,8
27

 tot 6,5
28

 uur meer in rekening gebracht dan volgt uit het onderzoek van de AFM (dit is 138%
29

 tot 186%
30

 

meer).  

 

Conclusie 

De AFM is van oordeel dat de vergoeding van € 1.200 die Cas in rekening heeft gebracht aan [Consument 2] voor 

het adviseren over en bemiddelen in het oversluiten van 1 beleggingsverzekering, kennelijk onredelijk is gelet op 

de aard en de reikwijdte van de dienstverlening die Cas heeft verricht. Het aantal uur dat nodig is voor de verrichte 

werkzaamheden zoals die blijken uit het klantdossier, wijkt sterk af van het aantal in rekening gebrachte uren. De 

AFM acht het niet aannemelijk dat Cas 10 uur heeft besteed aan het advies en Cas heeft dit ook niet kunnen 

aantonen. Deze conclusie wordt bevestigd door het gegeven dat het aantal in rekening gebrachte uur ver boven het 

benodigd aantal uur ligt dat volgt uit het onderzoek door de AFM onder marktpartijen, terwijl het klantdossier 
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geenszins blijk geeft van omstandigheden die verklaren waarom sprake zou zijn van meer dan standaard 

werkzaamheden. 

 

Gelet op voorgaande is de door Cas in het klantdossier [Consument 2] in rekening gebrachte provisie aan te 

merken als ‘kennelijk onredelijk’ in de zin van artikel 149a, tweede lid, aanhef en onder a, BGfo (oud). Daarom is 

artikel 149a, eerste lid, BGfo (oud) op Cas van toepassing. De in rekening gebrachte provisie bestaat niet enkel uit 

een provisie die “noodzakelijk is voor het verlenen van de dienst of deze mogelijk maakt”. Het begrip 

“noodzakelijke provisie” moet immers beperkt worden uitgelegd tot bijvoorbeeld wettelijke heffingen en 

juridische kosten.
31

 Op basis van vorenstaande concludeert de AFM dat Cas artikel 149a, eerste lid, BGfo (oud) 

heeft overtreden. 

 

2.2.3 Klantdossier [Consument 3] 

 

Reikwijdte van het advies 

[Consument 3] heeft op advies van Cas 3 beleggingsverzekeringen van -------- overgesloten naar het ----------------

------------- van [Aanbieder 2]. De reikwijdte van het advies betreft derhalve het adviseren bij het oversluiten van 3 

beleggingsverzekeringen. Uit het klantdossier blijkt niet dat de reikwijdte van het advies breder is geweest. De 

werkzaamheden die Cas verricht ten behoeve van dit advies staan opgesomd in de Honorariumovereenkomst 

Vermogensopbouw en in de Opdrachtbevestiging. Hieruit volgt dat de werkzaamheden van Cas onder te verdelen 

zijn in (i) inventarisatie en analyse, (ii) advies en (iii) bemiddeling. De inventarisatie en analyse houdt in het 

opstellen van een persoonlijk profiel en het analyseren van inkomensvoorzieningen en van fiscale mogelijkheden 

voor lijfrenteaftrek. Het advies bestaat uit het opstellen en toelichten van het advies, het vergelijken van de huidige 

voorzieningen en adviseren over een passende optie en het bespreken van het productadvies. Tot slot verricht Cas 

bemiddelingswerkzaamheden voor de totstandkoming van het geadviseerde product en controleert zij de 

documenten behorende bij het gekozen product. De dienstverlening van Cas na advies en bemiddeling betreft het 

informeren van de klant als zich wezenlijke wijzigingen voordoen in (de kenmerken van) het financiële product. 

Deze dienstverlening heeft zich bij het in rekening brengen van de vergoeding nog niet voorgedaan. 

 

Aantal uur dat aan het advies is besteed 

Cas is voor de vaststelling van het benodigd aantal uur blijkens de Honorariumovereenkomst Vermogensopbouw 

uitgegaan van vermogensopbouw pakket 3. Uit het Inducementbeleid blijkt dat Cas voor het oversluiten van 3 

polissen (maximaal) 18,2 uur in rekening brengt. Deze uren zijn opgebouwd uit 11 uur administratieve 

werkzaamheden en 7,2 uur voor advies en bemiddeling.  

 

In het klantdossier is geen specificatie opgenomen waaruit blijkt welke werkzaamheden Cas heeft verricht ten 

behoeve van [Consument 3] en hoeveel tijd zij aan deze werkzaamheden heeft besteed. Uit het Inducementbeleid 

blijkt dat bij een (maximale) vergoeding van € 1.900 voor het oversluiten van 3 polissen, 18,2 uur aan 

werkzaamheden in rekening bij de klant worden gebracht. Nu Cas bij [Consument 3] een vergoeding van € 1.900 

in rekening heeft gebracht voor het oversluiten van 3 polissen, dient zij 18,2 uur aan werkzaamheden te hebben 

verricht ten behoeve van [Consument 3]. Deze uren zijn onder te verdelen in 7,2 uur voor advies- en 

bemiddelingswerkzaamheden en 11 uur voor administratieve werkzaamheden. Naar het oordeel van de AFM blijkt 
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niet uit het klantdossier dat Cas 18,2 uur aan werkzaamheden heeft verricht. Hieronder onderbouwt de AFM 

waarom zij van oordeel is dat niet aannemelijk is gemaakt dat in dit klantdossier 18,2 uur aan het verrichten van 

(oversluit)werkzaamheden is besteed. De AFM splitst de uren conform het Inducementbeleid uit naar advies- en 

bemiddelingswerkzaamheden enerzijds en administratieve werkzaamheden anderzijds.  

 

Advies- en bemiddelingswerkzaamheden 

Uit het Inducementbeleid volgt dat de advies- en bemiddelingswerkzaamheden bestaan uit een voorinventarisatie, 

inventarisatie en advies. Cas heeft aangegeven dat tijdens het eerste, telefonische contact met de klant alleen wordt 

geïnventariseerd of de klant interesse heeft in een adviesgesprek bij de klant thuis. [Consument 3] heeft dit tijdens 

het telefoongesprek met de AFM op 5 februari 2013 bevestigd. Gelet hierop is de AFM van oordeel dat niet 

aannemelijk is gemaakt dat sprake is geweest van een voorinventarisatie voorafgaand aan het bezoek van de 

adviseur bij de klant.  

 

Nadat de afspraak was gemaakt, heeft de adviseur van Cas op 2 november 2012 een bezoek gebracht aan 

[Consument 3] thuis. Blijkens het klantdossier zijn tijdens het huisbezoek alle relevante formulieren ingevuld. De 

adviseur heeft de Honorariumovereenkomst Vermogensopbouw en de Opdrachtbevestiging en persoonlijk 

formulier ingevuld en [Consument 3] heeft deze formulieren op 2 november 2012 ondertekend. Ook het 

inventarisatieformulier met onder meer verschillende meerkeuzevragen is tijdens het huisbezoek ingevuld en op 

dezelfde dag, 2 november 2012, door [Consument 3] getekend. In het Adviesformulier Pensioen wordt eveneens 

aan de hand van meerkeuzevragen de adviesbehoefte en oplossing in kaart gebracht. Het Adviesformulier Pensioen 

is door [Consument 3] geparafeerd, maar bevat geen datum. Uit het gegeven dat [Consument 3] na het huisbezoek 

heeft besloten tot het afsluiten van het geadviseerd product (en daartoe de getekende documenten aan Cas heeft 

gemaild), leidt de AFM af dat de advieswerkzaamheden tijdens het huisbezoek waren afgerond. Bovendien blijkt 

niet uit het klantdossier dat er na het huisbezoek sprake zou zijn geweest van (aanvullend) advies. [Consument 3] 

geeft ook aan na het huisbezoek geen contact meer te hebben gehad met de adviseur van Cas. 

 

De AFM acht het gelet op het voorgaande niet aannemelijk dat Cas daadwerkelijk 7,2 uur aan advies- en 

bemiddelingswerkzaamheden heeft besteed tijdens het huisbezoek. Het klantdossier bestaat uit een aantal 

standaard formulieren die voornamelijk meerkeuzevragen bevatten die snel en gemakkelijk door de adviseur 

ingevuld kunnen worden. Voorts bevat het klantdossier nauwelijks individuele overwegingen. Bovendien heeft het 

huisbezoek volgens [Consument 3] ongeveer 2,5 uur geduurd. De AFM kan niet uit het klantdossier opmaken 

welke overige advies- en bemiddelingswerkzaamheden Cas voor [Consument 3] heeft verricht voor een duur van 

4,7 uur. 

 

Administratieve werkzaamheden 

Uit het Inducementbeleid volgt dat de administratieve werkzaamheden bestaan uit een inventarisatie en uit 

bemiddeling. De administratieve werkzaamheden zullen voornamelijk zijn verricht nadat het advies is gegeven, 

aangezien voorafgaand aan het huisbezoek geen gegevens van de klant worden ingewonnen en de inventarisatie in 

zijn geheel heeft plaatsgevonden tijdens het huisbezoek door de adviseur van Cas. De AFM verwacht daarom dat 

de inventarisatie door een administratief medewerker van Cas niet veel tijd in beslag kan nemen. Bij 

administratieve werkzaamheden denkt de AFM bijvoorbeeld aan het archiveren van klantgegevens en het contact 

opnemen met de aanbieder van de (oude) beleggingsverzekering. De meeste documenten uit het klantdossier zijn 

ingevuld tijdens het huisbezoek. [Consument 3] heeft aangegeven dat hij na het huisbezoek heeft besloten om het 
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geadviseerde product af te sluiten. Hierover heeft hij contact gehad met een medewerker van Cas, niet zijnde de 

adviseur. In totaal heeft [Consument 3] na het huisbezoek tweemaal telefonisch contact gehad met een 

medewerker van Cas. Deze telefoongesprekken duurden tussen de 5 en 10 minuten. Uit het klantdossier volgt dat 

[Consument 3] vervolgens driemaal het formulier Verzoek tot overdracht kapitaal bij lijfrenteverzekeringen op 8 

november 2012 heeft ondertekend. Verder is na afloop van het adviesgesprek door een binnendienstmedewerker 

van Cas het Adviescontrole formulier ingevuld. Tijdens deze adviescontrole controleert een medewerker van Cas 

een aantal bestaande documenten op volledigheid en aanwezigheid en worden de klantgegevens nogmaals 

ingevuld. Ook geeft de medewerker van Cas antwoord op een aantal controlevragen. De antwoorden op deze 

vragen zijn terug te vinden in overige documenten.  

 

Gelet op de beperkte administratieve werkzaamheden die Cas blijkens het klantdossier heeft verricht, acht de 

AFM het niet aannemelijk dat Cas 11 uur heeft besteed aan administratieve werkzaamheden ten behoeve van 

[Consument 3]. De AFM merkt hierbij op dat Cas voor het oversluiten van 1 beleggingsverzekering 4 uur in 

rekening brengt voor administratieve werkzaamheden. Dit aantal uur acht de AFM bijzonder hoog gezien hetgeen 

in de markt gebruikelijk is, maar ook gezien de (beperkte) inhoud van deze werkzaamheden. De AFM vindt het 

verklaarbaar dat bij het oversluiten van 3 beleggingsverzekeringen meer administratieve handelingen worden 

verricht dan bij het oversluiten van 1 beleggingsverzekering. Cas brengt echter 7 uur meer aan administratieve 

werkzaamheden in rekening bij het oversluiten van 3 beleggingsverzekeringen naar 1 nieuw product dan bij het 

oversluiten van 1 beleggingsverzekering. Cas heeft hierbij niet aangetoond waaraan de 7 uur extra administratieve 

werkzaamheden zijn besteed die nodig zijn voor het oversluiten van de 2 extra polissen bovenop de 

werkzaamheden bij het oversluiten van 1 polis (nog afgezien van de vraag waaraan de 4 uur administratieve 

werkzaamheden worden besteed bij het oversluiten van 1 polis). De AFM neemt hierbij in aanmerking dat het 

enkel gaat om het beëindigen van 2 extra polissen, aangezien er maar 1 nieuw product wordt afgesloten.  

 

In de branche gebruikelijk 

Naar het oordeel van de AFM heeft Cas niet aan kunnen tonen dat zij 18,2 uur aan werkzaamheden heeft verricht 

ten behoeve van [Consument 3]. Daarbij acht de AFM voorts het volgende van belang. Het onderzoek van de 

AFM onder 181 marktpartijen biedt een indicatie dat adviseurs gemiddeld 3,5 tot 4,2 uur besteden aan het advies- 

en bemiddelingstraject voor het oversluiten van een beleggingsverzekering naar een nieuw product bij een nieuw 

concern. Deze uitkomst komt overeen met de uitlatingen van een medewerker van [adviesbureau] dat adviseurs in 

staat moeten zijn om in 3 tot 4 uur een zeer goed advies te geven. In haar Zienswijze geeft Cas zelf aan hoeveel 

tijd met de verschillende fasen van het proces gemoeid is:  

(i) een adviesgesprek: 1,5 tot 2 uur; 

(ii) een adviescontrole: 1 uur; 

(iii) het onderhouden van contact met de klant en met de overdragende en overnemende partij: 0,5 tot 0,75 

uur. 

 

De AFM stelt vast dat het totaal van deze werkzaamheden, ook op basis van de informatie die Cas in haar 

Zienswijze verstrekt, 3 tot 3,75 uur bedraagt, en derhalve volledig overeenstemt met de uitkomsten van het 

onderzoek van de AFM en met de informatie die [adviesbureau] aan de AFM heeft verstrekt. Dit nog afgezien van 

het gegeven dat de AFM het niet aannemelijk acht dat Cas in dit klantdossier 1 uur heeft besteed aan de 

adviescontrole. In haar reactie op de Zienswijze zal de AFM dit toelichten.  
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In dit klantdossier heeft Cas geadviseerd over het oversluiten van 3 beleggingsverzekeringen naar 1 nieuw 

product. De AFM acht het aannemelijk dat voor een advies voor het oversluiten van 3 beleggingsverzekeringen 

naar 1 nieuw product meer werkzaamheden worden verricht dan voor een advies voor het oversluiten van 1 

beleggingsverzekering. Zoals de AFM ook hierboven heeft toegelicht, acht zij het echter niet aannemelijk dat 3 

keer zoveel tijd wordt besteed aan het advies. Bij de berekening van de gemiddelde tijdsduur voor een advies 

inzake 3 beleggingsverzekeringen sluit de AFM gemakshalve aan bij het percentage dat Cas zelf in haar 

Inducementbeleid hanteert. Uit het Inducementbeleid volgt dat Cas voor het advies voor oversluiten van 1 polis 

(maximaal) 10 uur in rekening brengt en voor het oversluiten van 3 polissen (maximaal) 18,2 uur. Dit betekent dat 

Cas ervan uitgaat dat zij voor het advies voor oversluiten van 3 polissen 82% meer tijd kwijt is dan voor het 

oversluiten van 1 polis. Als de AFM dit percentage toepast op de gemiddelde tijdsduur voor een advies (3,5 tot 4,2 

uur) die volgt uit het onderzoek van de AFM, betekent dit dat adviseurs gemiddeld 6,4
32

 tot 7,6
33

 uur zouden 

besteden aan het advies voor het oversluiten van 3 beleggingsverzekeringen naar een nieuw product bij een nieuw 

concern. Cas heeft derhalve in dit klantdossier 10,6
34

 tot 11,8
35

 uur meer in rekening gebracht dan volgt uit het 

onderzoek van de AFM onder marktpartijen (dit is 139%
36

 tot 184%
37

 meer). 

 

Conclusie 

De AFM is van oordeel dat de vergoeding van € 1.900 die Cas in rekening heeft gebracht aan [Consument 3] voor 

het adviseren over en bemiddelen in het oversluiten van 3 beleggingsverzekeringen, kennelijk onredelijk is gelet 

op de aard en de reikwijdte van de dienstverlening die Cas heeft verricht. Het aantal uur dat nodig is voor de 

verrichte werkzaamheden zoals die blijken uit het klantdossier, wijkt sterk af van het aantal in rekening gebrachte 

uren. De AFM acht het niet aannemelijk dat Cas 18,2 uur heeft besteed aan het advies en Cas heeft dit ook niet 

kunnen aantonen. Deze conclusie wordt bevestigd door het gegeven dat het aantal in rekening gebrachte uur ver 

boven het benodigd aantal uur ligt dat volgt uit het onderzoek van de AFM onder marktpartijen, terwijl het 

klantdossier geenszins blijk geeft van omstandigheden die verklaren waarom sprake zou zijn van meer dan 

standaard werkzaamheden. 

 

Gelet op voorgaande is de door Cas in het klantdossier [Consument 3] in rekening gebrachte provisie aan te 

merken als ‘kennelijk onredelijk’ in de zin van artikel 149a, tweede lid, aanhef en onder a, BGfo (oud). Daarom is 

artikel 149a, eerste lid, BGfo (oud) op Cas van toepassing. De in rekening gebrachte provisie bestaat niet enkel uit 

een provisie die “noodzakelijk is voor het verlenen van de dienst of deze mogelijk maakt”. Het begrip 

“noodzakelijke provisie” moet immers beperkt worden uitgelegd tot bijvoorbeeld wettelijke heffingen en 

juridische kosten.
38

 Op basis van vorenstaande concludeert de AFM dat Cas artikel 149a, eerste lid, BGfo (oud) 

heeft overtreden. 

 

  

                                                        
32

 De berekening luidt als volgt: 3,5 * 1,82 = 6,4. 
33

 De berekening luidt als volgt: 4,2 * 1,82 = 7,6. 
34

 De berekening luidt als volgt: 18,2 – 7,6 = 10,6. 
35

 De berekening luidt als volgt: 18,2 – 6,4 = 11,8. 
36

 De berekening luidt als volgt: (10,6/7,6) * 100% = 139%. 
37

 De berekening luidt als volgt: (11,8/6,4) * 100% = 184%. 
38

 Zie Stb. 2008, 546, p. 23. 
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2.2.4 Klantdossier [Consument 4] 

 

Reikwijdte van het advies 

[Consument 4] heeft op advies van Cas 2 beleggingsverzekeringen van ------ overgesloten naar het ------------------

----------- van [Aanbieder 2]. De reikwijdte van het advies betreft derhalve het adviseren bij het oversluiten van 2 

beleggingsverzekeringen. Uit het klantdossier blijkt niet dat de reikwijdte van het advies breder is geweest. De 

werkzaamheden die Cas verricht ten behoeve van dit advies staan opgesomd in de Honorariumovereenkomst 

Vermogensopbouw, Cliëntovereenkomst dienstverlening beleggingsfondsen en in de Opdrachtbevestiging. Hieruit 

volgt dat de werkzaamheden van Cas onder te verdelen zijn in (i) inventarisatie en analyse, (ii) advies en (iii) 

bemiddeling. De inventarisatie en analyse houdt in het opstellen van een persoonlijk profiel en het analyseren van 

inkomensvoorzieningen en van fiscale mogelijkheden voor lijfrenteaftrek. Het advies bestaat uit het opstellen en 

toelichten van het advies, het vergelijken van de huidige voorzieningen en adviseren over een passende optie en 

het bespreken van het productadvies. Tot slot verricht Cas bemiddelingswerkzaamheden voor de totstandkoming 

van het geadviseerde product en controleert zij de documenten behorende bij het gekozen product. De 

dienstverlening van Cas na advies en bemiddeling betreft het informeren van de klant als zich wezenlijke 

wijzigingen voordoen in (de kenmerken van) het financiële product. Deze dienstverlening heeft zich bij het in 

rekening brengen van de vergoeding nog niet voorgedaan. 

 

Aantal uur dat aan het advies is besteed 

Cas is voor de vaststelling van het benodigd aantal uur blijkens de Honorariumovereenkomst Vermogensopbouw 

uitgegaan van vermogensopbouw pakket 1. In de Honorariumovereenkomst Vermogensopbouw is door de 

adviseur verder aangegeven dat € 100 aan kosten voor de overlijdensrisicoverzekering in mindering worden 

gebracht op de factuur. Cas heeft een bedrag van € 1.100 (€ 1.200 minus de korting van € 100) in rekening 

gebracht bij de klant. Uit het voorgaande concludeert de AFM dat Cas bij de berekening van het aantal in rekening 

te brengen uren, aansluiting heeft gezocht bij de vergoeding voor het oversluiten van 1 polis. Uit het 

Inducementbeleid blijkt dat Cas voor het oversluiten van 1 polis (maximaal) 10 uur in rekening brengt. Deze uren 

zijn opgebouwd uit 4 uur administratieve werkzaamheden en 6 uur voor advies en bemiddeling.  

 

In het klantdossier is geen specificatie opgenomen waaruit blijkt welke werkzaamheden Cas heeft verricht ten 

behoeve van [Consument 4] en hoeveel tijd zij aan deze werkzaamheden heeft besteed. Vanwege het ontbreken 

van een dergelijke urenspecificatie heeft de AFM aan de hand van het Inducementbeleid berekend hoeveel uur Cas 

gelet op de door haar in rekening gebrachte vergoeding besteed zou moeten hebben aan werkzaamheden ten 

behoeve van [Consument 4]. Bij de berekening heeft de AFM, conform het Inducementbeleid, een onderscheid 

gemaakt tussen advies- en bemiddelingswerkzaamheden en administratieve werkzaamheden. Uit het 

Inducementbeleid volgt dat Cas bij de keuze voor vermogensopbouw pakket 1 60%
39

 van haar tijd besteedt aan 

advies en bemiddeling en 40%
40

 van haar tijd besteedt aan administratieve werkzaamheden. Nu Cas een 

vergoeding van € 1.100 in rekening heeft gebracht, dient zij in totaal 9,2 uur
41

 te hebben besteed aan het 

                                                        
39

 Cas besteedt 6 van de 10 uur aan advies- en bemiddelingswerkzaamheden. 
40

 Cas besteedt 4 van de 10 uur aan administratieve werkzaamheden.  
41

 De berekening luidt als volgt (x is het aantal uur dat Cas in totaal heeft besteed aan het klantdossier): 0,6x * 150 + 0,4x * 75 = 1.100; 90x + 30x = 

1.100; 120x = 1.100; x = 9,2. 



 

 
 

 

 

 Datum 10 juli 2014 

 Ons kenmerk ------------------ 

 Pagina 29 van 60 

klantdossier. Deze 9,2 uur is onder te verdelen in 5,5 uur
42

 voor advies- en bemiddelingswerkzaamheden en 3,7 

uur
43

 voor administratieve werkzaamheden. Naar het oordeel van de AFM blijkt niet uit het klantdossier dat Cas 

9,2 uur aan werkzaamheden heeft verricht. Hieronder onderbouwt de AFM waarom zij van oordeel is dat niet 

aannemelijk is gemaakt dat in dit klantdossier 9,2 uur aan het verrichten van (oversluit)werkzaamheden is besteed. 

De AFM splitst de uren conform het Inducementbeleid uit naar advies- en bemiddelingswerkzaamheden enerzijds 

en administratieve werkzaamheden anderzijds. 

 
Advies- en bemiddelingswerkzaamheden 

Uit het Inducementbeleid volgt dat de advies- en bemiddelingswerkzaamheden bestaan uit een voorinventarisatie, 

inventarisatie en advies. Cas heeft aangegeven dat tijdens het eerste, telefonische contact met de klant alleen wordt 

geïnventariseerd of de klant interesse heeft in een adviesgesprek bij de klant thuis. Gelet hierop is de AFM van 

oordeel dat niet aannemelijk is gemaakt dat sprake is geweest van een voorinventarisatie voorafgaand aan het 

bezoek van de adviseur bij de klant.  

 

Nadat de afspraak was gemaakt, heeft de adviseur van Cas op 30 november 2012 een bezoek gebracht aan 

[Consument 4] thuis. Blijkens het klantdossier zijn tijdens het huisbezoek alle relevante formulieren ingevuld. De 

adviseur heeft de Honorariumovereenkomst Vermogensopbouw, Cliëntovereenkomst dienstverlening 

beleggingsfondsen en de Opdrachtbevestiging en persoonlijk profiel ingevuld en [Consument 4] heeft deze 

formulieren op dezelfde dag ondertekend. Ook het inventarisatieformulier met onder meer verschillende 

meerkeuzevragen is tijdens het huisbezoek ingevuld en op dezelfde dag, 30 november 2012, door [Consument 4] 

getekend. In het Adviseursformulier pensioen zijn de pensioengegevens van [Consument 4] opgenomen en in het 

Adviesformulier vrij vermogen wordt eveneens aan de hand van meerkeuzevragen de adviesbehoefte en oplossing 

in kaart gebracht. Het Adviseursformulier pensioen is door [Consument 4] geparafeerd, maar bevat geen datum. 

Uit het feit dat ook de overige relevante documenten, zoals het Adviesformulier vrij vermogen, tweemaal het 

formulier Verzoek tot overdracht kapitaal bij lijfrenteverzekeringen en het Formulier samenstelling 

beleggersprofiel door [Consument 4] zijn ondertekend op 30 november 2012, leidt de AFM af dat naast de 

inventarisatie, ook de advieswerkzaamheden zijn verricht tijdens het huisbezoek. [Consument 4] heeft er immers 

tijdens het huisbezoek al voor getekend dat zijn 2 beleggingsverzekeringen van ------ werden overgesloten naar het 

----------------------------- van [Aanbieder 2]. Bovendien blijkt niet uit het klantdossier dat er na het huisbezoek 

sprake zou zijn geweest van (aanvullend) advies. 

 

De AFM acht het gelet op het voorgaande niet aannemelijk dat Cas daadwerkelijk 5,5 uur aan advies- en 

bemiddelingswerkzaamheden heeft besteed tijdens het huisbezoek. Het klantdossier bestaat uit een aantal 

standaard formulieren die voornamelijk meerkeuzevragen bevatten die snel en gemakkelijk door de adviseur 

ingevuld kunnen worden. Voorts bevat het klantdossier nauwelijks individuele overwegingen. Bovendien bleek uit 

de telefoongesprekken die de AFM met klanten van Cas heeft gevoerd, dat een gemiddeld huisbezoek 1,5 uur 

duurde, variërend van 3 kwartier tot 2,5 uur.  

 

  

                                                        
42

 60% van 9,2. 
43

 40% van 9,2. 
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Administratieve werkzaamheden 

Uit het Inducementbeleid volgt dat de administratieve werkzaamheden bestaan uit een inventarisatie en uit 

bemiddeling. De administratieve werkzaamheden zullen voornamelijk zijn verricht nadat het advies is gegeven, 

aangezien voorafgaand aan het huisbezoek geen gegevens van de klant worden ingewonnen en de inventarisatie in 

zijn geheel heeft plaatsgevonden tijdens het huisbezoek door de adviseur van Cas. De AFM verwacht daarom dat 

de inventarisatie door een administratief medewerker van Cas niet veel tijd in beslag kan nemen. Bij 

administratieve werkzaamheden denkt de AFM bijvoorbeeld aan het archiveren van klantgegevens en het contact 

opnemen met de aanbieder van de (oude) beleggingsverzekering. Alle relevante documenten uit het klantdossier 

zijn ingevuld tijdens het huisbezoek. Verder is na afloop van het adviesgesprek door een binnendienstmedewerker 

van Cas het Adviescontrole formulier ingevuld. Tijdens deze adviescontrole controleert een medewerker van Cas 

een aantal bestaande documenten op volledigheid en aanwezigheid en worden de klantgegevens nogmaals 

ingevuld. Ook geeft de medewerker van Cas antwoord op een aantal controlevragen. De antwoorden op deze 

vragen zijn terug te vinden in overige documenten 

 

Gelet op de beperkte administratieve werkzaamheden die Cas blijkens het klantdossier heeft verricht, acht de 

AFM het niet aannemelijk dat Cas 3,7 uur heeft besteed aan administratieve werkzaamheden ten behoeve van 

[Consument 4].  

 

In de branche gebruikelijk 

Naar het oordeel van de AFM heeft Cas niet aan kunnen tonen dat zij 9,2 uur aan werkzaamheden heeft verricht 

ten behoeve van [Consument 4]. Daarbij acht de AFM voorts het volgende van belang. Het onderzoek van de 

AFM onder 181 marktpartijen biedt een indicatie dat adviseurs gemiddeld 3,5 tot 4,2 uur besteden aan het advies- 

en bemiddelingstraject voor het oversluiten van een beleggingsverzekering naar een nieuw product bij een nieuw 

concern. Deze uitkomst komt overeen met de uitlatingen van een medewerker van [adviesbureau] dat adviseurs in 

staat moeten zijn om in 3 tot 4 uur een zeer goed advies te geven. In haar Zienswijze geeft Cas zelf aan hoeveel 

tijd met de verschillende fasen van het proces gemoeid is:  

(i) een adviesgesprek: 1,5 tot 2 uur; 

(ii) een adviescontrole: 1 uur; 

(iii) het onderhouden van contact met de klant en met de overdragende en overnemende partij: 0,5 tot 0,75 

uur. 

 

De AFM stelt vast dat het totaal van deze werkzaamheden, ook op basis van de informatie die Cas in haar 

Zienswijze verstrekt, 3 tot 3,75 uur bedraagt, en derhalve volledig overeenstemt met de uitkomsten van het 

onderzoek van de AFM en met de informatie die [adviesbureau] aan de AFM heeft verstrekt. Dit nog afgezien van 

het gegeven dat de AFM het niet aannemelijk acht dat Cas in dit klantdossier 1 uur heeft besteed aan de 

adviescontrole. In haar reactie op de Zienswijze zal de AFM dit toelichten.  

 

In dit klantdossier heeft Cas geadviseerd over het oversluiten van 2 beleggingsverzekeringen naar 1 nieuw 

product. De AFM acht het aannemelijk dat voor een advies voor het oversluiten van 2 beleggingsverzekeringen 

naar 1 nieuw product meer werkzaamheden worden verricht dan voor een advies voor het oversluiten van 1 

beleggingsverzekering. De AFM acht het echter niet aannemelijk dat 2 keer zoveel tijd wordt besteed aan het 

advies. Bij de berekening van de gemiddelde tijdsduur voor een advies inzake 2 beleggingsverzekeringen sluit de 

AFM gemakshalve aan bij het percentage dat Cas zelf in haar Inducementbeleid hanteert. Uit het 
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Inducementbeleid volgt dat Cas voor het advies voor oversluiten van 1 polis (maximaal) 10 uur in rekening brengt 

en voor het oversluiten van 2 polissen (maximaal) 14,1 uur. Dit betekent dat Cas ervan uitgaat dat zij voor het 

advies voor oversluiten van 2 polissen 41% meer tijd kwijt is dan voor het oversluiten van 1 polis. Als de AFM dit 

percentage toepast op de bovengenoemde gemiddelde tijdsduur voor een advies (3,5 tot 4,2 uur), betekent dit dat 

adviseurs gemiddeld 4,9
44

 tot 5,9
45

 uur zouden besteden aan het advies voor het oversluiten van 2 

beleggingsverzekeringen naar een nieuw product bij een nieuw concern. Cas heeft derhalve in dit klantdossier 

3,3
46

 tot 4,3
47

 uur meer in rekening gebracht dan volgt uit het onderzoek van de AFM onder marktpartijen (dit is 

56%
48

 tot 88%
49

 meer). 

 

Conclusie 

De AFM is van oordeel dat de vergoeding van € 1.100 die Cas in rekening heeft gebracht aan [Consument 4] voor 

het adviseren over en bemiddelen in bij het oversluiten van 2 beleggingsverzekeringen, kennelijk onredelijk is 

gelet op de aard en de reikwijdte van de dienstverlening die Cas heeft verricht. Het aantal uur dat nodig is voor de 

verrichte werkzaamheden zoals die blijken uit het klantdossier, wijkt sterk af van het aantal in rekening gebrachte 

uren. De AFM acht het niet aannemelijk dat Cas 9,2 uur heeft besteed aan het advies en Cas heeft dit ook niet 

kunnen aantonen. Deze conclusie wordt bevestigd door het gegeven dat het aantal in rekening gebrachte uur ver 

boven het benodigd aantal uur ligt dat volgt uit het onderzoek van de AFM onder marktpartijen, terwijl het 

klantdossier geenszins blijk geeft van omstandigheden die verklaren waarom er sprake zou zijn van meer dan 

standaard werkzaamheden. 

 

In de reactie van de AFM op de Zienswijze (paragraaf 2.3, onder E, klantdossier [Consument 4]) stipt de AFM 

nog aan dat het maar de vraag is of de AFM terecht is uitgegaan van een vergoeding van € 1.100, nu er alleen een 

korting van € 100 is verleend omdat [Consument 4] ook een aanvullend product heeft afgenomen. 

 

Gelet op voorgaande is de door Cas in het klantdossier [Consument 4] in rekening gebrachte provisie aan te 

merken als ‘kennelijk onredelijk’ in de zin van artikel 149a, tweede lid, aanhef en onder a, BGfo (oud). Daarom is 

artikel 149a, eerste lid, BGfo (oud) op Cas van toepassing. De in rekening gebrachte provisie bestaat niet enkel uit 

een provisie die “noodzakelijk is voor het verlenen van de dienst of deze mogelijk maakt”. Het begrip 

“noodzakelijke provisie” moet immers beperkt worden uitgelegd tot bijvoorbeeld wettelijke heffingen en 

juridische kosten.
50

 Op basis van vorenstaande concludeert de AFM dat Cas artikel 149a, eerste lid, BGfo (oud) 

heeft overtreden. 

 

  

                                                        
44

 De berekening luidt als volgt: 3,5 * 1,41 = 4,9. 
45

 De berekening luidt als volgt: 4,2 * 1,41 = 5,9. 
46

 De berekening luidt als volgt: 9,2 – 5,9 = 3,3. 
47

 De berekening luidt als volgt: 9,2 – 4,9 = 4,3. 
48

 De berekening luidt als volgt: (3,3/5,9) * 100% = 56%. 
49

 De berekening luidt als volgt: (4,3/4,9) * 100 % = 88%. 
50

 Zie Stb. 2008, 546, p. 23. 
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2.2.5 Klantdossier [Consument 5] 

 

Reikwijdte van het advies 

[Consument 5] heeft op advies van Cas 2 beleggingsverzekeringen van -------- overgesloten naar een 

lijfrentebeleggingsrecht in het [Aanbieder 1] --------fonds. De reikwijdte van het advies betreft derhalve het 

adviseren bij het oversluiten van 2 beleggingsverzekeringen. Uit het klantdossier blijkt niet dat de reikwijdte van 

het advies breder is geweest. De werkzaamheden die Cas verricht ten behoeve van dit advies staan opgesomd in de 

Honorariumovereenkomst Vermogensopbouw, Cliëntovereenkomst dienstverlening beleggingsfondsen en in de 

Opdrachtbevestiging. Hieruit volgt dat de werkzaamheden van Cas onder te verdelen zijn in (i) inventarisatie en 

analyse, (ii) advies en (iii) bemiddeling. De inventarisatie en analyse houdt in het opstellen van een persoonlijk 

profiel en het analyseren van inkomensvoorzieningen en van fiscale mogelijkheden voor lijfrenteaftrek. Het advies 

bestaat uit het opstellen en toelichten van het advies, het vergelijken van de huidige voorzieningen en adviseren 

over een passende optie en het bespreken van het productadvies. Tot slot verricht Cas 

bemiddelingswerkzaamheden voor de totstandkoming van het geadviseerde product en controleert zij de 

documenten behorende bij het gekozen product. De dienstverlening van Cas na advies en bemiddeling betreft het 

informeren van de klant als zich wezenlijke wijzigingen voordoen in (de kenmerken van) het financiële product. 

Deze dienstverlening heeft zich bij het in rekening brengen van de vergoeding nog niet voorgedaan. 

 

Aantal uur dat aan het advies is besteed 

Cas is voor de vaststelling van het benodigd aantal uur blijkens de Honorariumovereenkomst Vermogensopbouw 

uitgegaan van vermogensopbouw pakket 2. Uit het Inducementbeleid blijkt dat Cas voor het oversluiten van 2 

polissen (maximaal) 14,1 uur in rekening brengt. Deze uren zijn opgebouwd uit 7,5 uur administratieve 

werkzaamheden en 6,6 uur voor advies en bemiddeling.  

 

In het klantdossier is geen specificatie opgenomen waaruit blijkt welke werkzaamheden Cas heeft verricht ten 

behoeve van [Consument 5] en hoeveel tijd zij aan deze werkzaamheden heeft besteed. Vanwege het ontbreken 

van een dergelijke urenspecificatie heeft de AFM aan de hand van het Inducementbeleid berekend hoeveel uur Cas 

gelet op de door haar in rekening gebrachte vergoeding besteed zou moeten hebben aan werkzaamheden ten 

behoeve van [Consument 5]. Bij de berekening heeft de AFM, conform het Inducementbeleid, een onderscheid 

gemaakt tussen advies- en bemiddelingswerkzaamheden en administratieve werkzaamheden. Uit het 

Inducementbeleid volgt dat Cas bij de keuze voor vermogensopbouw pakket 2 47%
51

 van haar tijd besteedt aan 

advies en bemiddeling en 53%
52

 van haar tijd besteedt aan administratieve werkzaamheden. Nu Cas een 

vergoeding van € 1.000 in rekening heeft gebracht, zal zij in totaal 9,1 uur
53

 hebben besteed aan het klantdossier. 

Deze 9,1 uur is onder te verdelen in 4,3 uur
54

 voor advies- en bemiddelingswerkzaamheden en 4,8 uur
55

 voor 

administratieve werkzaamheden. Naar het oordeel van de AFM blijkt niet uit het klantdossier dat Cas 9,1 uur aan 

werkzaamheden heeft verricht. Hieronder onderbouwt de AFM waarom zij van oordeel is dat niet aannemelijk is 

                                                        
51

 Cas besteedt 6,6 van de 14,1 uur aan advies- en bemiddelingswerkzaamheden. 
52

 Cas besteedt 7,5 van de 14,1 uur aan administratieve werkzaamheden.  
53

 De berekening luidt als volgt (x is het aantal uur dat Cas in totaal heeft besteed aan het klantdossier): 0,47x * 150 + 0,53x * 75 = 1.000; 70,5x + 

39,75x = 1.000; 110,25x = 1.000; x = 9,1. 
54

 47% van 9,1. 
55

 53% van 9,1. 
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gemaakt dat in dit klantdossier 9,1 uur aan het verrichten van (oversluit)werkzaamheden is besteed. De AFM 

splitst de uren conform het Inducementbeleid uit naar advies- en bemiddelingswerkzaamheden enerzijds en 

administratieve werkzaamheden anderzijds. 

 

Advies- en bemiddelingswerkzaamheden 

Uit het Inducementbeleid volgt dat de advies- en bemiddelingswerkzaamheden bestaan uit een voorinventarisatie, 

inventarisatie en advies. Cas heeft aangegeven dat tijdens het eerste, telefonische contact met de klant alleen wordt 

geïnventariseerd of de klant interesse heeft in een adviesgesprek bij de klant thuis. Gelet hierop is de AFM van 

oordeel dat niet aannemelijk is gemaakt dat sprake is geweest van een voorinventarisatie voorafgaand aan het 

bezoek van de adviseur bij de klant.  

 

Nadat de afspraak was gemaakt, heeft de adviseur van Cas op 24 september 2012 een bezoek gebracht aan 

[Consument 5] thuis. Blijkens het klantdossier zijn tijdens het huisbezoek alle relevante formulieren ingevuld. De 

adviseur heeft de Honorariumovereenkomst Vermogensopbouw, Cliëntovereenkomst dienstverlening 

beleggingsfondsen en de Opdrachtbevestiging en persoonlijk profiel ingevuld en [Consument 5] heeft deze 

formulieren op dezelfde dag ondertekend. Ook het inventarisatieformulier met onder meer verschillende 

meerkeuzevragen is tijdens het huisbezoek ingevuld en op dezelfde dag, 24 september 2012, door [Consument 5] 

getekend. In het Adviseursformulier pensioen zijn de pensioengegevens van [Consument 5] opgenomen en wordt 

eveneens aan de hand van meerkeuzevragen de adviesbehoefte en oplossing in kaart gebracht. Het 

Adviseursformulier pensioen is niet door [Consument 5] geparafeerd en bevat evenmin een datum. Het 

Risicoprofiel is wel door [Consument 5] ondertekend, maar bevat geen datum. Uit het feit dat op 24 september 

2012 tweemaal het Formulier oversluiten polis door [Consument 5] is ondertekend, leidt de AFM af dat naast de 

inventarisatie, ook de advieswerkzaamheden zijn verricht tijdens het huisbezoek. [Consument 5] heeft er immers 

al tijdens het huisbezoek voor getekend dat zijn 2 beleggingsverzekeringen van -------- werden overgesloten naar 

het [Aanbieder 1] --------fonds. Bovendien blijkt niet uit het klantdossier dat er na het huisbezoek sprake zou zijn 

geweest van (aanvullend) advies. 

 

De AFM acht het gelet op het voorgaande niet aannemelijk dat Cas daadwerkelijk 4,3 uur aan advies- en 

bemiddelingswerkzaamheden heeft besteed tijdens het huisbezoek. Het klantdossier bestaat uit een aantal 

standaard formulieren die voornamelijk meerkeuzevragen bevatten die snel en gemakkelijk door de adviseur 

ingevuld kunnen worden. Voorts bevat het klantdossier nauwelijks individuele overwegingen. Bovendien heeft 

mevrouw [Consument 5], die ook aanwezig was tijdens het huisbezoek, in het telefoongesprek met de AFM op 5 

februari 2013 aangegeven dat het huisbezoek ongeveer 1 tot 1,5 uur duurde. De AFM kan niet uit het klantdossier 

opmaken welke overige advies- en bemiddelingswerkzaamheden Cas voor [Consument 5] heeft verricht voor een 

duur van 2,8 tot 3,3 uur.  

 

Administratieve werkzaamheden 

Uit het Inducementbeleid volgt dat de administratieve werkzaamheden bestaan uit een inventarisatie en uit 

bemiddeling. De administratieve werkzaamheden zullen voornamelijk zijn verricht nadat het advies is gegeven, 

aangezien voorafgaand aan het huisbezoek geen gegevens van de klant worden ingewonnen en de inventarisatie in 

zijn geheel heeft plaatsgevonden tijdens het huisbezoek door de adviseur van Cas. De AFM verwacht daarom dat 

de inventarisatie door een administratief medewerker van Cas niet veel tijd in beslag kan nemen. Bij 

administratieve werkzaamheden denkt de AFM bijvoorbeeld aan het archiveren van klantgegevens en het contact 
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opnemen met de aanbieder van de (oude) beleggingsverzekering. Alle relevante documenten uit het klantdossier 

zijn ingevuld tijdens het huisbezoek. Mevrouw [Consument 5] heeft tijdens het telefoongesprek met de AFM 

aangegeven dat zij na het huisbezoek nog enkele keren telefonisch contact heeft gehad met Cas over vragen met 

betrekking tot de nieuwe rekening bij [Aanbieder 1]. Na afloop van het adviesgesprek is verder door een 

binnendienstmedewerker van Cas het Adviescontrole formulier ingevuld. Tijdens deze adviescontrole controleert 

een medewerker van Cas een aantal bestaande documenten op volledigheid en aanwezigheid en worden de 

klantgegevens nogmaals ingevuld. Ook geeft de medewerker van Cas antwoord op een aantal controlevragen. De 

antwoorden op deze vragen zijn terug te vinden in overige documenten. 

 

Gelet op de beperkte administratieve werkzaamheden die Cas blijkens het klantdossier heeft verricht, acht de 

AFM het niet aannemelijk dat Cas 4,8 uur heeft besteed aan administratieve werkzaamheden ten behoeve van 

[Consument 5].  

 

In de branche gebruikelijk 

Naar het oordeel van de AFM heeft Cas niet aan kunnen tonen dat zij 9,1 uur aan werkzaamheden heeft verricht 

ten behoeve van [Consument 5]. Daarbij acht de AFM voorts het volgende van belang. Het onderzoek van de 

AFM onder 181 marktpartijen biedt een indicatie dat adviseurs gemiddeld 3,5 tot 4,2 uur besteden aan het advies- 

en bemiddelingstraject voor het oversluiten van een beleggingsverzekering naar een nieuw product bij een nieuw 

concern. Deze uitkomst komt overeen met de uitlatingen van een medewerker van [adviesbureau] dat adviseurs in 

staat moeten zijn om in 3 tot 4 uur een zeer goed advies te geven. In haar Zienswijze geeft Cas zelf aan hoeveel 

tijd met de verschillende fasen van het proces gemoeid is:  

(i) een adviesgesprek: 1,5 tot 2 uur; 

(ii) een adviescontrole: 1 uur; 

(iii) het onderhouden van contact met de klant en met de overdragende en overnemende partij: 0,5 tot 0,75 

uur. 

 

De AFM stelt vast dat het totaal van deze werkzaamheden, ook op basis van de informatie die Cas in haar 

Zienswijze verstrekt, 3 tot 3,75 uur bedraagt, en derhalve volledig overeenstemt met de uitkomsten van het 

onderzoek van de AFM en met de informatie die [adviesbureau] aan de AFM heeft verstrekt. Dit nog afgezien van 

het gegeven dat de AFM het niet aannemelijk acht dat Cas in dit klantdossier 1 uur heeft besteed aan de 

adviescontrole. In haar reactie op de Zienswijze zal de AFM dit toelichten.  

 

In dit klantdossier heeft Cas geadviseerd over het oversluiten van 2 beleggingsverzekeringen naar 1 nieuw 

product. De AFM acht het aannemelijk dat voor een advies voor het oversluiten van 2 beleggingsverzekeringen 

naar 1 nieuw product meer werkzaamheden worden verricht dan voor een advies voor het oversluiten van 1 

beleggingsverzekering. De AFM acht het echter niet aannemelijk dat 2 keer zoveel tijd wordt besteed aan het 

advies. Bij de berekening van de gemiddelde tijdsduur voor een advies inzake 2 beleggingsverzekeringen sluit de 

AFM gemakshalve aan bij het percentage dat Cas zelf in haar Inducementbeleid hanteert. Uit het 

Inducementbeleid volgt dat Cas voor het advies voor oversluiten van 1 polis (maximaal) 10 uur in rekening brengt 

en voor het oversluiten van 2 polissen (maximaal) 14,1 uur. Dit betekent dat Cas ervan uitgaat dat zij voor het 

advies voor oversluiten van 2 polissen 41% meer tijd kwijt is dan voor het oversluiten van 1 polis. Als de AFM dit 

percentage toepast op de bovengenoemde gemiddelde tijdsduur voor een advies (3,5 tot 4,2 uur), betekent dit dat 
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adviseurs gemiddeld 4,9
56

 tot 5,9
57

 uur zouden besteden aan het advies voor het oversluiten van 2 

beleggingsverzekeringen naar een nieuw product bij een nieuw concern. Cas heeft derhalve in dit klantdossier 

3,2
58

 tot 4,3
59

 uur meer in rekening gebracht dan volgt uit het onderzoek van de AFM (dit is 54%
60

 tot 86%
61

 

meer). 

 

Conclusie 

De AFM is van oordeel dat de vergoeding van € 1.000 die Cas in rekening heeft gebracht aan [Consument 5] voor 

het adviseren over en bemiddelen in het oversluiten van 2 beleggingsverzekeringen, kennelijk onredelijk is gelet 

op de aard en de reikwijdte van de dienstverlening die Cas heeft verricht. Het aantal uur dat nodig is voor de 

verrichte werkzaamheden zoals die blijken uit het klantdossier, wijkt sterk af van het aantal in rekening gebrachte 

uren. De AFM acht het niet aannemelijk dat Cas 9,1 uur heeft besteed aan het advies en Cas heeft dit ook niet 

kunnen aantonen. Deze conclusie wordt bevestigd door het gegeven dat het aantal in rekening gebrachte uur ver 

boven het benodigd aantal uur ligt dat volgt uit het onderzoek van de AFM, terwijl het klantdossier geenszins blijk 

geeft van omstandigheden die verklaren waarom sprake zou zijn van meer dan standaard werkzaamheden. 

 

Gelet op voorgaande is de door Cas in het klantdossier [Consument 5] in rekening gebrachte provisie aan te 

merken als ‘kennelijk onredelijk’ in de zin van artikel 149a, tweede lid, aanhef en onder a, BGfo (oud). Daarom is 

artikel 149a, eerste lid, BGfo (oud) op Cas van toepassing. De in rekening gebrachte provisie bestaat niet enkel uit 

een provisie die “noodzakelijk is voor het verlenen van de dienst of deze mogelijk maakt”. Het begrip 

“noodzakelijke provisie” moet immers beperkt worden uitgelegd tot bijvoorbeeld wettelijke heffingen en 

juridische kosten.
62

 Op basis van vorenstaande concludeert de AFM dat Cas artikel 149a, eerste lid, BGfo (oud) 

heeft overtreden. 

 

2.3 Zienswijze Cas  

De AFM heeft op 4 november 2013 de Zienswijze van Cas ontvangen. In de Zienswijze brengt Cas de 

onderstaande punten naar voren. De AFM geeft hieronder per punt haar reactie.  

 

A. Tijdsbesteding 

Cas stelt in de Zienswijze dat de vergoedingen die zij in rekening brengt voor de door haar verleende advies- en 

bemiddelingswerkzaamheden niet kennelijk onredelijk zijn, gelet op de tijdsbesteding voor de verrichte 

werkzaamheden. In de Zienswijze beschrijft Cas de door haar verleende advies- en bemiddelingswerkzaamheden. 

Concreet verwoordt Cas de tijd die zij besteedt aan haar klanten als volgt: 

 

                                                        
56

 De berekening luidt als volgt: 3,5 * 1,41 = 4,9. 
57

 De berekening luidt als volgt: 4,2 * 1,41 = 5,9. 
58

 De berekening luidt als volgt: 9,1 – 5,9 = 3,2. 
59

 De berekening luidt als volgt: 9,1 – 4,9 = 4,2. 
60

 De berekening luidt als volgt: (3,2/5,9) * 100% = 54%. 
61

 De berekening luidt als volgt: (4,2/4,9) * 100 % = 86%. 
62

 Zie Stb. 2008, 546, p. 23. 
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 Maken van een afspraak met de klant, waarin alvast nadere informatie van de klant wordt gevraagd. Dit 

duurt gemiddeld 10 minuten. Naar het oordeel van Cas heeft de AFM het maken van de afspraak 

onvoldoende gemotiveerd buiten beschouwing gelaten. 

 Gesprek tussen de adviseur en de binnendienstmedewerker, met als doel het afstemmen van de ideeën. Het 

gesprek geeft de adviseur de gelegenheid het advies goed voor te bereiden en om de zaken ook nog met een 

ander door te nemen. Het gesprek duurt gemiddeld 20 tot 40 minuten.  

 Reistijd per klant. De gemiddelde reistijd is ongeveer 1 uur.  

 Het adviesgesprek bij de klant thuis. Tijdens het gesprek vindt de belangrijkste inventarisatie plaats. De 

persoonlijke situatie wordt in kaart gebracht en de geïnventariseerde gegevens worden voorts 

vereenvoudigd vastgelegd in het dossier aan de hand van meerkeuzevragen. Tevens wordt een risico- en 

beleggersprofiel opgesteld. De adviseur neemt in ieder geval de volgende zaken met de klant door: 

o   de huidige financiële situatie; 

o   de risicobereidheid; 

o   de financiële kennis en ervaring; 

o   de doelstelling; 

o   het risicoprofiel; 

o   het vrij besteedbare inkomen; 

o   het advies; 

o   de gekozen oplossing; 

o   uitleg over de opbrengsten, kosten en voorwaarden van het product. 

Het adviesgesprek duurt gemiddeld 1,5 tot 2 uur, maar kan oplopen tot 4 uur indien de klant voor een 

tweede of derde maal bezocht wordt.  

 Adviescontrole, waarin het advies door een binnendienstmedewerker wordt gecontroleerd. Ook wordt 

gecontroleerd of alle documenten correct zijn ingevuld en door de juiste personen zijn ondertekend. De 

adviescontrole neemt gemiddeld 1 uur per klant in beslag. 

 Printen van de benodigde documenten en klaarleggen om naar de overdragende partij te verzenden. 

 Onderhouden van contact met de klant en de overdragende en overnemende partij. Vaak zijn extra 

handelingen nodig om de overstap te realiseren, bijvoorbeeld als de klant de documenten niet volledig 

aanlevert of als de overdragende maatschappij geen medewerking verleent. Dit kost per klant gemiddeld 30 

tot 45 minuten.  

 Nazorg voor een periode van 5 jaar. Cas reserveert een bedrag van € 450 voor nazorg aan de klant. De 

nazorg varieert van het doorvoeren van wijzigingen in het lopende product tot het aanvragen van 

saldoverklaringen en het berekenen van jaar- en reserveringsruimte. Cas geeft aan dat er rekening mee 

gehouden dient te worden dat de nazorg voor de klant gedurende de gehele looptijd van het product 

kosteloos dient te worden verricht. Dat de nazorg is inbegrepen in de kosten zou volgens Cas blijken uit de 

Cliëntenovereenkomst dienstverlening beleggingsfonds en Honorariumovereenkomst Vermogensopbouw. In 

de Cliëntenovereenkomst dienstverlening beleggingsfonds is de volgende passage opgenomen: 

 

“Dienstverlening na advies en bemiddeling  

Na advies en bemiddeling zal Cas u gedurende de looptijd van het door u gekozen financiële product 

informeren als zich wezenlijke wijzigingen voordoen in het financiële product. Hierbij kunt u bijvoorbeeld 

denken aan wijzigingen in de productvoorwaarden of in de fiscale wetgeving die tot gevolg kunnen hebben dat 
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bepaalde premies niet langer geheel of gedeeltelijk in mindering gebracht mogen worden op het fiscaal 

inkomen. Deze nazorg omvat het hierboven omschreven. 

 

In de Honorariumovereenkomst Vermogensopbouw is voorts opgenomen dat de bemiddeling en 

dienstverlening van Cas bestaat uit onder meer het “verwerken van mutatieverzoeken”. Voorts merkt Cas op 

dat zij geen vergoeding vraagt voor nog te verlenen nazorgdiensten met betrekking tot de overgesloten 

producten.  

 

Reactie AFM 

Bij de uiteenzetting van de algemene werkwijze door Cas in de Zienswijze valt het de AFM op dat Cas onderdelen 

van het traject noemt die zich volgens haar in alle gevallen of ‘geregeld’ voor zouden doen. De klantdossiers die 

aan de boete ten grondslag liggen, geven echter op geen enkele wijze blijk van de betreffende werkzaamheden. De 

AFM wijst bijvoorbeeld op de volgende passages: 

 

“Consumenten hebben tijdens het gesprek niet altijd alle polissen en relevante stukken bij de hand. Dat betekent 

dat de consument deze stukken na het gesprek toestuurt aan Cas. Na ontvangst van de stukken zal Cas deze 

stukken bestuderen en nagaan of het initiële advies was gebaseerd op volledige en juiste gegevens. Indien nodig 

wordt het advies aangepast. In verband met wijzigingen neemt Cas uiteraard contact op met de betreffende 

consument. Het advies bestaat dan uit twee delen.”
63

 

 

“Tijdens het overstaptraject vindt geregeld bepaalde stagnatie plaats. Indien dat het geval is, zal Cas dienen 

vast te stellen of de stagnatie veroorzaakt wordt door de klant of door de maatschappij en op welke wijze de 

stagnatie kan worden opgelost. De tijd in verband met dergelijke stagnaties wordt door Cas ook in haar 

berekening van de uren betrokken.”
64

 

 

“De ervaring leert namelijk dat in het overgrote deel van de gevallen nadere handelingen nodig zijn om de 

overstap te voltooien. De reden hiervoor kan zijn dat de klant de desbetreffende documenten niet of onvolledig 

aanlevert, of dat de overdragende maatschappij niet de volledige medewerking verleent.”
65

 

 

Uit de klantdossiers blijkt echter niet dat sprake was van één van deze situaties. Uit de klantdossiers blijkt immers 

niet dat sprake was van een advies uit twee delen, van stagnaties bij de klant of de maatschappij, van niet of 

onvolledige aanlevering van de benodigde documenten of van onvolledige medewerking van de overdragende 

maatschappij. Voor zover hier al sprake van zou zijn in klantdossiers, kan worden vastgesteld dat in de vijf 

klantdossiers die aan de boete ten grondslag zijn gelegd veelal het maximale of bijna maximale bedrag volgens het 

Inducementbeleid is betaald, terwijl de klantdossiers niet ook maar op enige wijze een indicatie bieden van de 

hiervoor genoemde bijzondere omstandigheden. 

 

In dit kader is het ook opvallend dat Cas in haar Zienswijze op pagina 8 aangeeft dat zij klanten afrekent op basis 

van een gemiddelde van door Cas (naar zij stelt) te verrichten werkzaamheden. Wat bedoelt Cas daarmee, als zij 

zoals net geconstateerd, in de vijf klantdossiers die aan de boete ten grondslag zijn gelegd veelal het maximale of 

bijna maximale bedrag volgens het Inducementbeleid laat betalen. Uit de informatie die Cas voorafgaand aan haar 
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dienstverlening aan de consument verstrekt, blijkt evenmin op enige wijze dat sprake zou zijn van gemiddelden. 

Afgezien van het feit dat Cas met het in rekening brengen van een ander aantal uur (namelijk ‘gemiddelde’) dan 

het feitelijk bestede aantal uur, het risico loopt om een kennelijk onredelijke vergoeding aan consumenten in 

rekening te brengen, wordt in de informatie die de consument krijgt alleen een uurtarief genoemd: enerzijds € 150 

per uur voor advies en anderzijds € 75 per uur voor administratieve werkzaamheden. 

 

Maken van een afspraak en gesprek adviseur en binnendienstmedewerker 

Cas stelt dat zij bij het maken van een afspraak alvast informatie bij de klant opvraagt en dat de AFM deze 

tijdsbesteding ten onrechte niet in haar beoordeling heeft betrokken. Cas heeft echter zelf op 26 maart 2013 aan de 

AFM aangegeven dat zij naar aanleiding van het waarschuwingsgesprek op 30 juli 2012 het eerste contact met de 

klant heeft beperkt tot het inventariseren of de klant interesse heeft in een adviesgesprek. In haar reactie van 27 

juni 2013 op het concept onderzoeksrapport heeft Cas dit bevestigd. Dat het eerste, telefonische contact beperkt is 

tot het maken van een afspraak blijkt ook uit de telefoongesprekken die de AFM heeft gevoerd met klanten van 

Cas en het feit dat de klantdossiers geen documenten bevatten waaruit deze voorinventarisatie blijkt. Gelet hierop 

acht de AFM het aannemelijk dat het telefonisch maken van een afspraak voor het huisbezoek een zeer beperkt 

tijdsbeslag vergt. 

 

Uit het beperkte klantcontact voorafgaand aan het adviesgesprek, volgt ook dat het niet aannemelijk is dat – zoals 

Cas aangeeft – voorafgaand aan het huisbezoek een gesprek plaatsvindt tussen de adviseur van Cas en de 

binnendienstmedewerker van Cas. Over dit gesprek neemt Cas in haar Zienswijze het volgende op:  

 

“Indien de consument tijdens het telefoongesprek al bepaalde zaken paraat heeft (zoals de namen van de 

lopende producten) of indien Cas al over bepaalde informatie beschikt, zal Cas van tevoren op kantoor de 

producten inventariseren. Dit gebeurt dan veelal in een gesprek tussen de adviseur en een 

binnendienstmedewerker. Dit gesprek heeft als voornaamste doel het afstemmen van de ideeën van de adviseur 

en de ideeën van de binnendienstmedewerker om te kijken wat het beste advies is dat aan de klant aangeboden 

kan worden. Dit kan bijvoorbeeld zien op de vraag welk soort product aan een klant aangeboden moet worden. 

Dit geeft de adviseur een mogelijkheid om zijn advies alvast voor te bereiden en om dit dan nog met een ander 

te kunnen bespreken.”  

 

Uit deze passage leidt de AFM af dat de klant in sommige gevallen al de naam van het lopende product (of 

producten) meedeelt, of dat Cas beschikt over “bepaalde informatie”. De adviseur en de binnendienstmedewerker 

gaan in die gevallen “ideeën op elkaar afstemmen” om te kijken wat het beste advies is dat aan de klant 

aangeboden kan worden, bijvoorbeeld welk soort product aan de klant aangeboden moet worden. Afgezien van het 

feit dat het stadium waarin Cas over de naam van een lopend product beschikt wat prematuur lijkt om ideeën af te 

stemmen over welk soort product aan de klant geadviseerd moet worden (daartoe zou immers ook kennis moeten 

worden genomen van de financiële positie, doelstellingen, risicobereidheid en kennis en ervaring van de klant), 

neemt de AFM in aanmerking dat uit het productieoverzicht volgt dat Cas in bijna alle gevallen oversluit naar 

hetzelfde product. In 96% van de gevallen sluit Cas over naar [Aanbieder 1] en in 4% van de gevallen naar 

[Aanbieder 2]. Het is de AFM niet duidelijk hoe de adviseur en binnendienstmedewerker van Cas tegen die 

achtergrond ertoe komen om 20 tot 40 minuten “ideeën op elkaar af te stemmen”. Daar komt bij dat de 

klantdossiers ten aanzien van dit vermeende gesprek tussen de adviseur en de binnendienstmedewerker geen 

documenten bevatten waaruit dit gesprek blijkt.  
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Reistijd 

Cas voert aan dat zij gemiddeld 1 uur reistijd per klant in rekening brengt. De AFM merkt hierbij op dat uit het 

Inducementbeleid niet volgt dat Cas reistijd en -kosten in rekening brengt, terwijl dit beleid wel het maximaal 

aantal in rekening te brengen uur bevat. Het dienstverleningsdocument van Cas maakt evenmin melding van 

reistijd- en kosten. In het document geeft Cas aan: “De beloning voor onze dienstverlening spreken wij van te 

voren met u af.” Daarna worden de twee tarieven genoemd: € 150 per uur voor advies en € 75 per uur voor 

administratieve werkzaamheden. Reistijd en -kosten komen niet aan bod. In de Cliëntovereenkomst 

dienstverlening beleggingsfondsen staat:  

 

“Eén van de bepalingen uit de MiFID is dat wij een overeenkomst met u aangaan waarin wij u voorafgaand 

aan onze dienstverlening informeren over onze werkzaamheden en beloning. Deze cliëntovereenkomst strekt 

daartoe.” [onderstreping toegevoegd, AFM] 

 

(…) 

 

“Cas Assurantiën ontvangt van de aanbieder geen vergoeding cq provisie. De enige vergoeding die Cas 

Assurantiën ontvangt is de in de honorariumovereenkomst met de cliënt afgesproken vergoeding.” 

 

De Honorariumovereenkomst Vermogensopbouw bevat naast een ruimte om de vergoeding in te vullen, een 

opsomming van de daartegenover staande werkzaamheden:  

 

 

“Onze bemiddeling en dienstverlening bestaan uit: 

 Inventarisatie en advies; 

 Opmaken van uw persoonlijk profiel; 

 Bemiddelingswerkzaamheden voor de totstandkoming van het geadviseerde product; 

 Controleren van documenten behorende bij het gesloten product; 

 Verwerken van mutatieverzoeken; 

 Begeleiden van administratief traject; 

 Waardeoverdracht.” 

 

Op basis van het bovenstaande kan worden geconcludeerd dat noch het Inducementbeleid, noch het 

dienstverleningsdocument, noch de Honorariumovereenkomst Vermogensopbouw melding maken van in rekening 

te brengen reiskosten.  

 

De klantdossiers bevatten voorts geen specificatie van de gemaakte reistijd. Het ligt ook niet voor de hand dat Cas 

de reistijd aan de consument in rekening brengt. Cas geeft in haar Zienswijze het volgende aan over het 

telefoongesprek waarbij Cas de klant benadert: “Tijdens het telefoongesprek zet Cas uiteen wie Cas is en wat Cas 

voor een consument kan betekenen.” Daarna wordt een afspraak gemaakt voor een huisbezoek. Nadat Cas is 

binnengelaten krijgt de consument een dienstverleningsdocument te zien waarin de reiskosten niet worden 

genoemd. De consument mag ervan uitgaan dat Cas haar inkomsten verkrijgt uit de tijd die zij daadwerkelijk aan 

het advies en aan administratieve werkzaamheden besteedt. Mocht Cas wel met de klant af willen spreken dat zij, 

naast de € 150 per uur voor advisering en € 75 per uur voor administratieve werkzaamheden, bepaalde 

(gespecificeerde) reiskosten in rekening brengt, dan moet Cas dit – conform de toezegging in haar 
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dienstverleningsdocument – van tevoren afspreken. De AFM concludeert derhalve dat de inkomsten van Cas 

bestaan uit een uurtarief voor advieswerk en een uurtarief voor administratieve werkzaamheden. Een vergoeding 

voor de reistijd – die per consument aanzienlijk kan verschillen – is niet met de consument afgesproken.  

 

Adviesgesprek 

Cas stelt dat het huisbezoek gemiddeld 1,5 tot 2 uur duurt. Gelet op de standaard documenten die in de 

klantdossiers zitten en het feit dat deze vaak zijn getekend op de dag van het huisbezoek, acht de AFM het 

aannemelijk dat de adviesgesprekken gemiddeld 1,5 tot maximaal 2 uur duren. Uit de telefoongesprekken die de 

AFM heeft gevoerd met klanten van Cas volgt ook dat de adviesgesprekken ongeveer 1,5 uur duren.  

 

Adviescontrole 

Cas voert aan dat zij gemiddeld 1 uur besteedt aan de adviescontrole. Uit de klantdossiers blijkt dat de 

adviescontrole wordt verricht door middel van het invullen van het Adviescontrole formulier. Op dit formulier 

vinkt een medewerker van Cas aan welke formulieren hij heeft gecontroleerd op volledigheid en aanwezigheid. De 

controle ziet (maximaal) op de volgende veertien documenten: Honorariumovereenkomst, Cliëntenovereenkomst, 

Doelstellingenformulier, Inkomensgegevens, Inventarisatieformulier, Kopie Bankafschrift, Kopie Bankpas, Kopie 

ID, Opdrachtbevestiging, Overstapformulier, Polis, Risicoprofiel, UPO en Waardeoverzicht. Niet alle documenten 

maken onderdeel uit van alle klantdossiers. Verder geeft de medewerker van Cas op het Adviescontrole formulier 

antwoord op een aantal vragen. De antwoorden op deze vragen zijn gemakkelijk terug te vinden in de documenten 

in de klantdossiers, zoals het Inventarisatieformulier. Het Adviescontrole formulier bevat voorts ruimte om een 

toelichting te geven op de antwoorden en eventueel een “actie” in te vullen. Alleen in het klantdossier [Consument 

2] heeft de medewerker van Cas een toelichting gegeven op de antwoorden. In geen van de klantdossiers is een 

“actie” ingevuld. Gelet op het feit dat de te controleren documenten standaard documenten zijn die de 

medewerkers van Cas zeer goed kennen en het feit dat de antwoorden op de vragen gemakkelijk zijn terug te 

vinden in de klantdossiers, acht de AFM het niet aannemelijk dat Cas gemiddeld 1 uur besteedt aan de 

adviescontrole. Daarbij komt dat – afgaande op de vergoeding die in rekening is gebracht – de medewerkers van 

Cas in de klantdossiers aanzienlijk veel méér dan 1 uur aan administratieve werkzaamheden zouden hebben 

besteed. Het aantal uur – afgaande op de in rekening gebrachte vergoeding – is zo hoog, dat geconstateerd moet 

worden dat er ook uren in rekening zijn gebracht die niet daadwerkelijk aan de betreffende, beperkte 

werkzaamheden kunnen zijn besteed. 

 

Onderhouden van contacten 

Cas geeft in haar Zienswijze aan dat zij gemiddeld 0,5 tot 0,75 uur besteedt aan het onderhouden van contact met 

de klant en de overdragende en overnemende partij. Zoals de AFM ook steeds opmerkt bij haar beoordeling van de 

klantdossiers, acht zij het aannemelijk dat Cas bijvoorbeeld contact opneemt met de aanbieder van de (oude) 

beleggingsverzekering. Verder blijkt uit de telefoongesprekken die de AFM heeft gevoerd met klanten van Cas, 

dat een aantal van deze klanten contact heeft gehad met Cas na het huisbezoek. De klantdossiers bevatten echter 

geen documenten, zoals e-mails en telefoonnotities, op grond waarvan de AFM kan vaststellen dat en hoeveel tijd 

Cas heeft besteed aan het onderhouden van contact met voornoemde partijen. Bovendien komt het aantal 

contactmomenten dat Cas in haar Zienswijze noemt, niet altijd overeen met wat de desbetreffende klant aan de 

AFM heeft aangegeven. De AFM verwijst hiervoor naar haar beoordeling onder E. 
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De AFM merkt nog het volgende op. Uit het Inducementbeleid volgt dat Cas, bij het oversluiten van 1 polis, 4 uur 

besteedt aan administratieve werkzaamheden, waarvan 3,5 uur bestaat uit bemiddeling. De administratieve 

werkzaamheden in het kader van bemiddeling bestaan uit het onderhouden van contacten en de adviescontrole. 

Cas geeft in haar Zienswijze aan dat zij gemiddeld 1 uur besteedt aan de adviescontrole en 0,5 tot 0,75 uur aan het 

onderhouden van contacten, samen 1,5 tot 1,75 uur. Dit verklaart niet waar Cas de andere 1,75 tot 2 uur aan 

besteedt, die zij wel opneemt in het Inducementbeleid en waarop de vergoedingen als genoemd in het 

Inducementbeleid zijn gebaseerd. 

 

Nazorg 

In de Zienswijze stelt Cas dat zij per klant een bedrag van € 90 per jaar voor een periode van 5 jaar reserveert om 

de juiste nazorg te kunnen verlenen. De in rekening gebrachte vergoedingen zouden aldus voor een bedrag van      

€ 450 bestaan uit nazorg. Naar het oordeel van de AFM volgt niet uit de door Cas aangehaalde documenten dat de 

klant met Cas een nazorgcontract aangaat voor een bedrag van € 450 en voor een periode van 5 jaar. 

 

Allereerst is de vraag waar de nazorg precies uit bestaat. Cas verwijst in haar Zienswijze naar de volgende 

omschrijving in het document Opdrachtbevestiging en persoonlijk profiel:  

 

“Na advies en bemiddeling zal Cas Assurantiën u gedurende de looptijd van het door u gekozen financiële 

product informeren als zich wezenlijke wijzigingen voordoen in het financiële product. Hierbij kunt u 

bijvoorbeeld denken aan wijzigingen in de productvoorwaarden of in de fiscale wetgeving die tot gevolg kunnen 

hebben dat bepaalde premies niet langer geheel of gedeeltelijk in mindering gebracht mogen worden op het 

fiscaal inkomen. Deze nazorg omvat het hierboven omschreven.”  

 

De AFM acht het opmerkelijk dat de vergoeding voor deze activiteit, volgens Cas in haar Zienswijze, als volgt in 

de Honorariumovereenkomst Vermogensopbouw zou zijn opgenomen: “(…) verwerken van mutatieverzoeken”. 

Het “informeren over wezenlijke wijzigingen in de productvoorwaarden” heeft niets te maken met “het verwerken 

van mutatieverzoeken”. Naar het oordeel van de AFM erkent Cas hiermee dat er geen betalingsafspraken zijn 

gemaakt over de betreffende informatieverstrekking. Overigens betreft de passage in de Opdrachtbevestiging en 

persoonlijk profiel slechts een uitwerking van de verplichting die Cas heeft op grond van artikel 4:20, derde lid, 

Wft om de klant gedurende de looptijd van het product te informeren over wezenlijke wijzigingen in eerder 

verstrekte, redelijkerwijs relevante informatie. 

 

Dat Cas geen nazorgcontract aangaat met de klant, blijkt ook uit het feit dat in geen enkel document is omschreven 

wat die nazorg precies inhoudt en welke vergoeding hiervoor geldt. Als Cas een nazorgcontract aangaat met haar 

klanten, ligt het voor de hand dat zij in een separate overeenkomst vastlegt welke diensten Cas verricht, gedurende 

welke periode en tegen welke vergoeding. Van een dergelijke overeenkomst is geen sprake, en het door Cas in de 

Zienswijze genoemde bedrag van € 90 of € 450 komt nergens terug in de documentatie die Cas gebruikt. Klanten 

kunnen aldus nooit hebben ingestemd met nazorg en een vergoeding aan Cas voor nazorg. De AFM merkt 

bovendien op dat Cas in haar Inducementbeleid bij de berekening van de vergoeding geen rekening houdt met 

eventueel te verlenen nazorg. In het Inducementbeleid wordt onderscheid gemaakt naar de werkzaamheden 

voorinventarisatie, inventarisatie, advies en bemiddeling en wordt aldus geen melding gemaakt van nazorg. Het 

bedrag dat Cas in rekening brengt, wordt volgens het Inducementbeleid ook volledig gebaseerd op deze genoemde 

werkzaamheden, en niet op nazorg. De AFM neemt hierbij in aanmerking dat het Inducementbeleid, zoals Cas 
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stelt, in praktijk als maximum wordt gehanteerd. Uit het Inducementbeleid volgt dus geenszins dat nazorg een 

onderdeel is van het maximale bedrag dat Cas in rekening brengt bij haar klant voor de advies- en 

bemiddelingswerkzaamheden.  

 

Ten slotte is in dit kader de Cliëntovereenkomst dienstverlening beleggingsfondsen van belang. In deze 

overeenkomst staat:  

 

“Eén van de bepalingen uit de MiFID is dat wij een overeenkomst met u aangaan waarin wij u voorafgaand 

aan onze dienstverlening informeren over onze werkzaamheden en beloning. Deze cliëntovereenkomst strekt 

daartoe.” [onderstreping toegevoegd, AFM]  

 

“Cas Assurantiën ontvangt van de aanbieder geen vergoeding cq provisie. De enige vergoeding die Cas 

Assurantiën ontvangt is de in de honorariumovereenkomst met de cliënt afgesproken vergoeding.”  

 

De Honorariumovereenkomst Vermogensopbouw bevat naast een ruimte om de vergoeding in te vullen, een 

opsomming van de daartegenover staande werkzaamheden:  

 

“Onze bemiddeling en dienstverlening bestaan uit: 

 Inventarisatie en advies; 

 Opmaken van uw persoonlijk profiel; 

 Bemiddelingswerkzaamheden voor de totstandkoming van het geadviseerde product; 

 Controleren van documenten behorende bij het gesloten product; 

 Verwerken van mutatieverzoeken; 

 Begeleiden van administratief traject; 

 Waardeoverdracht.” 

 

Op basis van bovenstaande kan worden geconcludeerd dat noch in het Inducementbeleid, noch in het 

dienstverleningsdocument, noch in de Honorariumovereenkomst Vermogensopbouw melding wordt gemaakt van 

kosten voor nazorg. 

 

De AFM acht het voorts opmerkelijk dat Cas pas in haar Zienswijze stelt dat zij € 450 in rekening brengt voor 

nazorg. Noch tijdens het eerste onderzoek van de AFM begin 2012, dat heeft geleid tot een waarschuwingsgesprek 

gesprek met Cas en een waarschuwingsbrief, noch in haar reactie op het concept onderzoeksrapport op 27 juni 

2013 heeft Cas hierover iets aan de AFM aangegeven. Hierdoor lijkt het alsof Cas in de Zienswijze een verklaring 

zoekt voor de hoge vergoedingen die zij in de klantdossiers in rekening heeft gebracht.  

 

Gelet op het voorgaande kan de AFM niet meegaan in de stelling van Cas dat sprake is geweest van een 

nazorgovereenkomst waarvoor € 450 in rekening kon worden gebracht.  

 

B. Vergoeding 

Cas stelt in de Zienswijze dat de hoogte van de vergoedingen die zij in rekening heeft gebracht niet kennelijk 

onredelijk zijn. Cas geeft aan dat de hoogte van de vergoedingen worden berekend conform het Inducementbeleid, 

waarbij de vergoeding uit het Inducementbeleid in de praktijk wordt gehanteerd als een maximum. Gemiddeld 

brengt Cas veel lagere vergoedingen in rekening dan uit het Inducementbeleid volgt. Op het productieoverzicht is 
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€ 750 een veel voorkomende vergoeding. In 2012 was de gemiddelde door Cas in rekening gebrachte vergoeding 

€ 815,63 en het gewogen gemiddelde (per vermogensopbouwproduct) was € 679,19. De AFM heeft uitsluitend de 

klantdossiers opgevraagd waar de hoogste vergoedingen in rekening zijn gebracht. De AFM heeft het Voornemen 

daarmee onvoldoende zorgvuldig voorbereid.  

 

Cas maakt van te voren aan de klant inzichtelijk welke kosten zijn verbonden aan haar diensten, zodat de klant niet 

voor verrassingen komt te staan. Cas heeft berekend dat het oversluiten van een beleggingsverzekering gemiddeld 

10 uur kost. Het gevolg van deze berekening op basis van gemiddelden is dat de bij klanten in rekening te brengen 

vergoedingen gebaseerd zijn op gemiddeld door Cas te verrichten werkzaamheden. Indien het oversluiten 

aanzienlijk minder tijd in beslag neemt, maakt Cas met de klant afwijkende afspraken.  

 

Reactie AFM 

De AFM merkt ten eerste op dat zij Cas niet kan volgen, als Cas stelt dat het oversluiten van een 

beleggingsverzekering gemiddeld 10 uur kost (voor die 10 uur is in het Inducementbeleid de vergoeding van 

€ 1.200 opgenomen) en gelijktijdig stelt dat zij gemiddeld veel lagere vergoedingen in rekening brengt dan uit het 

Inducementbeleid volgt. Aan de begrijpelijkheid van de stellingen van Cas draagt voorts niet bij de stelling in de 

Zienswijze dat de vergoeding uit het Inducementbeleid in de praktijk wordt gehanteerd als maximum. 

 

In haar beoordeling van de klantdossiers is de AFM – anders dan Cas in de Zienswijze suggereert – niet steeds 

uitgegaan van het aantal uur dat, gelet op het gekozen vermogensopbouwpakket, uit het Inducementbeleid volgt. 

De AFM heeft haar beoordeling – vanzelfsprekend – gebaseerd op de in rekening gebrachte vergoeding, en heeft 

aan de hand van het relatieve aantal uur dat Cas blijkens het Inducementbeleid besteedt aan advies en bemiddeling 

enerzijds en administratieve werkzaamheden anderzijds, berekent hoeveel uur Cas zou moeten hebben besteed aan 

de klantdossiers die aan de boete ten grondslag zijn gelegd. De AFM gaat er in haar beoordeling aldus niet van uit 

dat standaard het bedrag uit het Inducementbeleid in rekening wordt gebracht. De AFM merkt daarbij wel op dat 

Cas in de vijf klantdossiers die aan de boete ten grondslag zijn gelegd veelal het maximale of bijna het maximale 

bedrag volgens het Inducementbeleid in rekening heeft gebracht. [Consument 4] is een korting van € 100 verleend 

omdat hij ook een aanvullend product heeft afgenomen. [Consument 5] heeft € 1.000 in plaats van het maximum 

van € 1.550 betaald voor het oversluiten van 2 beleggingsverzekeringen.  

 

Aan de hand van het door Cas toegestuurde productieoverzicht heeft de AFM een selectie van 8 klantdossiers 

gemaakt. Daarnaast heeft Cas zelf 3 klantdossiers uitgekozen. Van de 5 beoordeelde klantdossiers zijn 4 door de 

AFM geselecteerd en 1 door Cas. Bij haar selectie heeft de AFM niet steeds gekeken naar de hoogte van de 

vergoeding. Bij de selectie heeft de AFM onderscheid gemaakt naar directe beloningen via de consument en 

indirecte beloningen via de aanbieder van de beleggingsverzekering. De AFM heeft hiervoor gekozen omdat zij 

dit onderscheid in haar waarschuwingsbrief van 30 juli 2012 ook maakt.  

 

Cas geeft aan dat op het productieoverzicht van september 2012 tot en met november 2012 € 750 een veel 

voorkomende vergoeding is. Daargelaten wat het oordeel van de AFM is over een dergelijke vergoeding, maakt 

dit niet dat Cas in andere gevallen geen hogere vergoeding in rekening heeft gebracht. In de door de AFM 

beoordeelde klantdossiers heeft Cas vergoedingen variërend van € 1.000 tot € 1.900 in rekening gebracht. Uit 

paragraaf 2.2 volgt dat deze vergoedingen naar het oordeel van de AFM gelet op de aard en reikwijdte van de 

dienstverlening kennelijk onredelijk zijn. Cas verwijst daarnaast naar de gemiddelde in 2012 door Cas in rekening 
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gebrachte vergoeding van € 815,63 en het gewogen gemiddelde (per vermogensopbouwproduct) van € 679,19. De 

AFM beschikt alleen over de productiegegevens die zien op de periode van de overtreding, september tot en met 

november 2012, en kan de bedragen die Cas noemt dus niet beoordelen. Wel merkt de AFM op dat het overzicht 

over september 2012 tot en met november 2012 158 polissen bevat. De AFM is nagegaan wat de gemiddelde 

hoogte is van de vergoeding die de consumenten op het overzicht hebben betaald voor het oversluiten van één of 

meer polissen. Dat is ruim € 1.000.
66

 Uitgesplitst naar het aantal polissen is het gemiddeld € 902,08 voor het 

oversluiten van 1 polis, € 1.339,58 voor het oversluiten van 2 polissen en € 1.416,66 voor het oversluiten van drie 

polissen. Met de boodschap dat € 750 een ‘veel voorkomende vergoeding’ is geeft Cas derhalve een misleidend 

beeld. Dat bij de selectie van dossiers – zoals Cas suggereert – de AFM aan ‘cherry picking’ zou hebben gedaan is 

derhalve onjuist. De hoogte van de vergoedingen in de geselecteerde dossiers wijkt niet zozeer af van deze 

gemiddelden, dat zou moeten worden geconcludeerd dat de geselecteerde dossiers geïsoleerde gevallen betreffen. 

Overigens, ook als het wel geïsoleerde gevallen zouden betreffen kan worden geconstateerd dat Cas in die 5 

dossiers een kennelijk onredelijke vergoeding in rekening heeft gebracht. Tot slot merkt de AFM op dat het 

dossier [Consument 2], waarbij voor het oversluiten van 1 beleggingsverzekering de maximumvergoeding van 

€ 1.200 in rekening is gebracht, nota bene door Cas zelf is geselecteerd. 

 

Cas stelt dat zij voorafgaand aan haar dienstverlening inzichtelijk maakt welke kosten aan haar diensten verbonden 

zijn. Niet valt in te zien waarom de stelling van Cas dat zij de kosten inzichtelijk maakt, relevant is voor de door 

de AFM geconstateerde overtredingen in de 5 aan de boete ten grondslag liggende klantdossiers. Cas stelt verder 

dat de in rekening gebrachte vergoedingen zijn gebaseerd op gemiddelden. Uit de informatie die Cas voorafgaand 

aan haar dienstverlening aan de consument verstrekt, blijkt op geen enkele wijze dat sprake zou zijn van 

gemiddelden. In de informatie die de consument ontvangt, wordt een uurtarief genoemd: € 150 per uur voor advies 

en € 75 per uur voor administratieve werkzaamheden. Uit de klantdossiers die aan de boete ten grondslag liggen, 

blijkt evenmin van een gemiddelde vergoeding: er blijkt niet wat dat gemiddelde is en evenmin wat de 

omstandigheden zijn die maken dat in deze klantdossiers (al dan niet) van dat gemiddelde is afgeweken. Voor 

zover Cas daadwerkelijk met gemiddelde vergoedingen zou werken, dient zij zich te realiseren dat dit ertoe kan 

leiden dat een te hoge en kennelijk onredelijke vergoeding aan consumenten in rekening wordt gebracht. De 

kennelijk onredelijkheidnorm vereist immers dat de in rekening gebrachte vergoeding in redelijke verhouding 

dient te staan tot de verrichte werkzaamheden. Alleen de uiteindelijk door Cas in de onderhavige klantdossiers in 

rekening gebrachte vergoedingen – gemiddeld of niet – is relevant voor de vraag of een kennelijk onredelijke 

vergoeding in rekening is gebracht. 

 

C. In de branche gebruikelijk  

Cas voert in de Zienswijze aan dat het voor een zorgvuldige beoordeling noodzakelijk is dat de AFM ook in haar 

oordeel betrekt wat op indirecte, provisiebasis bij consumenten in rekening werd gebracht door marktpartijen die 

nog niet rechtstreeks hun vergoedingen bij de consument in rekening brachten. Cas hanteerde, anders dan veel 

marktpartijen, in 2011 al netto producten. Dit is in het belang van de klanten. De vergoedingen die op 

provisiebasis door tussenpersonen werden verkregen, lagen vaak hoger dan de vergoedingen die door Cas op 

rechtstreekse basis in rekening zijn gebracht. Indien deze hogere vergoedingen ook in de beoordeling worden 

betrokken, geldt dat Cas geen kennelijk onredelijke vergoeding bij de klant in rekening heeft gebracht. In de 
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Zienswijze vergelijkt Cas haar bij [Consument 3] en [Consument 2] in rekening gebrachte vergoeding met de 

provisieregeling van --------. Blijkens dit voorbeeld zouden de klanten bij -------- respectievelijk -------- en -------- 

provisie betalen.  

 

Cas stelt dat zij zelfstandig onderzoek heeft verricht naar door andere partijen in rekening gebrachte vergoedingen. 

Cas heeft de DVD’s van ------, -------------------, ---------------------------- en ------------------------ bij haar Zienswijze 

gevoegd. Uit deze DVD’s blijkt naar het oordeel van Cas dat deze partijen hogere bedragen in rekening brengen 

voor een oversluitadvies.  

 

In de Zienswijze geeft Cas verder aan dat zij zich niet kan vinden in de door de AFM aangehaalde bronnen ter 

onderbouwing van haar standpunt wat in de branche gebruikelijk is. 

 

Gesprek tussen de AFM en [adviesbureau] op 9 april 2013 

Cas is niet bekend met de vorm en inhoud van het gesprek en de medewerker van [adviesbureau] die de 

betreffende uitlatingen heeft gedaan. Uit het vergaderverslag lijkt te volgen dat het slechts een mening is, zonder 

dat hier een gedegen onderzoek aan ten grondslag ligt. Ook is onduidelijk op welke exacte diensten deze uitlating 

ziet. Als de AFM de uitlatingen van deze persoon wenst te gebruiken, verzoekt Cas de naam van de medewerker 

door te geven zodat zij vragen kan stellen aan deze persoon over de uitlatingen.  

 

Onderzoek AFM in 2012 

Cas geeft in de Zienswijze aan dat het onderzoek van de AFM uit 2012 niet als basis kan dienen voor de conclusie 

van de AFM dat Cas hogere bedragen in rekening heeft gebracht dan in de branche gebruikelijk is. Cas kan niet 

beoordelen of dit rapport ziet op gelijke werkzaamheden als door haar zijn verricht, of ook nazorgactiviteiten in 

het onderzoek zijn betrokken, of het een deugdelijk onderzoek betreft en op welke periode het onderzoek ziet. De 

vraagstelling lijkt alleen te zien op het advies en niet op de administratieve werkzaamheden, de nazorg of het 

contact met de oude en nieuwe aanbieder. Het is daardoor zeer aannemelijk dat de respondenten niet ook de tijd 

hebben meegenomen voor de overige activiteiten.  

 

De conclusie van de AFM dat op basis van de onderzoeksresultaten de gemiddelde vergoeding € 400 bedraagt, 

volgt niet uit de onderzoeksresultaten. Daaruit volgt alleen dat een deel van de adviseurs ongeveer 4 uur met het 

advies bezig is geweest en niet wat uiteindelijk bij de klant in rekening is gebracht.  

 

------------------------------------------------------------------------------------- 

Naar het oordeel van Cas kan de -------------------------------------------------------------------------------- niet als basis 

dienen voor de conclusie dat Cas hogere bedragen in rekening heeft gebracht dan in de branche gebruikelijk is. 

Het rapport ziet namelijk op -------------- en ziet dus niet op dezelfde diensten die door Cas zijn geleverd. De 

diensten van Cas zijn meer te vergelijken met de tarieven voor advies en bemiddeling inzake andere producten. 

Voor een overlijdensrisicoverzekering wordt gemiddeld ------ in rekening gebracht en voor een 

arbeidsongeschiktheidsverzekering -------. Daarnaast wordt voor deze producten een vergoeding van 

respectievelijk ------ en ------ voor nazorg in rekening gebracht. Door Cas wordt een maximale vergoeding van 

€ 750 (€ 1.200 minus € 450 voor nazorg) in rekening gebracht. Gelet hierop kan de vergoeding van Cas niet als 

ongebruikelijk of kennelijk onredelijk worden bestempeld.  
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Reactie AFM 

Cas voert aan dat de AFM bij de bepaling van hetgeen in de branche gebruikelijk is ook indirecte, op provisiebasis 

in rekening gebrachte vergoedingen dient te betrekken. De AFM volgt deze stelling van Cas niet, aangezien het 

provisieverbod van artikel 149a BGfo per 1 januari 2012 geldt voor alle aanbieders, bemiddelaars of adviseurs 

voor het bemiddelen of adviseren inzake onder meer complexe producten. In alle vijf aan de boete ten grondslag 

gelegde klantdossiers is na 1 januari 2012 geadviseerd en bemiddeld. De omstandigheid dat Cas mogelijk in 2011 

al netto producten hanteerde, maakt dit niet anders. Met betrekking tot de door Cas bij de Zienswijze gevoegde 

DVD’s van vier andere financiëledienstverleners en de verwijzing naar de provisieregeling van -------- merkt de 

AFM op dat deze informatie evenmin afdoet aan de geconstateerde overtredingen. Afgezien van dat gegeven, 

dient de vergoeding die andere financiëledienstverleners feitelijk in rekening brengen voor het adviseren en 

bemiddelen in vergelijkbare producten, te worden beoordeeld op basis van de afspraken tussen hen en de 

consument over de te verrichten werkzaamheden, de werkzaamheden zoals die blijken uit de dossiers van de 

financiëledienstverlener en de door hen in rekening gebrachte vergoeding. De AFM kan Cas voorts niet volgen in 

de stelling dat op basis van de overgelegde DVD’s in zijn algemeenheid conclusies kunnen worden getrokken over 

de bedragen die door marktpartijen voor vergelijkbare werkzaamheden in rekening worden gebracht.  

 

Cas geeft in haar Zienswijze aan dat zij zich niet kan vinden in de door de AFM in het Voornemen aangehaalde 

bronnen bij de vaststelling van hetgeen in de branche gebruikelijk is. De AFM stelt voorop dat zij op basis van 

klantdossiers en de overige relevante feiten en omstandigheden zoals opgenomen in paragraaf 1 tot het oordeel 

komt dat de vergoedingen die Cas in rekening heeft gebracht kennelijk onredelijk zijn. Op basis van het onderzoek 

van de AFM bij 181 marktpartijen heeft zij een indicatie verkregen van de tijd die de adviseurs gemiddeld kwijt 

zijn aan het advies voor het oversluiten naar een nieuw product van een ander concern. Dit is dezelfde situatie als 

in de onderhavige klantdossiers. In die klantdossiers adviseerde Cas ook bij het oversluiten van een bestaande 

beleggingsverzekering naar een nieuwe beleggingsverzekering van een ander concern, te weten [Aanbieder 1] en 

[Aanbieder 2]. In haar onderzoek en in het gesprek met [adviesbureau] vindt de AFM alleen een bevestiging van 

haar – op zichzelf staande – conclusie dat uit klantdossiers en de overige relevante feiten en omstandigheden zoals 

opgenomen in paragraaf 1 niet kan worden opgemaakt dat de in rekening gebrachte tijd daadwerkelijk aan de 

betreffende dossiers is besteed. Daarbij benadrukt de AFM dat de tijdsbesteding die volgt uit haar onderzoek 

aansluit bij de tijd die Cas zelf in haar Zienswijze noemt bij de verschillende fasen van het proces: 

 

(i) een adviesgesprek: 1,5 tot 2 uur; 

(ii) een adviescontrole: 1 uur; 

(iii) het onderhouden van contact met de klant en met de overdragende en overnemende partij: 0,5 tot 0,75 

uur. 

 

De AFM stelt vast dat het totaal van deze werkzaamheden, die volgen uit de Zienswijze van Cas, 3 tot 3,75 uur 

bedraagt (als hiervoor toegelicht stelt de AFM wel vraagtekens bij een adviescontrole van 1 uur, in de 

klantdossiers die aan de boete ten grondslag liggen). Dit aantal stemt volledig overeen met de uitkomsten van het 

onderzoek van de AFM, waaruit volgt dat adviseurs gemiddeld 3,5 tot 4,2 uur besteden aan een advies. Niet valt 

daarom in te zien waarom de AFM aan het door haar verrichte onderzoek onder marktpartijen geen indicatie heeft 

mogen ontlenen van de tijd die benodigd is voor het geven van een advies voor het oversluiten naar een nieuw 

product van een ander concern. Dit geldt ook voor de informatie die [adviesbureau] aan de AFM heeft verstrekt, 
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dat adviseurs in 3 tot 4 uur in staat zijn om een zeer goed advies te geven. Die informatie past precies in het beeld 

dat het onderzoek van de AFM en de informatie uit de Zienswijze van Cas scheppen. 

 

Uit -------------- blijkt dat het tarief dat marktpartijen in rekening brengen voor het geven van -------------- voor het 

oversluiten van een beleggingsverzekering gemiddeld ------ bedraagt. Omdat het om ------------------ gaat (----------

---------------------------------------------------------------------------------), en derhalve om een bijzondere situatie, 

betrekt de AFM die informatie – anders dan in het onderzoeksrapport – niet bij de onderbouwing van de 

opgelegde boete. Ook de gemiddelde vergoeding van ------ betrekt de AFM niet bij haar onderbouwing.  

 

D. Open norm 

In de Zienswijze voert Cas aan dat de kennelijk onredelijkheidnorm een open norm is waarbij als uitgangspunt 

geldt dat partijen de vrijheid hebben om een vergoeding overeen te komen die zij redelijk achten in verband met 

de te verlenen diensten. Alleen indien de vergoeding kennelijk, dus evident onredelijk is, heeft de AFM de 

bevoegdheid om maatregelen te nemen. Cas stelt dat zij zeer transparant is over de vergoedingen. Voordat Cas 

diensten verleent, komt zij met de klant de vergoeding overeen en legt zij deze vast in de 

Honorariumovereenkomst Vermogensopbouw. Alle klanten waren op de hoogte van het feit dat en welke 

vergoeding zij aan Cas betaalden. Klanten zijn geenszins onder druk gezet of misleid, noch was er op andere wijze 

sprake van evidente onevenwichtigheid van partijen waardoor de consumenten vergoedingen hebben aanvaard die 

zij eigenlijk niet wilden aanvaarden. Cas verwijst in de Zienswijze naar de volgende passage uit de parlementaire 

geschiedenis van artikel 149a BGfo:
67

 

 

“Let wel, de afspraak over beloning en tarief is primair een zaak tussen de klant en de adviseur/bemiddelaar. 

De klant heeft hierin een eigen verantwoordelijkheid om kritisch te zijn, evenals bij het afnemen van andere 

commerciële diensten en producten het geval is.” 

 

Reactie AFM 

Naar het oordeel van de AFM moet het voor Cas voldoende duidelijk zijn geweest hoe de kennelijk 

onredelijkheidnorm wordt uitgelegd. Op 30 juli 2012 heeft de AFM naar aanleiding van een eerder onderzoek een 

waarschuwingsgesprek met Cas gevoerd. In dit gesprek heeft de AFM de norm en haar oordeel over de hoogte van 

de provisies aan Cas toegelicht. De inhoud van het gesprek heeft de AFM vastgelegd in de waarschuwingsbrief die 

zij aan het einde van het gesprek aan Cas heeft overhandigd. In de waarschuwingsbrief geeft de AFM aan dat het 

doel van de kennelijk onredelijkheidnorm is te voorkomen dat bemiddelaars of adviseurs beloningen in rekening 

brengen voor hun werkzaamheden, die gelet op de daarmee gemoeide inspanningen, niet kunnen worden 

gerechtvaardigd. De AFM geeft daarbij aan welke omstandigheden van belang kunnen zijn bij de vraag of een 

vergoeding kennelijk onredelijk is. Dit zijn dezelfde omstandigheden die de AFM in paragraaf 2.1 bij de uitleg van 

artikel 149a BGfo heeft opgesomd. Verder heeft de AFM in de brief gemotiveerd waarom zij het niet 

waarschijnlijk acht dat Cas gemiddeld 10 uur per klantdossier heeft besteed aan het oversluiten van de 

beleggingsverzekeringen.   

In de waarschuwingsbrief geeft de AFM aan: 
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“De AFM gaat ervan uit dat Cas deze waarschuwing serieus neemt en op korte termijn gepaste acties 

onderneemt om de werkwijze dusdanig aan te passen waardoor artikel 149a BGfo niet meer overtreden kan 

worden. 

 

Indien in de toekomst blijkt dat Cas de voornoemde maatregelen overtreedt zal de AFM passende maatregelen 

treffen, waarbij deze waarschuwing wordt meegewogen. Cas dient rekening te houden met een 

vervolgonderzoek in de toekomst.” 

 

In het waarschuwingsgesprek en de waarschuwingsbrief heeft de AFM aldus voldoende duidelijk de kennelijk 

onredelijkheidnorm uitgelegd. Zij heeft daarbij ook aangegeven dat de advieskosten in redelijke verhouding 

dienen te staan tot de verrichte werkzaamheden. Op grond hiervan behoorde Cas te weten dat zij in ieder geval in 

staat moet zijn om de uren die zij bij de klant in rekening brengt te onderbouwen. Het feit dat de klant het eens is 

met de hoogte van de vergoeding en hiervoor heeft getekend in de Honorariumovereenkomst Vermogensopbouw, 

doet daar niet aan af. Dit heeft de AFM ook expliciet in de waarschuwingsbrief opgenomen. Ook het feit dat 

klanten niet door Cas onder druk zijn gezet of zijn misleid, betekent niet dat Cas de kennelijk onredelijkheidnorm 

niet kan overtreden.  

 

Met betrekking tot de stelling van Cas dat alle klanten op de hoogte waren van het feit dat en welke vergoeding zij 

aan Cas betaalden, geldt dat Cas in haar Zienswijze juist stelt kosten in rekening te brengen die op geen enkele 

manier blijken uit de met de klanten gemaakte afspraken over de vergoeding. Als hiervoor toegelicht, geldt dit 

voor de door Cas genoemde reistijd, de nazorg en de ‘gemiddelde’ vergoeding waar Cas stelt van uit te gaan. 

 

E. Individuele klantdossiers 

In de Zienswijze onderbouwt Cas de activiteiten die zij heeft verricht in de vijf door de AFM beoordeelde 

klantdossiers. Per klantdossier geeft de AFM haar reactie.  

 

Klantdossier [Consument 1] 

Cas stelt dat zij en [Consument 1] een vergoeding zijn overeengekomen van € 900 in plaats van € 1.200. Bij de 

Zienswijze heeft Cas een creditfactuur van € 1.200 aan [Consument 1] gevoegd en een nieuwe factuur van € 900. 

Met [Consument 1] is voorts in ieder geval tweemaal telefonisch contact geweest en in de tussenliggende periode 

is er e-mailcorrespondentie geweest. Gelet op de nazorgvoorziening van € 450 is voor de eenmalige advies- en 

bemiddelingsdiensten een vergoeding in rekening gebracht van € 450. Het adviesgesprek heeft 2 uur geduurd. Dit 

betekent dat door Cas voor € 150 aan administratieve werkzaamheden is verricht. Dit is 2 uur. Gelet hierop staat 

de vergoeding in redelijk verhouding tot de door Cas verrichte diensten.  

 

Reactie AFM 

Met betrekking tot de gestelde vergoeding voor nazorg verwijst de AFM naar hetgeen zij daarover in deze 

paragraaf onder A heeft opgenomen. De AFM is in haar beoordeling van het klantdossier [Consument 1] 

uitgegaan van een door Cas overeengekomen vergoeding van € 1.200. Op basis van de vergoeding van € 1.200 

heeft de AFM gereconstrueerd dat Cas 10 uur aan werkzaamheden in rekening heeft gebracht bij [Consument 1]. 

Cas heeft weliswaar bij haar Zienswijze een creditfactuur en een nieuwe factuur verstrekt waaruit blijkt dat de 

oorspronkelijk met [Consument 1] overeengekomen vergoeding omlaag is gebracht naar € 900, maar Cas laat 

daarbij achterwege om te melden wat de aanleiding voor deze korting was. Het telefooncontact zou volgens Cas 

hebben plaatsgevonden op 7 december 2012 en op 27 december 2012, en in de tussenliggende periode zou e-
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mailcorrespondentie hebben plaatsgevonden. De datum van zowel de creditfactuur als van de nieuwe factuur is 27 

december 2012. Gelet daarop ligt het voor de hand dat de gestelde e-mailcorrespondentie juist gaat over de 

noodzaak tot verlaging van de vergoeding. Er zou bijvoorbeeld sprake kunnen zijn van een situatie waarin 

[Consument 1] zeer ontevreden was over de dienstverlening en dat Cas daarin aanleiding heeft gezien om de 

vergoeding omlaag te brengen. Bij een dergelijke achtergrond moeten ook de bezwaren van [Consument 1] 

worden meegewogen, als Cas wil betogen dat het bedrag van € 1.200 niet redelijk was om te vragen, maar het 

bedrag van € 900 wel. In ieder geval kan Cas niet volstaan met het verstrekken van maar een (klein) deel van de 

relevante informatie. 

 

Afgezien van het vorenstaande, kan worden vastgesteld dat als uiteindelijk een vergoeding van € 900 is 

overeengekomen, Cas in totaal 7,5 uur
68

 dient te hebben besteed aan het klantdossier. Deze 7,5 uur is onder te 

verdelen in 4,5 uur
69

 voor advies- en bemiddelingswerkzaamheden en 3 uur
70

 voor administratieve 

werkzaamheden. In haar Zienswijze stelt Cas dat sprake is geweest van een adviesgesprek van 2 uur en 

administratieve werkzaamheden van 2 uur. Ook afgaande op de informatie van Cas in haar Zienswijze, kan 

worden vastgesteld dat Cas in dat geval een vergoeding in rekening heeft gebracht voor 7,5 uur verrichte 

werkzaamheden, terwijl Cas zelf stelt maar 4 uur werk te hebben verricht, derhalve 3,5 uur teveel. Als niet wordt 

uitgegaan van een vergoeding van € 900, maar van een vergoeding van € 1.200 en de daar tegenoverstaande 10 

uur werkzaamheden, heeft Cas 6 uur meer tijd in rekening gebracht dan de 4 uur die zij zelf stelt feitelijk te 

hebben besteed. Overigens is opmerkelijk dat de 4 uur die Cas in dit dossier stelt te hebben besteed, in lijn is met 

de uitkomsten van het onderzoek van de AFM, waaruit volgt dat adviseurs gemiddeld 3,5 tot 4,2 uur besteden aan 

een advies, met de informatie die [adviesbureau] aan de AFM heeft verstrekt, dat adviseurs in 3 tot 4 uur in staat 

zijn om een zeer goed advies te geven, en met de 3 tot 3,75 uur die volgt uit de opsomming van werkzaamheden 

als opgenomen in de Zienswijze van Cas. 

  

Klantdossier [Consument 2] 

Cas is met [Consument 2] een vergoeding van € 1.200 overeengekomen. Er heeft een adviesgesprek 

plaatsgevonden van ongeveer 2 uur. Cas heeft na het adviesgesprek met [Consument 2] nadere informatie 

ontvangen. Deze informatie kwam niet overeen met eerder gehanteerde bedragen zodat nader advies is gegeven. 

Cas heeft in ieder geval nog driemaal contact gehad met [Consument 2] en driemaal met [Aanbieder 2]. 

[Consument 2] heeft dit ook bevestigd tijdens het telefoongesprek met de AFM waarin hij aangaf dat na het 

gesprek informatie per e-mail is toegestuurd, dat hij daarna nog contact heeft gehad met Cas en zijn beslissing 

heeft genomen. Gelet op de nazorgvoorziening heeft Cas een eenmalige vergoeding voor de advies- en 

bemiddelingswerkzaamheden in rekening gebracht van € 750. Cas stelt dat een dergelijke vergoeding niet als 

kennelijk onredelijk kan worden aangemerkt.  

 

Reactie AFM 

Met betrekking tot de gestelde vergoeding voor nazorg verwijst de AFM naar hetgeen zij daarover in deze 

paragraaf onder A heeft opgenomen. Op basis van de vergoeding van € 1.200 heeft de AFM gereconstrueerd dat 
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Cas 10 uur aan werkzaamheden in rekening heeft gebracht bij [Consument 2]. In de Zienswijze stelt Cas dat zij na 

afloop van het huisbezoek nadere informatie zou hebben ontvangen van [Consument 2] en op basis daarvan nader 

advies aan [Consument 2] zou hebben gegeven. De juistheid van de stellingen van Cas blijkt noch uit het 

klantdossier, noch uit het gesprek dat de AFM met [Consument 2] heeft gevoerd. Cas heeft bij de Zienswijze 

evenmin nadere stukken verstrekt waaruit haar stellingen blijken. [Consument 2] heeft in het gesprek met de AFM 

juist aangegeven dat Cas na het adviesgesprek nadere informatie aan hem heeft gezonden en dat hij daarna is 

gebeld door Cas. In dat laatste gesprek is hij akkoord gegaan met het oversluiten van zijn bestaande 

beleggingsverzekering. Blijkens het gesprek is geen sprake van informatie die hij aan Cas zou hebben verstrekt, op 

basis waarvan Cas een nader advies zou hebben gegeven. [Consument 2] geeft ook aan juist met een medewerker 

van Cas te hebben gesproken, niet met de adviseur. De AFM ziet geen aanleiding om op basis van de Zienswijze 

tot een andere beoordeling te komen, en acht de vergoeding van € 1.200, gelet op de aard en reikwijdte van de 

dienstverlening, kennelijk onredelijk.  

 

Klantdossier [Consument 3] 

Cas is met [Consument 3] een vergoeding van € 1.900 overeengekomen. Het adviesgesprek heeft 2,5 uur geduurd. 

Na het adviesgesprek heeft [Consument 3] nadere informatie toegestuurd, waardoor de berekeningen en het finale 

advies hebben plaatsgevonden na het eerste adviesgesprek. Na het adviesgesprek is er op 4 data contact geweest 

met [Consument 3]. Gelet op de nazorgvoorziening is voor de eenmalige advies- en bemiddelingsdiensten € 1.450 

in rekening gebracht voor 3 polissen. Deze vergoeding kan naar het oordeel van Cas niet als kennelijk onredelijk 

worden aangemerkt. 

 

Reactie AFM 

Met betrekking tot de gestelde vergoeding voor nazorg verwijst de AFM naar hetgeen zij daarover in deze 

paragraaf onder A heeft opgenomen. Op basis van de vergoeding van € 1.900 heeft de AFM gereconstrueerd dat 

Cas 18,2 uur aan werkzaamheden in rekening heeft gebracht bij [Consument 3]. Ook in dit klantdossier is het 

opvallend dat Cas stelt dat er na het adviesgesprek nader contact is geweest en dat [Consument 3] nadere 

informatie heeft verstrekt, waarna het finale advies zou zijn gegeven. Uit het klantdossier komt echter niet naar 

voren dat er nadere informatie zou zijn verstrekt en dat er een finaal advies zou zijn gegeven. Evenmin heeft Cas 

bij de Zienswijze stukken verstrekt waaruit dit zou blijken. Opvallend is ook dat tijdens het adviesgesprek op 2 

november 2012 verschillende documenten door [Consument 3] zijn geparafeerd, waaronder ook het door de 

adviseur ingevulde Adviseursformulier Pensioen. In dat formulier wordt de op vraag “Welk product heeft de klant 

gekozen?” door de adviseur geantwoord “[Aanbieder 2] pensioenplan”. Op de vraag “Heeft de klant jouw advies 

opgevolgd (leven, uitvaart, orv)?” is door de adviseur geantwoord “Ja, dit blijkt uit Omzetting [Aanbieder 2]”. 

Ook de pagina’s waarop deze vragen en antwoorden zijn vermeld, zijn door [Consument 3] geparafeerd. Dit doet 

vermoeden dat tijdens het huisbezoek op 2 november 2012 al is besloten om op basis van het gegeven advies het 

bestaande product over te sluiten. Bevestiging hiervan volgt uit het gegeven dat de partij waarnaar de bestaande 

polis wordt overgesloten, [Aanbieder 2], blijkens het dossier al op 8 november 2012 een verzoek doet aan -------- 

tot waardeoverdracht van de bestaande polis. Anders dan Cas stelt, wekt het dossier derhalve de indruk dat al op 2 

november 2012 het advies en het akkoord van [Consument 3] rond was. Met betrekking tot de stelling van Cas in 

haar Zienswijze dat op 6 november 2012, 23 november 2012, 5 december 2012 en 17 december 212 telefonisch 

contact zou zijn geweest met [Consument 3], merkt de AFM op dat het klantdossier geen telefoonnotities of 

andere aantekeningen bevat die dit contact bevestigen. [Consument 3] heeft aan de AFM aangegeven dat hij na 

afloop van het huisbezoek tweemaal telefonisch contact heeft gehad met een medewerker van Cas. De 2 
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telefoongesprekken duurden volgens [Consument 3] tussen de 5 en 10 minuten. De AFM concludeert dat noch het 

klantdossier noch de Zienswijze van Cas enige aanleiding geven tot de conclusie dat meer dan standaard 

werkzaamheden zijn verricht en dat niet valt in te zien dat in dit klantdossier een vergoeding in rekening kon 

worden gebracht die overeenkomt met 18,2 uur werkzaamheden. De AFM acht de vergoeding van € 1.900, gelet 

op de aard en reikwijdte van de dienstverlening, dan ook kennelijk onredelijk. 

 

Klantdossier [Consument 4]  

Cas is met [Consument 4] een vergoeding van € 1.100 overeengekomen. Deze vergoeding ziet op het oversluiten 

van 2 beleggingspolissen, een overlijdensrisicoverzekering en het bijschrijven van de partner van [Consument 4] 

op de polis, zodat bemiddeling met betrekking tot de overlijdensrisicoverzekering noodzakelijk was. Cas noemt in 

de Zienswijze 5 data waarop zij telefonisch contact heeft gehad met [Consument 4] en 13 data waarop zij per 

e-mail contact heeft gehad. Gelet op de nazorgvoorziening heeft Cas voor de eenmalige advies- en 

bemiddelingsdiensten € 650 in rekening gebracht. Deze vergoeding staat naar het oordeel van Cas in verhouding 

tot de door haar verrichte werkzaamheden en de tijdsduur die daarmee was gemoeid.  

 

Cas verwijst ter onderbouwing van haar stelling naar het DVD “------------------” van ------ waaruit volgt dat voor 

advies over en het afsluiten van een overlijdensrisicoverzekering ---------- in rekening wordt gebracht. Voorts 

verwijst Cas naar ------------------------------------- waaruit volgt dat voor een overlijdensrisicoverzekering een 

vergoeding geldt van -------. Op basis van dit gemiddelde zou voor Cas een vergoeding voor 2 

beleggingsverzekeringen van € 331 gelden. Gelet hierop kan de tussen Cas en [Consument 4] overeengekomen 

vergoeding naar het oordeel van Cas niet als kennelijk onredelijk worden aangemerkt. 

 

Reactie AFM 

Met betrekking tot de gestelde vergoeding voor nazorg verwijst de AFM naar hetgeen daarover in deze paragraaf 

onder A is opgenomen. Op basis van de vergoeding van € 1.100 heeft de AFM gereconstrueerd dat Cas 9,2 uur 

aan werkzaamheden in rekening heeft gebracht bij [Consument 4]. Cas stelt in de Zienswijze dat de 

werkzaamheden niet alleen betrekking hadden op het oversluiten van 2 beleggingsverzekeringen, maar ook op een 

overlijdensrisicoverzekering en het bijschrijven van de partner van [Consument 4] op de polis. Uit het klantdossier 

blijkt echter nergens dat de diensten van Cas ook hier betrekking op hadden. In de Honorariumovereenkomst 

Vermogensopbouw is het volgende vermeld: “€ 100 kosten ORV [Aanbieder 1] in mindering op factuur”. De AFM 

leidt hieruit af dat op de factuur voor het oversluiten van de beleggingsverzekeringen € 100 in mindering is 

gebracht in verband met de overlijdensrisicoverzekering die bij [Aanbieder 1] is afgesloten. Gezien het feit dat een 

‘korting’ is toegekend, is het de vraag of de AFM terecht is uitgegaan van een vergoeding van € 1.100. Als 

[Consument 4] geen overlijdensrisicoverzekering had afgesloten, had Cas kennelijk het volledige bedrag van 

€ 1.200 (de maximale vergoeding op basis van het Inducementbeleid van Cas) in rekening gebracht. Dit, terwijl 

het dossier op geen enkele wijze blijk geeft van omstandigheden die tot meer dan standaard werkzaamheden 

aanleiding geven. In haar Zienswijze stelt Cas dat op 5 momenten telefonisch contact is geweest met de klant en 

op 13 data e-mailcontact. Voor zover deze contacten hebben plaatsgevonden – uit het klantdossier blijkt niet van 

deze contactmomenten en Cas legt geen bewijs over – blijkt uit de Zienswijze dat deze contacten of een deel 

daarvan zien op de activiteit van het afsluiten van de overlijdensrisicoverzekering. Die contacten – voor zover ze 

hebben plaatsgevonden – vormen geen onderbouwing van de activiteiten die Cas heeft verricht voor het 

oversluiten van de beleggingsverzekeringen. Omdat de vergoeding van € 1.100 alleen betrekking heeft op advies 

en bemiddeling met betrekking tot het oversluiten van beleggingsverzekeringen, kan de informatie van Cas 
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derhalve niet leiden tot de conclusie dat sprake is geweest van veelvuldig contact met [Consument 4] over het 

oversluiten van de beleggingsverzekeringen. Ook als Cas wel weet aan te tonen dat er meer contact is geweest dan 

uit het klantdossier blijkt, is daarmee niet onderbouwd waarom 9,2 uur aan werkzaamheden in dit klantdossier 

zouden zijn besteed. Er blijkt uit het klantdossier niet van bijzondere omstandigheden en Cas geeft in haar 

Zienswijze zelf aan dat een tijdsbesteding van 3 tot 3,75 uur volstaat voor het adviesgesprek, de adviescontrole en 

het onderhouden van contact met de klant en de overdragende en de overnemende partij (met de vraagtekens die 

de AFM stelt bij een adviescontrole van 1 uur in dit standaard klantdossier). 

 

Ten slotte toont Cas met de verwijzing naar een DVD van een andere financiëledienstverlener niet aan dat in de 

branche een tijdsbesteding van meer dan 9 uur gebruikelijk is voor een standaard dossier. Uit het onderzoek van de 

AFM onder 181 financiëledienstverleners is gebleken dat adviseurs gemiddeld 3,5 tot 4,2 uur besteden aan een 

advies voor het oversluiten van een beleggingsverzekering. Dit strookt volledig met de tijdsbesteding die Cas in de 

Zienswijze noemt: 3 tot 3,75 uur. Dat Cas een DVD heeft gevonden waarin een andere financiëledienstverlener 

voor een ander product dan hier aan de orde, uitgaat van een vergoeding van --------, kan niet afdoen aan de 

conclusie van de AFM dat Cas geen 9,2 uur aan dit klantdossier heeft kunnen besteden. 

 

De verwijzing door Cas naar ------------- leidt evenmin tot een ander oordeel. Cas verwijst naar de daarin 

genoemde vergoeding van ------ voor het bemiddelen in een overlijdensrisicoverzekering. Uitgaande van de door 

Cas zelf in haar Inducementbeleid genoemde indeling van de bestede tijd bij het oversluiten van één polis
71

 en 

uitgaande van het in ---------------- genoemde uurtarief van -------------- voor advisering en bemiddeling door een --

------------------------------------------------------------------
72

 en van ------------- door een -----------------------------------

----------------------
73

 is voor het bedrag van ------ door de financiëledienstverlener 5 uur gewerkt.
74

 Hoewel 5 uur 

meer is dan de 3,5 tot 4,2 uur die volgt uit het onderzoek van de AFM, en meer is dan de 3 tot 3,75 uur die Cas in 

haar Zienswijze noemt voor het adviesgesprek, de adviescontrole en het onderhouden van contact met de klant en 

de overdragende en de overnemende partij, kan Cas met deze verwijzing naar de ------------ geen afdoende 

verklaring geven voor het in rekening brengen van 9,2 uur voor een standaard oversluiting van een 

beleggingsverzekering. De AFM acht de vergoeding van € 1.100, gelet op de aard en reikwijdte van de 

dienstverlening, dan ook kennelijk onredelijk.  

 

Klantdossier [Consument 5]  

Cas is met [Consument 5] een vergoeding van € 1.000 overeengekomen voor het oversluiten van 2 polissen. Gelet 

op de nazorgvoorziening heeft Cas per polis € 275 voor het advies en de overige werkzaamheden in rekening 

gebracht. Na het adviesgesprek heeft Cas enkele malen contact gehad met de klant in verband met enkele vragen 

die de klant had. Cas heeft nog contact opgenomen met [Aanbieder 1] en heeft 2 rekeningen van de klant bij 

[Aanbieder 1] laten samenvoegen. Gelet hierop kan de tussen Cas en mevrouw [Consument 5] overeengekomen 

vergoeding niet als kennelijk onredelijk worden aangemerkt. 
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Reactie AFM 
Met betrekking tot de gestelde vergoeding voor nazorg verwijst de AFM naar hetgeen daarover in deze paragraaf 

onder A is opgenomen. Cas verwijst in haar Zienswijze ten onrechte naar mevrouw [Consument 5]. Mevrouw 

[Consument 5] is in het advies juist expliciet buiten beschouwing gelaten, het advies richt zich tot [Consument 5]. 

Op basis van de vergoeding van € 1.000 heeft de AFM gereconstrueerd dat Cas 9,1 uur aan werkzaamheden in 

rekening heeft gebracht bij [Consument 5]. De AFM merkt op dat uit het klantdossier niet blijkt dat Cas 

telefonisch contact heeft gehad met de heer of mevrouw [Consument 5]. Het klantdossier bevat bijvoorbeeld geen 

telefoonnotities. Het klantdossier bevat evenmin enige informatie over de door Cas gestelde wens van [Consument 

5] om 2 rekeningen samen te voegen en het verzoek daartoe van Cas aan [Aanbieder 1]. Wel heeft de AFM 

telefonisch contact opgenomen, en gesproken met mevrouw [Consument 5]. Mevrouw [Consument 5] heeft 

aangegeven dat er nog enkele keren contact is geweest met Cas over vragen met betrekking tot de nieuwe rekening 

bij [Aanbieder 1]. Noch het klantdossier, noch de Zienswijze van Cas, bevatten enige aanwijzing dat meer dan 

standaard werkzaamheden zijn verricht. De Zienswijze van Cas biedt geen verklaring voor het in rekening brengen 

van 9,1 uur voor een standaard oversluiting van een beleggingsverzekering. De AFM acht de vergoeding van 

€ 1.000, gelet op de aard en reikwijdte van de dienstverlening, dan ook kennelijk onredelijk. 

 

F. Ontbreken verwijtbaarheid 

In de Zienswijze stelt Cas dat een eventuele overtreding van artikel 149a BGfo (oud) haar niet verweten kan 

worden. Cas ging ervan uit dat de vergoedingen niet in strijd waren met artikel 149a BGfo (oud). Cas heeft van te 

voren geïnventariseerd hoeveel tijd zij per klant besteedde. Op basis hiervan heeft Cas een beleid opgesteld dat in 

praktijk als een maximum werd gehanteerd. 

 

Cas stelt voorts dat het nog onduidelijk was wanneer sprake was van kennelijke onredelijkheid. De door de AFM 

gegeven voorbeelden zijn dusdanig anders en verstrekkender dan de door Cas in rekening gebrachte vergoedingen, 

dat zij in redelijkheid niet had kunnen verwachten dat de door haar in rekening gebrachte vergoedingen kennelijk 

onredelijk zouden zijn.
75

 

 

Cas betoogt voorts dat de door andere partijen in rekening gebrachte vergoedingen gelijk of hoger zijn. Cas wist 

dat als zij op provisiebasis zou werken, zij hogere vergoedingen zou ontvangen. De belangen van de klanten zijn 

niet door het handelen van Cas geschaad. Anders dan de AFM stelt, is het Inducementbeleid niet illustratief voor 

de werkwijze van Cas, aangezien het Inducementbeleid in de praktijk als maximum werd gehanteerd. Cas verwijst 

daarbij naar het overzicht van door haar in rekening gebrachte bedragen dat op 17 december 2012 aan de AFM is 

verstrekt. 

 

Naar aanleiding van de waarschuwingsbrief heeft Cas haar interne controleprocedures aangescherpt en 

aanpassingen doorgevoerd in het personeelsbestand en de werkwijze. Voor vermogensopbouwpakket 1 heeft Cas 

het maximumtarief verlaagd van € 1.200 naar € 950. Indien in een concreet geval aannemelijk is dat aan een klant 

minder uren worden besteed, komt Cas een lager tarief overeen, bijvoorbeeld wanneer er geen obstakels zijn te 

verwachten, of als de klant aangeeft het tarief te hoog te vinden. Op deze manier heeft Cas de waarschuwing van 

de AFM serieus genomen.  
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Reactie AFM 

De AFM merkt op dat de informatie op de website van de AFM duidelijk aangeeft waar Cas op moet letten. Bij 

het vaststellen van de vergoeding moet Cas volgens die informatie rekening houden met: 

 De verhouding tussen de vergoeding en het aantal uren dat zij aan de klant heeft besteed. 

 De verhouding tussen het aantal uren dat zij aan het advies heeft besteed en de complexiteit van de 

adviesvraag/-behoefte van de klant. 

 De in de branche in het algemeen gebruikelijke kosten die in rekening worden gebracht voor de diensten 

die zij voor haar klant verricht. 

 

De AFM heeft vastgesteld dat in de gevallen waarin de gegevens in het klantdossier en de door Cas gegeven 

Zienswijze geen enkele aanleiding geven tot een andere conclusie dan dat het standaard klantdossiers betreffen, 

Cas een aantal uur en daarmee overeenkomende vergoeding in rekening heeft gebracht, die kennelijk onredelijk is. 

Uit het onderzoek door de AFM onder 181 marktpartijen volgt als indicatie dat adviseurs gemiddeld 3,5 tot 4,2 uur 

besteden aan een advies. In haar Zienswijze geeft Cas zelf aan dat ongeveer 3 tot 3,75 uur is gemoeid met het 

adviesgesprek, de adviescontrole en het onderhouden van contact met de klant en de overdragende en de 

overnemende partij (met de vraagtekens die de AFM stelt bij een adviescontrole van 1 uur in deze standaard 

klantdossiers). Dit komt overeen met de informatie die de AFM verkreeg van [adviesbureau], waarbij is 

aangegeven dat adviseurs in staat moeten zijn om in 3 tot 4 uur een zeer goed advies te geven. Niet valt in te zien 

hoe deze informatie over de benodigde tijdsbesteding zich verhoudt tot het aantal uur dat Cas in rekening heeft 

gebracht in de aan de boete ten grondslag gelegde klantdossiers. Daarbij komt dat de AFM in haar brief van 30 juli 

2012 Cas uitdrukkelijk had gewaarschuwd voor het in rekening brengen van een te hoog aantal uur voor het 

oversluiten van beleggingsverzekeringen. De AFM geeft in haar waarschuwingsbrief aan: “De AFM acht het 

daarnaast niet waarschijnlijk dat Cas gemiddeld 10 uur per cliëntdossier heeft besteed aan het oversluiten van de 

beleggingsverzekeringen.” Ook is in dat kader van belang dat op marktpartijen een eigen verantwoordelijkheid 

rust om zich aan de relevante wet- en regelgeving te houden. Op dat punt heeft het College van Beroep voor het 

bedrijfsleven eerder als volgt geoordeeld: “Marktpartijen dragen een eigen verantwoordelijkheid om zich aan de 

wet te houden, ook als de toezichthouder niet onmiddellijk uitsluitsel kan geven.”
76

 Van een situatie dat de 

toezichthouder niet onmiddellijk uitsluitsel kan geven, is hier geen sprake. Cas was een gewaarschuwde 

marktpartij. Tegen de hiervoor weergegeven achtergrond is het onbegrijpelijk dat Cas nu doet alsof ze van niets 

wist. 

 

Cas stelt dat zij naar aanleiding van de waarschuwingsbrief het maximumtarief voor vermogensopbouwpakket 1 

heeft verlaagd van € 1.200 naar € 950. Dit is onjuist. Uit het Inducementbeleid dat Cas op 20 december 2012 aan 

de AFM heeft gestuurd, volgt dat het maximumtarief voor vermogensopbouwpakket 1, ook na de 

waarschuwingsbrief en gedurende de periode van de overtreding, nog steeds € 1.200 is.  

 

Cas stelt in haar Zienswijze dat een lager tarief wordt overeengekomen als in een concreet geval aannemelijk is 

dat aan een klant minder uren worden besteed, bijvoorbeeld wanneer er geen obstakels zijn te verwachten, of als 

de klant aangeeft het tarief te hoog te vinden. De aan de boete ten grondslag gelegde klantdossiers geven hier 

echter geen blijk van: 
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Klant Maximum in 

Inducementbeleid 

Overeengekomen 

bedrag 

In rekening 

gebracht 

bedrag 

Reden vermindering 

[Consument 1] € 1.200 € 1.200 € 900 Dossier door AFM 

opgevraagd, maar e-mail-

correspondentie over 

verlaging is door Cas niet 

overgelegd. 

[Consument 2] € 1.200 € 1.200 € 1.200 - 

[Consument 3] € 1.900 € 1.900 € 1.900 - 

[Consument 4] € 1.550 € 1.100 € 1.100 Cas heeft de factuur met € 100 

verminderd omdat 

[Consument 4] ook een ander 

product afsloot. 

[Consument 5] € 1.200 € 1.000 € 1.000 Uit dossier blijkt reden 

vermindering niet. 

 

In geen van de 5 klantdossiers is sprake van een meer ingewikkelde situatie dan een standaardsituatie. Niettemin 

worden bedragen overeengekomen die op of in de buurt van het maximum liggen. Van verlaging van het tarief 

omdat minder uren zijn besteed, blijkt op geen enkele wijze. De stelling van Cas dat de te betalen vergoeding 

mede afhankelijk is van de vraag of de klant het bedrag te hoog vindt, is evenzeer opmerkelijk. Als aangegeven op 

de website van de AFM, moet Cas zelf oog houden op de verhouding tussen de vergoeding en het aantal uren dat 

zij aan de klant heeft besteed. Met een werkwijze waarbij de vergoeding pas omlaag wordt gebracht als de klant 

klaagt over de hoogte van de vergoeding, loopt Cas het risico een kennelijk onredelijke vergoeding in rekening te 

brengen. 

 

Voor zover Cas stelt dat de vergoedingen vergelijkbaar zijn met door andere financiëledienstverleners in rekening 

gebrachte vergoedingen, verwijst de AFM naar haar beoordeling in deze paragraaf onder C.  

 

2.4 Conclusie 

De AFM heeft in paragraaf 2.2 in vijf klantdossiers overtredingen van artikel 149a, eerste lid, BGfo (oud) 

geconstateerd. De beoordeling van de Zienswijze als opgenomen in paragraaf 2.3 leidt er niet toe dat de AFM tot 

een ander oordeel komt.  

 

3. Besluit 

 

3.1 Besluit tot boeteoplegging 

Op grond van het voorgaande heeft de AFM besloten om aan Cas een bestuurlijke boete op leggen omdat Cas in 5 

klantdossiers in de periode van september 2012 tot en met november 2012 vergoedingen in rekening heeft 

gebracht voor het adviseren over en bemiddelen in het oversluiten van beleggingsverzekeringen die, gelet op de 
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aard en reikwijdte van de dienstverlening, kennelijk onredelijk zijn.
77

 Dit zijn overtredingen van artikel 149a, 

eerste lid, BGfo (oud).  

 

Hoogte van de boete 

Voor een overtreding van artikel 149a, eerste lid, BGfo (oud) gold ten tijde van de overtredingen op grond van 

artikel 1:81, eerste en tweede lid, Wft en artikel 10 van het Besluit bestuurlijke boetes financiële sector (Bbbfs) 

een basisbedrag van € 2.000.000. De AFM kan het basisbedrag verlagen of verhogen met ten hoogste 50 procent 

indien de ernst en/of duur van de overtreding een dergelijke verlaging of verhoging rechtvaardigt. De AFM kan 

daarnaast het basisbedrag verlagen of verhogen met ten hoogste 50 procent indien de verwijtbaarheid van de 

overtreder een dergelijke verlaging of verhoging rechtvaardigt. De AFM houdt bij het vaststellen van de 

bestuurlijke boete voorts rekening met de draagkracht van de overtreder.
78

 

 

Ernst en/of duur van de overtreding 

De AFM ziet geen aanleiding om de hoogte van de boete te verhogen of te verlagen op grond van de ernst en/of 

duur van de overtreding.  

 

De overtreding van artikel 149a, eerste lid, BGfo betreft een ernstige overtreding die is ingedeeld in boetecategorie 

3. Nu Cas substantieel meer uren in rekening heeft gebracht bij de klant dan haar werkzaamheden rechtvaardigen, 

zijn de betreffende consumenten ernstig benadeeld. Zij hebben immers kosten betaald voor het oversluiten van 1 

of meer beleggingsverzekeringen, terwijl het aantal uur dat correspondeert met die kosten, niet in verhouding staat 

tot de werkzaamheden die volgen uit het dossier. Hoewel dat gegeven de overtreding reeds ernstig maakt, kan de 

aard van het product bij de beoordeling van de ernst niet uit het oog worden verloren. Het gaat om 

beleggingsverzekeringen die in de periode van september tot en met november 2012 zijn overgesloten. Als 

toegelicht in paragraaf 1.3.2 kreeg Cas leads binnen via haar eigen leadkanaal SOSwoekerpolis.nl, en via -------- 

en -------. Vanaf het vierde kwartaal van 2012 werden geen klanten meer benaderd die afkomstig zijn van ------- en 

-------. Alle (of een groot deel) van de klanten die in het vierde kwartaal Cas hebben benaderd hebben hun 

gegevens achtergelaten op de site SOSwoekerpolis.nl. Dit zijn klanten die mede door alle aandacht die 

beleggingsverzekeringen in het verleden hebben gehad in de media, bezorgd zijn over hun polis en op het internet 

op zoek gaan naar iemand die hen met vragen over hun polis kan helpen. Het vertrouwen van die consumenten in 

de financiële markten is door de affaires rond beleggingsverzekeringen niet hoog. Cas doet daar een schep 

bovenop, door de consumenten een kennelijk onredelijke vergoeding in rekening te brengen. Cas blijft zich – tot in 

deze procedure – in bochten wringen om toe te lichten dat haar vergoeding realistisch is. Daarbij worden 

kostenelementen genoemd als de reistijd, de nazorg en de ‘gemiddelde’ vergoeding waar Cas stelt van uit te gaan. 

Nergens zijn die posten te vinden in de documentatie die de consument ontvangt of in de door Cas met de 

consument gesloten overeenkomsten. Het gegeven dat Cas juist bij beleggingsverzekeringen een kennelijk 

onredelijke vergoeding in rekening brengt draagt niet bij aan het herstel van vertrouwen van de consument in de 

financiële markten, en is zonder meer ernstig te noemen. Ten overvloede merkt de AFM op dat de posten die Cas 

in haar Zienswijze noemt die in de documentatie niet zijn terug te vinden, dit beeld zonder meer onderstrepen. 
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 De AFM heeft de bevoegdheid om een bestuurlijke boete op te leggen op grond van artikel 1:80, eerste lid, Wft.  
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Mate van verwijtbaarheid 

De AFM ziet geen aanleiding om de hoogte van de boete te verhogen of te verlagen op grond van de mate van 

verwijtbaarheid van de overtreder.  

 

Tijdens het eerste onderzoek naar Cas begin 2012 heeft de AFM 5 klantdossiers beoordeeld. In alle klantdossiers 

had Cas een bedrag van € 1.250 in rekening gebracht voor het adviseren over en bemiddelen in het oversluiten van 

1 beleggingsverzekering. Tijdens het waarschuwingsgesprek op 30 juli 2012 heeft de AFM aangegeven dat Cas de 

kennelijk onredelijkheidnorm niet correct naleeft. Dit is tevens bevestigd in de waarschuwingsbrief, waarin ook de 

norm is uitgelegd. De AFM heeft tijdens het eerste onderzoek gekozen voor een waarschuwingsbrief met een 

waarschuwingsgesprek omdat de kennelijk onredelijkheidnorm een open norm betreft die op dat moment recent 

was ingevoerd. Door het geven van uitleg in de waarschuwingsbrief is de norm voldoende kenbaar en duidelijk 

gemaakt aan Cas. Ten tijde van de overtredingen die aan de boete ten grondslag liggen was de kennelijk 

onredelijkheidnorm dus voldoende kenbaar voor Cas, afgezien van het feit dat op marktpartijen een eigen 

verantwoordelijkheid rust om zich aan de relevante wet- en regelgeving te houden. Gelet op het soort overtreding 

heeft Cas tussen de waarschuwingsbrief en de 5 onderzochte klantdossiers voldoende tijd gehad om haar 

werkwijze aan te passen. Cas heeft haar Inducementbeleid echter zo minimaal aangepast, dat zij redelijkerwijs had 

kunnen weten dat deze aanpassingen niet zouden leiden tot het staken van de overtreding. Cas heeft bijvoorbeeld 

het aantal uur dat zij in rekening brengt voor de voorinventarisatie verlaagd van 1,3 naar 1 uur. Het bedrag dat Cas 

in rekening brengt voor het oversluiten van 1 beleggingsverzekering heeft zij verlaagd van € 1.250 naar € 1.200.  

 

Draagkracht 

Uit de gegevens die Cas heeft verstrekt, blijkt dat zij ------ medewerkers in dienst heeft en per 31 december 2012 

een eigen vermogen had van ---------- en beschikte over ------------ aan liquide middelen. Gelet op de grootte van 

de onderneming ziet de AFM aanleiding de boete te verlagen tot 5% van het basisbedrag. De boete komt hiermee 

uit op € 100.000.  

 

In de onderhavige zaak zijn er geen specifieke omstandigheden die een verdere matiging van de boete – op grond 

van evenredigheid – rechtvaardigen. Een boete van € 100.000 is, gelet op alle omstandigheden van het geval, als 

passend te beschouwen.  

 

Conclusie 

Op grond van voorgaande stelt de AFM de boete vast op € 100.000.  

 

Betaling van de boete 

Cas moet het bedrag binnen zes weken overmaken op bankrekening -------------------------------------------------------

---------------------------------------------- ten name van AFM te Amsterdam, onder vermelding van factuurnummer --

----------. Cas ontvangt geen afzonderlijke factuur voor dit bedrag.  

 

De boete moet worden betaald binnen zes weken na de datum van dit besluit.
79

 Als Cas bezwaar maakt tegen dit 

besluit wordt de verplichting om de boete te betalen geschorst totdat op het bezwaar is beslist. Die verplichting 
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 Dit volgt uit artikel 4:87, eerste lid, Awb en de artikelen 3:40 en 3:41 Awb.  
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wordt ook geschorst als Cas na de bezwaarprocedure in beroep gaat, totdat op het beroep is beslist.
80

 Over de 

periode dat de verplichting om de boete te betalen is geschorst, moet Cas wel wettelijke rente betalen.
81

 

 

3.2 Besluit tot openbaarmaking van de boete 

Omdat de AFM aan Cas een boete oplegt voor de overtreding van artikel 149a, eerste lid, BGfo (oud), moet de 

AFM het besluit tot boeteoplegging openbaar maken, nadat deze definitief is geworden (nadat het niet langer 

mogelijk is om bezwaar of beroep in te stellen).
82

 Daarnaast moet de AFM het besluit ook al eerder openbaar 

maken, namelijk vijf werkdagen nadat dit aan Cas is toegestuurd.
83

 

 

De wetgever heeft het openbaar maken van bestuurlijke boetes verplicht om deelnemers op de financiële markten 

te waarschuwen. Dit in het belang van de ordelijke en transparante financiëlemarktprocessen, zuivere 

verhoudingen tussen marktpartijen en de zorgvuldige behandeling van cliënten.
84

 De AFM kan slechts afzien van 

openbaarmaking, als die in strijd is of zou kunnen komen met het doel van het door de AFM uit te oefenen 

toezicht op de naleving van de Wft. 

 

Van dat laatste is naar het oordeel van de AFM geen sprake. Van openbaarmaking na bekendmaking van het 

boetebesluit kan daarom niet worden afgezien. Het individuele belang van Cas kan in dit verband niet tot een 

andere uitkomst leiden. Het argument dat publicatie schade kan toebrengen aan de reputatie van Cas heeft geen 

betrekking op de vraag of openbaarmaking van het besluit in strijd is of zou kunnen komen met het doel van het 

door de AFM uit te oefenen toezicht op de naleving van de Wft. 

 

De AFM publiceert de volledige tekst van het boetebesluit (met uitzondering van vertrouwelijke informatie) op 

haar website, onder begeleiding van een persbericht met de kern van het boetebesluit. Van het persbericht zal 

tevens een Engelse vertaling worden opgenomen. Ook wordt een bericht over de boete opgenomen in de 

periodieke AFM-nieuwsbrieven (consumenten/professionals) en wordt een bericht op Twitter geplaatst.
85

 De AFM 

kan daarnaast het besluit publiceren door middel van een advertentie in één of meer dagbladen.  

 

De bijlage bij dit besluit bevat de volledige tekst van het besluit dat op de website van de AFM openbaar zal 

worden gemaakt, geschoond van vertrouwelijke informatie. Mocht u van mening zijn dat er desondanks 

vertrouwelijke tekst in staat die geschoond zou moeten worden, dan verneemt de AFM dat graag zo spoedig 

mogelijk, maar uiterlijk binnen 3 werkdagen na bekendmaking van dit besluit. 

 

De volgende basistekst wordt in het te publiceren persbericht en/of de advertentie opgenomen: 

  

                                                        
80

 Dit volgt uit artikel 1:85, eerste lid, Wft.  
81

 Dit volgt uit artikel 1:85, tweede lid, Wft. 
82

 Dit volgt uit artikel 1:98 Wft. 
83

 Dit volgt uit artikel 1:97, eerste lid, Wft. 
84

 Vergelijk PG 29708, nr. 19, p. 301-303, p. 420-421, nr. 20, p. 30 en nr. 39, p. 8-10. 
85

 Het bericht op Twitter zal bestaan uit de kop van het persbericht en een link naar het persbericht op de website van de AFM. 
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“AFM legt boete op aan Cas Assurantiën B.V. voor te hoge adviesvergoeding 

 

De Autoriteit Financiële Markten (AFM) heeft op 10 juli 014 een bestuurlijke boete van € 100.000 opgelegd aan 

Cas Assurantiën B.V. (Cas). De AFM heeft vijf klantdossiers onderzocht waarin Cas in de periode van september 

2012 tot en met november 2012 heeft geadviseerd over en bemiddeld in het oversluiten van 

beleggingsverzekeringen. De boete is opgelegd omdat Cas in de vijf klantdossiers vergoedingen in rekening heeft 

gebracht die gelet op de aard en reikwijdte van de dienstverlening kennelijk onredelijk zijn. Dit zijn overtredingen 

van het Besluit Gedragstoezicht financiële ondernemingen Wft (artikel 149a, eerste lid, BGfo (oud) / artikel 86c 

BGfo (nieuw)). Het is de eerste keer dat de AFM een boete oplegt voor de overtreding van deze norm.  

 

De AFM heeft vanaf 2012 intensief toezicht gehouden op de oversluitmarkt van beleggingsverzekeringen. Met 

verschillende marktpartijen zijn gesprekken gevoerd en bij een aantal van hen is onderzoek uitgevoerd. Dit heeft 

geleid tot informele en formele handhavingmaatregelen, naar aanleiding waarvan deze marktpartijen hun 

werkwijze hebben aangepast.  

 

Het doel van de kennelijk onredelijkheidnorm is te voorkomen dat bemiddelaars of adviseurs beloningen in 

rekening brengen voor hun werkzaamheden die, gelet op de daarmee gemoeide inspanningen, niet kunnen worden 

gerechtvaardigd. Cas was op 30 juli 2012 al eerder door de AFM gewaarschuwd voor overtreding van deze norm. 

Uit onderzoek van de AFM daarna is gebleken dat Cas in de vijf onderzochte klantdossiers nog steeds te hoge 

vergoedingen in rekening bracht. Zo bracht Cas voor het oversluiten van bijvoorbeeld 1 beleggingsverzekering € 

1.200 euro in rekening, voor het oversluiten van 2 beleggingsverzekeringen € 1.000 en voor het oversluiten van 3 

beleggingsverzekeringen € 1.900. De in rekening gebrachte vergoedingen staan niet in verhouding tot de 

werkzaamheden zoals die blijken uit de klantdossiers. Cas heeft niet kunnen aantonen dat zij daadwerkelijk alle in 

rekening gebrachte uren aan de klant heeft besteed.  

 

Hoogte van de boete  

Voor deze overtreding geldt een basisbedrag van € 2.000.000. Het basisbedrag kan worden verhoogd of verlaagd 

als de ernst of duur van de overtreding of de mate van verwijtbaarheid daartoe aanleiding geeft. In dit geval ziet 

de AFM geen aanleiding het basisbedrag te verhogen of verlagen. Bij het vaststellen van de hoogte van de boete 

houdt de AFM ook rekening met de grootte van de onderneming. De grootte van de onderneming is in deze zaak 

reden om de boete vast te stellen op € 100.000.  

 

Het in het besluit vervatte oordeel van de AFM kan door belanghebbende(n) ter toetsing aan de rechter worden 

voorgelegd.  

 

Het volledige besluit kunt u hiernaast in PDF-formaat downloaden. Bij vragen of klachten kunt u contact opnemen 

met het Meldpunt Financiële Markten van de AFM: 0900-5400 540 (gratis). 

 

De AFM bevordert eerlijke en transparante financiële markten. Wij zijn de onafhankelijke gedragstoezichthouder 

op de markten van sparen, lenen, beleggen en verzekeren. Wij bevorderen eerlijke en zorgvuldige financiële 

dienstverlening aan consumenten, particuliere beleggers en (semi-)professionele partijen. We zien toe op een 

eerlijke en efficiënte werking van kapitaalmarkten. Ons streven is het vertrouwen van consumenten en 
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ondernemingen in de financiële markten te versterken, ook internationaal. Op deze manier draagt de AFM bij aan 

de stabiliteit van het financiële stelsel, het functioneren van de economie, de reputatie en de welvaart van 

Nederland.” 

 

Let op: De AFM kan, al naargelang de omstandigheden op het moment van publicatie, bovengenoemde 

publicatietekst wijzigen of aanvullen. 

 

Publicatie vindt niet eerder plaats dan nadat vijf werkdagen zijn verstreken na de dag waarop het besluit tot 

boeteoplegging aan Cas bekend is gemaakt. De publicatie wordt opgeschort als Cas verzoekt om een voorlopige 

voorziening als bedoeld in artikel 8:81 Awb. Publicatie wordt dan in elk geval geschorst, totdat de 

voorzieningenrechter een uitspraak heeft gedaan.  

 

Als Cas om een voorlopige voorziening vraagt, verzoekt de AFM dit per e-mail (blp-functionaris@afm.nl) aan 

haar door te geven. Als u hier niet toe overgaat zal de AFM de boete openbaar maken op de wijze als hiervoor 

toegelicht. Ook vraagt de AFM Cas het verzoek om voorlopige voorziening per fax toe te sturen (faxnummer 020 - 

797 38 33). 

 

Over de publicatie op grond van artikel 1:98 Wft zal de AFM een beslissing nemen, zodra het boetebesluit 

definitief is geworden. 

 

4. Hoe kunt u bezwaar maken? 

 

Iedere belanghebbende kan tegen deze beschikking bezwaar maken door binnen zes weken na bekendmaking 

daarvan een bezwaarschrift in te dienen bij de AFM, t.a.v. Juridische Zaken, Postbus 11723, 1001 GS, 

Amsterdam. Een bezwaarschrift kan ook per fax (faxnummer 020-797 3835), per e-mail (e-mailadres 

bezwarenbox@afm.nl) of met het bezwaarformulier op de website van de AFM (www.afm.nl/bezwaar) worden 

ingediend. Aan deze elektronische verzending stelt de AFM nadere eisen die op haar website worden toegelicht. 

Een van die eisen is dat een bezwaarschrift niet aan andere AFM faxnummers of AFM e-mailadressen dan de hier 

genoemde kan worden gestuurd. De AFM neemt het bezwaarschrift alleen inhoudelijk in behandeling als aan deze 

eisen is voldaan. 

 

Hoogachtend, 

 Autoriteit Financiële Markten 

  

 

 

 

  

[was getekend] [was getekend] 

Assistent boetefunctionaris Boetefunctionaris 

  

 

 

mailto:blp-functionaris@afm.nl
mailto:bezwarenbox@afm.nl
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Kopie aan Cas Assurantiën B.V.  

Gildenveld 21 

3892 DC Zeewolde 
 

Betreft Beslissing op bezwaar 

  
 

Geachte heer Doets, 

Bij besluit van 10 juli 2014 (kenmerk: -------------------) heeft de Autoriteit Financiële Markten (AFM) aan Cas 

Assurantiën B.V. (Cas) een bestuurlijke boete opgelegd van € 100.000,- wegens overtreding van artikel 149a, 

eerste lid, van het Besluit Gedragstoezicht financiële ondernemingen Wft (BGfo) (oud) in de periode september 

2012 tot en met 31 november 2012 (hierna ook: het boetebesluit). Bij brief van 15 juli 2014 heeft u namens Cas 

bezwaar gemaakt tegen dit boetebesluit, welk bezwaarschrift u bij brief van 4 september 2014 heeft aangevuld met 

de bezwaargronden. Op 10 september 2014 heeft naar aanleiding van dit bezwaar een hoorzitting plaatsgevonden 

op het kantoor van de AFM.  

 

De AFM heeft besloten het bezwaar van Cas tegen het boetebesluit ongegrond te verklaren en dit boetebesluit 

geheel in stand te laten. In deze beslissing op bezwaar wordt nader onderbouwd hoe de AFM tot deze beslissing 

op bezwaar is gekomen. 

 

Deze beslissing op bezwaar is als volgt opgebouwd. In paragraaf I beschrijft de AFM het verloop van de 

bezwaarschriftprocedure. In paragraaf II geeft de AFM de relevante feiten en omstandigheden weer en in 

paragraaf III zijn de namens Cas aangevoerde bezwaargronden genoemd. In paragraaf IV gaat de AFM verder in 

op de bezwaargronden en geeft zij vervolgens een beoordeling van deze bezwaargronden. In paragraaf V is de 

beslissing op bezwaar van de AFM opgenomen. Paragraaf VI bevat de rechtsgangverwijzing. Paragraaf VII bevat 

een mededeling over een nog te nemen publicatiebesluit inzake de uitkomst van het bezwaar van Cas. Het verslag 

van de hoorzitting is opgenomen in bijlage 1 bij deze beslissing op bezwaar. Het verslag van de hoorzitting is 

opgenomen als bijlage 2 en maakt onderdeel uit van deze beslissing op bezwaar.  
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I. Procedure  

 

1. Bij besluit van 10 juli 2014 (kenmerk: -------------------) heeft de AFM aan Cas met toepassing van 

artikel 1:80, eerste lid, van de Wft een bestuurlijke boete opgelegd van € 100.000,- wegens overtreding van 

artikel 149a, eerste lid, BGfo (oud) in de periode september 2012 tot en met november 2012. Cas heeft naar 

het oordeel van de AFM – samengevat weergegeven – gedurende deze periode vergoedingen voor haar 

diensten bij klanten in rekening gebracht die niet voldoen aan de kennelijke onredelijkheidnorm van artikel 

149, tweede lid, BGfo (oud).  

 

2. Bij brief van 15 juli 2014 heeft u namens Cas bezwaar gemaakt tegen het boetebesluit. De ontvangst van dit 

bezwaarschrift heeft de AFM aan u bevestigd bij brief van 24 juli 2014 (kenmerk: -------------------), waarbij 

de AFM de termijn voor het aanvullen van de gronden van het bezwaar heeft gesteld op zes weken na 

dagtekening van de ontvangstbevestiging.  

 

3. Bij brief van 5 augustus 2014 heeft u de AFM – op verzoek – geïnformeerd over uw verhinderdata voor een 

hoorzitting in de maanden september en oktober 2014. 

 

4. Bij brief van 12 augustus 2014 (kenmerk: ----------------) heeft de AFM u en Cas uitgenodigd voor een 

hoorzitting op het kantoor van de AFM op 10 september 2014 om 13:30 uur. 

 

5. Op 4 september 2014 heeft de AFM het aanvullend bezwaarschrift met de gronden van het bezwaar 

ontvangen. Cas heeft in het aanvullend bezwaar de AFM tevens verzocht om de bezwaarfase over te slaan en 

de zaak rechtstreeks aan de bestuursrechter voor te leggen conform artikel 7:1a van de Algemene wet 

bestuursrecht (Awb). De AFM heeft dit verzoek afgewezen en op 8 september 2014 per e-mail aan de 

gemachtigde van Cas laten weten dat de AFM van oordeel is dat de onderhavige zaak niet geschikt is voor 

rechtstreeks beroep bij de bestuursrechter.  

 

6. Op 10 september 2014 heeft naar aanleiding van het bezwaar van Cas een hoorzitting plaatsgevonden. Van 

deze hoorzitting is een verslag gemaakt, dat is gehecht aan deze beslissing op bezwaar als bijlage 1. Tijdens de 

hoorzitting heeft de AFM u verzocht om aanvullende informatie over het eigen vermogen van Cas aan de 

AFM te verstrekken. In het bijzonder is gevraagd om informatie over het commercieel eigen vermogen van 

Cas. 

 

7. Op 22 september 2014 heeft de AFM het document ‘Prognose & Realisatie’ over het jaar 2014 ontvangen. De 

AFM heeft de ontvangst van deze informatie per e-mail van 24 september 2014 bevestigd. 

 

8. Bij brief van 25 september 2014 heeft de AFM de ontvangst van het aanvullend bezwaarschrift alsmede de 

aanvullende informatie over de financiële positie van Cas bevestigd. De AFM heeft u tevens meegedeeld dat 

zij op grond van artikel 7:10, eerste lid, Awb uiterlijk op 16 oktober 2014 op het bezwaarschrift van Cas dient 

te beslissen. Daarbij is opgemerkt dat als de AFM niet binnen deze termijn kan beslissen zij de termijn zal 

verlengen en Cas tijdig hierover zal informeren. 
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9. Bij brief van 14 oktober 2014 heeft de AFM u meegedeeld dat zij niet binnen de wettelijke beslistermijn van 

zes weken op het bezwaarschrift van Cas kan beslissen en daarom de beslissing op bezwaar op grond van 

artikel 7:10, derde lid, Awb met zes weken zal verdagen.  

 

II. Relevante feiten en omstandigheden 

 

10. Deze beslissing op bezwaar is gebaseerd op de feiten, zoals die zijn opgenomen in het boetebesluit en het 

Onderzoeksrapport van 1 oktober 2013 met kenmerk ---------------------------.1 De feiten die zijn genoemd in 

het boetebesluit en het Onderzoeksrapport moeten hier, voor zover zij niet reeds zijn herhaald, als herhaald en 

ingelast worden beschouwd. Voor de zelfstandige leesbaarheid van deze beslissing op bezwaar wordt 

hieronder een overzicht gegeven van de meest relevante feiten. 

 

11. Cas beschikt over een vergunning van de AFM voor onder meer het adviseren en bemiddelen in 

levensverzekeringen. Als financiëledienstverlener is Cas per 1 januari 2012 gebonden aan de kennelijke 

onredelijkheidnorm zoals die tot 1 januari 2013 in artikel 149a, tweede lid, BGfo (oud) was opgenomen.  

  

12. Cas maakte in de periode die aan het boetebesluit ten grondslag is gelegd gebruik van leads om in contact te 

komen met klanten. Cas verkreeg de leads via een eigen leadkanaal, te weten SOSwoekerpolis.nl (SoS), waar 

klanten gegevens achter konden laten. SoS was sinds 1 januari 2012 actief.2 Daarnaast verkreeg Cas leads van 

derden. Tot en met het derde kwartaal van 2012 ontving Cas leads van -------------------------------------- 

([Leadprovider 1]) en --------------------- ([Leadprovider 2]). Vanaf het vierde kwartaal van 2012 werden geen 

klanten meer benaderd die afkomstig zijn van [Leadprovider 1] of [Leadprovider 2].  

 

13. De aanleiding voor het onderzoek van de AFM in december 2012 was een eerder onderzoek van de AFM dat 

heeft plaatsgevonden bij Cas op 21 maart 2012. De AFM heeft tijdens het onderzoek van maart 2012 met 

name gekeken naar de mate waarin de zorgplichtvereisten uit de Wft in acht werden genomen bij de 

advisering ten aanzien van beleggingsverzekeringen. Naar aanleiding van dat onderzoek heeft de AFM op  

30 juli 2012 een waarschuwingsgesprek met Cas gevoerd op het kantoor van de AFM. Tijdens het gesprek is 

gesproken over de kosten die door Cas in rekening werden gebracht bij de klant voor het adviseren en 

bemiddelen ten aanzien van het oversluiten van beleggingsverzekeringen (lees: de zogenaamde 

woekerpolissen). De AFM heeft tijdens dit gesprek tevens een waarschuwingsbrief aan Cas overhandigd 

waarin de AFM constateert dat Cas bij het oversluiten van beleggingsverzekeringen de kennelijke 

onredelijkheidnorm niet (goed) naleeft. Deze waarschuwingsbrief is als bijlage opgenomen bij het 

Onderzoeksrapport van de AFM van 1 oktober 2013.  

 

14. Tijdens het onderzoek heeft de AFM in totaal 11 klantdossiers van Cas ontvangen. Van deze 11 klantdossiers 

heeft de AFM de volgende 5 dossiers onderzocht: 

 

                                                        
1 Onderzoeksrapport CAS Assurantiën B.V., 1 oktober 2013, zoals bijgevoegd bij het boetevoornemen dat op 1 oktober 2013 aan Cas 

is verzonden. 

2 Deze website lijkt inmiddels opgeheven te zijn. 
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 Klantdossier [Consument 1] 

 Klantdossier [Consument 2] 

 Klantdossier [Consument 3] 

 Klantdossier [Consument 4] 

 Klantdossier [Consument 5] 

 

15. Tijdens het onderzoek van de AFM op 21 maart 2012 gaf Cas aan dat tijdens het bezoek aan huis de situatie 

van de klant in kaart wordt gebracht. Cas kijkt hierbij onder meer naar het beoogde doelkapitaal, de 

risicobereidheid, de financiële positie en de kennis en ervaring van de klant. De adviseurs van Cas 

overhandigden tijdens het huisbezoek en voorafgaand aan het gesprek met de cliënt het 

dienstverleningsdocument van Cas. Voorts heeft Cas aangegeven dat medewerkers van de backoffice de 

klantdossiers op juistheid controleren. De heer [A] treedt hierbij op als eerste controleur. De heer 

[B]controleert steekproefsgewijs ook enkele klantdossiers.  

 

16. Cas heeft op 26 maart 2013 telefonisch aan de AFM meegedeeld dat zij, sinds het waarschuwingsgesprek op 

30 juli 2012, het eerste contact met de klant heeft beperkt. Cas heeft voorts aangegeven dat zij tijdens het 

eerste telefonische contact alleen inventariseert of de klant interesse heeft in een adviesgesprek bij de klant 

thuis. Verder is – volgens Cas - de adviesprocedure tijdens het huisbezoek niet veranderd ten opzichte van de 

procedure die werd gehanteerd op het moment dat de AFM op 21 maart 2012 bij Cas op bezoek was. Tot slot 

gaf Cas op 26 maart 2013 aan dat naar aanleiding van het waarschuwingsgesprek de interne 

controleprocedures van Cas zijn aangescherpt.  

 

Het Inducementbeleid van Cas 

17. Cas heeft op 20 december 2012 het document Fee berekening conform Inducementbeleid (Inducementbeleid) 

aan de AFM verstrekt. Uit het Inducementbeleid blijkt dat Cas voor advies- en bemiddelingswerkzaamheden 

een uurtarief van € 150 in rekening brengt. Voor de overige administratieve werkzaamheden brengt zij € 75 

per uur in rekening bij de klant. Het Inducementbeleid kent geen datum. 

 

18. In het Inducementbeleid is onderscheid gemaakt tussen het aantal over te sluiten polissen. In het 

Inducementbeleid zijn onderstaande tabellen opgenomen.  
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Honorarium oversluiten 1 polis 

 

 Activiteit Honorarium  

Omschrijving Administratief Advies en 

bemiddeling 

Administratief Advies en 

bemiddeling 

Totaal 

Voorinventarisatie  1  € 150 € 150 

Inventarisatie 0,5 3 € 37,50 € 450 € 487,50 

Advies  2  € 300 € 300 

Bemiddeling 3,5  € 262,50  € 262,50 

Totaal 4 6 € 300 € 900 € 1.200 

Totaal honorarium     € 1.200 

 

 

Honorarium oversluiten 2 polissen 

 

 Activiteit Honorarium  

Omschrijving Administratief Advies en 

bemiddeling 

Administratief Advies en 

bemiddeling 

Totaal 

Voorinventarisatie  1  € 150 € 150 

Inventarisatie 4 3,6 € 300 € 540 € 840 

Advies  2  € 300 € 300 

Bemiddeling 3,5  € 262,50  € 262,50 

Totaal 7,5 6,6 € 562,50 € 990 € 1.552,50 

Afronding     -  € 2,50 

Totaal 

honorarium 

    € 1.550 

 

 

Honorarium oversluiten 3 of meer polissen 

 

 Activiteit Honorarium  

Omschrijving Administratief Advies en 

bemiddeling 

Administratief Advies en 

bemiddeling 

Totaal 

Voorinventarisatie  1  € 150 € 150 

Inventarisatie 4 4,2 € 300 € 630 € 930 

Advies  2  € 300 € 300 

Bemiddeling 7  € 525  € 525 

Totaal 11 7,2 € 825 € 1.080 € 1.905 

Afronding     - € 5 

Totaal 

honorarium 

    € 1.900 
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19. Uit het Inducementbeleid blijkt verder dat het honorarium voor het afsluiten van een nieuwe polis  

€ 750 is. Voor het afsluiten van 1 nieuwe polis wordt 2 uur aan administratieve werkzaamheden in rekening 

gebracht en 4 uur voor advies en bemiddeling. Het honorarium voor het afsluiten van een 

overlijdensrisicoverzekering is € 500. Hiervoor wordt 1 uur aan administratieve werkzaamheden in rekening 

gebracht en 2,8 uur voor advies en bemiddeling. 

 

Productie september tot en met november 2012 

20. Uit het productieoverzicht dat Cas op 14 december 2012 aan de AFM heeft verzonden, blijkt dat Cas voor het 

oversluiten van beleggingsverzekeringen heeft geadviseerd over en bemiddeld in producten van -----------------

---------------------------- ([Aanbieder 1]) en ---------------------------------------------------------- ([Aanbieder 2]). 

In totaal zijn over de periode september 2012 tot en met november 2012 158 beleggingsverzekeringen door 

advies en bemiddeling van Cas overgesloten naar een product van [Aanbieder 1] of [Aanbieder 2]. In de 

genoemde periode heeft Cas 7 beleggingsverzekeringen overgesloten naar een product van [Aanbieder 2] en 

151 beleggingsverzekeringen overgesloten naar een product van [Aanbieder 1]. In totaal waren 157 van de 

158 overgesloten beleggingsverzekeringen niet verpand.  

 

Telefoongesprekken met klanten van Cas 

21. De AFM heeft op 20 december 2012 11 klantdossiers ontvangen van Cas. De AFM heeft in februari 2013 een 

aantal klanten van Cas telefonisch gesproken over het verloop van het adviesproces. Uit de 

telefoongesprekken komt het onderstaande naar voren over het adviesproces van Cas.  

 

 Een medewerker van Cas benadert de klanten telefonisch. In de meeste gevallen geeft de medewerker aan 

dat Cas de portefeuille heeft overgenomen van de oude tussenpersoon van de klant. Tijdens dit 

telefoongesprek vraagt de medewerker of de klant een afspraak wil maken met een adviseur om over de 

beleggingsverzekering te praten. De adviseur komt bij de klant thuis voor een adviesgesprek.  

 De adviseur is gemiddeld 1,5 uur bij de klant thuis geweest, variërend van 3 kwartier tot 2,5 uur. Bij 1 

klant is de adviseur tweemaal thuis geweest. 

 De berekeningen werden in de meeste gevallen tijdens het huisbezoek gemaakt.  

 Na het huisbezoek hebben sommige klanten een aantal korte contactmomenten gehad met de adviseur 

en/of met een medewerker van Cas.  

 

Algemeen AFM onderzoek in februari 2012 

22. De AFM heeft in februari 2012 een algemeen onderzoek uitgevoerd bij 181 adviseurs in 

beleggingsverzekeringen. In het onderzoek werd de adviseurs onder meer gevraagd hoeveel tijd zij gemiddeld 

kwijt zijn aan het advies bij het oversluiten van een beleggingsverzekering naar een nieuw product bij een 

ander concern. De uitkomst van deze vraag staat in onderstaande tabel weergegeven. 
 

Hoeveel tijd bent u gemiddeld kwijt aan het advies bij het 

oversluiten naar een nieuw product van een ander concern? 

Aantal respondenten 

Minder dan 1 uur 9 

Circa 1 uur 9 
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Circa 2 uur 31 

Circa 3 uur 43 

Circa 4 uur 55 

Meer dan 4 uur 34 

TOTAAL respondenten 181 

 

23. Als de AFM ervan uitgaat dat met “minder dan 1 uur” gemiddeld een half uur wordt bedoeld en met “meer 

dan 4 uur” gemiddeld 6 uur wordt bedoeld, besteden de adviseurs gemiddeld 3,5 uur aan het advies.3 Als de 

AFM ervan uitgaat dat met “minder dan 1 uur” gemiddeld een half uur wordt bedoeld en met “meer dan 4 

uur” gemiddeld 10 uur wordt bedoeld, besteden de adviseurs gemiddeld 4,2 uur aan het advies.4  

 

Gesprek AFM met [Adviesbureau] 

24. De AFM heeft op 9 april 2013 een gesprek gevoerd met een medewerker van ---------------- ([Adviesbureau]). 

[Adviesbureau] geeft advies aan financiëledienstverleners. De medewerker van [Adviesbureau] heeft tijdens 

het gesprek aangegeven dat een tussenpersoon in staat moet zijn om in 3 tot 4 uur een zeer goed advies te 

geven over het oversluiten van een beleggingsverzekering (inclusief administratieve werkzaamheden). 
 

III. Bezwaar 

 

25. Samengevat en zakelijk weergegeven bevat het bezwaarschrift de volgende gronden:  

 

a. primair: de door Cas in rekening gebrachte vergoedingen kunnen niet als kennelijk onredelijk worden 

aangemerkt; 

b. subsidiair: mocht de AFM desondanks van oordeel zijn dat Cas in strijd heeft gehandeld met artikel 149a, 

eerste lid, BGfo (oud) dan geldt dat boeteoplegging niet redelijk is; en 

c. meer subsidiair: het door de AFM vastgestelde boetebedrag van €100.000 is onevenredig hoog en staat 

niet in verhouding met de draagkracht van Cas. 
 

IV.  Beoordeling  

 

26. Alvorens in te gaan op de bezwaargronden van Cas, zal de AFM eerst kort toelichten hoe zij tot haar oordeel 

komt dat Cas de kennelijke onredelijkheidnorm van artikel 149a, tweede lid, onder a, BGfo (oud) niet in acht 

heeft genomen en daarmee artikel 149a, eerste lid, BGfo (oud) heeft overtreden.  

Daarna volgt de beoordeling van de bezwaargronden van Cas, waarbij de AFM per bezwaargrond een 

samenvatting geeft waarna de reactie van de AFM op die bezwaargrond volgt. 

 

Kennelijk onredelijke vergoedingen 

27. Naar het oordeel van de AFM heeft Cas vergoedingen bij klanten in rekening gebracht voor het adviseren en 

bemiddelen in beleggingsverzekeringen die kennelijk onredelijk zijn. Deze vergoedingen voldoen daarmee 

                                                        
3 De berekening luidt als volgt: (0,5 * 9 + 1 * 9 + 2 * 31 + 3 * 43 + 4 * 55 + 6 * 34) / 181 = 3,5. 
4 De berekening luidt als volgt: (0,5 * 9 + 1 * 9 + 2 * 31 + 3 * 43 + 4 * 55 + 10 * 34) / 181 = 4,2. 
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niet aan het vereiste van artikel 149a, tweede lid, BGfo (oud) voor het kunnen verschaffen of ontvangen van 

provisie die niet noodzakelijk is voor de dienstverlening of deze mogelijk maakt. Omdat de provisie die Cas 

bij haar klanten in rekening heeft gebracht niet enkel uit provisie bestaat die ‘noodzakelijk is voor het verlenen 

van de dienst of deze mogelijk maakt’ in de zin van artikel 149, eerste lid, BGfo (oud) en bovendien niet 

voldoet aan de kennelijke onredelijkheidnorm, moet de AFM concluderen dat Cas deze provisies in strijd met 

artikel 149a, eerste lid, BGfo (oud) bij haar klanten in rekening heeft gebracht. 

 

28. De kennelijke onredelijkheidnorm is een norm voor de beloning van de bemiddelaar of adviseur door de klant. 

Het doel van deze norm is voorkomen dat bemiddelaars en adviseurs beloningen in rekening brengen voor 

hun werkzaamheden die gelet op de daarmee gemoeide inspanningen niet kunnen worden gerechtvaardigd. 

Deze norm geeft de AFM als toezichthouder de mogelijkheid om handhavend op te treden indien blijkt dat 

aan klanten beloningen in rekening worden gebracht die evident afbreuk doen aan het belang van de klant.5 

 

29. Zoals ook uit de nota van toelichting bij de invoering van de kennelijke onredelijkheidnorm blijkt, is de vraag 

of een provisie kennelijk onredelijk is afhankelijk van de feiten en omstandigheden van het geval. Een van de 

vragen die in de toelichting op deze norm als voorbeeld wordt genoemd waaraan de AFM een beloning kan 

toetsen, is of het bedrag dat de adviseur of bemiddelaar bij de consument in rekening brengt redelijk is gezien 

het aantal uren dat aan het advies is besteed danwel gezien de verrichte werkzaamheden6. 

 

30. Uit de toelichting op de kennelijke onredelijkheidnorm blijkt tevens dat bij de toets aan deze norm vooral 

relevant is welke inspanningen en werkzaamheden zijn verricht tegenover de vergoeding die bij de klant in 

rekening wordt gebracht. Hieruit leidt de AFM af dat in ieder geval niet aan de norm is voldaan indien niet 

kan worden aangetoond welke werkzaamheden een adviseur of bemiddelaar heeft verricht ten behoeve van de 

klant, waarvoor de klant een vergoeding moet betalen.  

 

31. Cas is voor de vaststelling van het benodigd aantal uren blijkens de Honorariumovereenkomst 

Vermogensopbouw in alle beoordeelde klantdossiers uitgegaan van één van de drie 

vermogensopbouwpakketten uit het Inducementbeleid. Uit het Inducementbeleid blijkt dat Cas voor het 

oversluiten van 1 polis7 (maximaal) 10 uur in rekening brengt. Deze uren zijn opgebouwd uit 4 uur 

administratieve werkzaamheden en 6 uur voor advies en bemiddeling. In de opdrachtbevestiging aan de klant 

wordt dus uitgegaan van het aantal te besteden uren voor advies, bemiddeling en administratieve 

werkzaamheden. 

 

32. Indien een adviseur of bemiddelaar slechts een beperkt aantal uren nodig heeft voor het afronden van zijn 

werkzaamheden voor de klant in het kader van het oversluiten van een beleggingsverzekering, bijvoorbeeld 

omdat de klant alle benodigde gegevens en documenten op tijd en volledig bij de adviseur aanlevert en het 

                                                        
5 Stb. 2011, 515, p. 15 (nota van toelichting Wijzigingsbesluit financiële markten 2012). 
6 De zinsnede ‘de verrichte werkzaamheden’ is opgenomen in de toelichting op artikel 86c BGfo in plaats van ‘het aantal uren dat 

aan het advies is besteed’ uit de toelichting op artikel 149a BGfo (vergelijk Stb. 2011, 515, p. 15 en Stb. 2012, 695, p. 87). Zie 

hierover meer in de randnummers 60 tot en met 64. 
7 Vermogensopbouw pakket 1 uit het Inducementbeleid. 
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dossier verder geen complicaties kent, dan is het niet redelijk als de adviseur of bemiddelaar desondanks 

(veel) meer uren in rekening brengt dan daadwerkelijk voor die klant is besteed. Dit is echter wel wat Cas naar 

het oordeel van de AFM heeft gedaan. 

 

33. Uit de 5 beoordeelde klantdossiers blijkt niet dat Cas het aantal uren dat in rekening is gebracht ook 

daadwerkelijk aan werkzaamheden voor de klant heeft besteed. De AFM verwijst in dit verband naar de 

pagina’s 17 tot en met 35 van het boetebesluit waarin zij per klantdossier gemotiveerd heeft uiteengezet waar 

haar oordeel op gebaseerd is. Bij de bespreking van de bezwaargronden zal hier – zo nodig – op worden 

ingegaan.  

 

34. De conclusie van de AFM in alle klantdossiers komt erop neer dat het aantal uren dat – blijkens de 

klantdossiers – gemoeid is met de daadwerkelijk verrichte werkzaamheden sterk afwijkt van het aantal in 

rekening gebrachte uren. De AFM acht het daarom op basis van de klantdossiers niet aannemelijk dat Cas het 

aantal in rekening gebrachte uren ook daadwerkelijk heeft besteed aan de dienst die zij aan de klanten heeft 

verleend.  

 

35. De AFM vindt voor haar oordeel dat de door Cas in rekening gebrachte vergoedingen kennelijk onredelijk 

zijn steun in onder meer het onderzoek dat zij onder 181 marktpartijen heeft gehouden. Uit dit onderzoek kan 

de AFM afleiden dat adviseurs gemiddeld 3,5 tot 4,2 uur besteden aan advies- en 

bemiddelingswerkzaamheden voor het oversluiten van een beleggingsverzekering naar een nieuw product bij 

een nieuwe aanbieder. Deze uitkomst komt overeen met de uitlatingen van een medewerker van 

[Adviesbureau] dat adviseurs in staat moeten zijn om in 3 tot 4 uur een zeer goed advies te geven. Daarnaast 

heeft Cas zelf in haar zienswijze op het voornemen tot het opleggen van de onderhavige boete (Zienswijze) en 

in het aanvullend bezwaarschrift aangegeven hoeveel tijd met de verschillende fasen van het proces gemoeid 

is, namelijk: 

 

 een adviesgesprek: 1,5 tot 2 uur; 

 een adviescontrole: 1 uur; 

 het onderhouden van contact met de klant en met overdragende en overnemende partij: 0,5 tot 0,75 

uur. 

 

Hieruit blijkt dat het totaal van de werkzaamheden die – volgens Cas zelf – gemoeid zijn met het adviseren 

over en oversluiten van een beleggingsverzekering 3 tot 3,75 uur bedraagt. Dit stemt naar het oordeel van de 

AFM overeen met onder andere de uitkomsten van het bovengenoemde onderzoek van de AFM en met de 

mededeling van de medewerker [Adviesbureau]. 

 

36. Op basis van het bovenstaande is de AFM van oordeel dat de vergoeding die Cas bij haar klanten in rekening 

heeft gebracht hoe dan ook aanzienlijk hoger is dan wat in de branche gebruikelijk is. Het gaat hier dus niet 

om slechts een klein verschil tussen de provisie die Cas in rekening heeft gebracht en wat in de branche 

gebruikelijk is, maar veeleer van bedragen die oplopen tot twee of zelfs drie maal wat in de branche 

gebruikelijk is om in rekening te brengen voor vergelijkbare werkzaamheden. Zo is in het klantdossier 

[Consument 2] 5,8 tot 6,5 uur meer en in het klantdossier [Consument 3] 10,6 tot 11,8 uur meer in rekening 
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gebracht dan uit het onderzoek van de AFM volgt (zie pagina 23 en pagina 27 van het boetebesluit). Dat de 

AFM bij de beoordeling van de redelijkheid van de provisie die de klant aan een adviseur of bemiddelaar 

betaalt rekening mag houden met wat in de branche gebruikelijk is, blijkt ook uit de toelichting op de 

kennelijke onredelijkheidnorm: 

 
“Bij het bepalen wat als kennelijk onredelijk kan worden beschouwd, kan ook worden gekeken naar wat in de 

branche in het algemeen gebruikelijk is om in rekening te brengen voor bepaalde diensten. Van bemiddelaars 

en adviseurs wordt verwacht dat zij hun eigen verantwoordelijkheid nemen en een beloning bij cliënt in 

rekening brengen die – alle omstandigheden in aanmerking genomen – als redelijk kan worden beschouwd.”8 

[onderstreping AFM] 

 

37. Op basis van de feiten en omstandigheden in de 5 klantdossiers die de AFM aan het boetebesluit ten grondslag 

heeft gelegd is de AFM – ook na heroverweging van het boetebesluit – van oordeel dat de vergoeding die Cas 

in deze klantdossiers in rekening heeft gebracht voor het adviseren en bemiddelen in het oversluiten van de 

beleggingsverzekeringen kennelijk onredelijk is gelet op de aard en de reikwijdte van de dienstverlening en de 

werkzaamheden die Cas daadwerkelijk heeft verricht.  

 

38. Nu de door Cas in rekening gebrachte vergoeding naar het oordeel van de AFM is aan te merken als kennelijk 

onredelijk in de zin van artikel 149, tweede lid, aanhef en onder a, BGfo (oud), is de norm van artikel 149a, 

eerste lid, BGfo (oud) van toepassing9. De in rekening gebrachte provisie bestaat niet uitsluitend uit een 

provisie die noodzakelijk is voor het verlenen van de dienst of deze mogelijk maakt. Het begrip 

‘noodzakelijke provisie’ in de zin van genoemde bepaling moet namelijk beperkt worden uitgelegd tot 

bijvoorbeeld wettelijke heffingen en juridische kosten.10 Dit brengt de AFM tot de conclusie dat Cas met het 

in rekening brengen van kennelijk onredelijke vergoedingen bij haar klanten artikel 149a, eerste lid, BGfo 

heeft overtreden. 

 

Bezwaargronden en reactie AFM 

 

a. Primair: vergoeding niet kennelijk onredelijk  

 

39. Cas stelt zich in bezwaar op het standpunt dat de AFM in het boetebesluit een onjuist uitgangspunt hanteert en 

daarmee aan de feiten van het onderhavige dossier voorbij gaat. Cas onderbouwt dit standpunt als volgt. 

Volgens Cas werkt zij niet met een uurtarief, maar met een fixed fee. Het aantal door Cas aan een dossier 

bestede uren is daarmee op zichzelf niet doorslaggevend voor de vraag of de vergoedingen kennelijk 

onredelijk zijn. Volgens Cas gaat het om het totaalbedrag dat in rekening wordt gebracht voor de door Cas 

verrichte werkzaamheden. Cas stelt in dit verband – in tegenstelling tot haar eerdere verklaringen richting de 

AFM – dat Cas een bepaalde vergoeding (fixed fee) met haar klanten is overeengekomen en dat zij de vrijheid 

had om dit te doen, zolang die vergoeding niet kennelijk onredelijk was. Volgens Cas is in dit geval, gelet op 

                                                        
8 Stb. 2011, 515, p. 15. 
9 Deze norm is thans neergelegd in artikel 86c, tweede lid, onder a, BGfo.  
10 Stb. 2008, 546, p. 23. 



 

 
 

 

 

 Datum 4 december 2014 

 Ons kenmerk ………………. 

 Pagina 11 van 41 

de reikwijdte van de dienstverlening in de onderzochte dossiers, geen sprake van een kennelijk onredelijke 

vergoeding.  

 

Open norm en vrijheid van partijen 

 

40. Ter onderbouwing van deze bezwaargrond wijst Cas erop dat het in dit geval om een vermeende overtreding 

gaat van een open norm waarbij als uitgangspunt geldt dat betrokken partijen de vrijheid hadden om een 

vergoeding overeen te komen die zij redelijk achten in verband met de te verlenen diensten. Cas verwijst in dit 

verband naar de nota van toelichting bij artikel 149a BGfo (oud). Cas verwijst voorts naar een uiting van de 

AFM op haar website over de kennelijke onredelijkheidnorm, waarbij wordt aangegeven dat een vergoeding 

niet buitensporig mag zijn gezien de werkzaamheden die voor de klant worden verricht en dat de adviseur in 

principe vrij is om afspraken te maken met de klant over de vergoeding die wordt betaald voor de 

dienstverlening. Volgens Cas is bij het voorbeeld dat de AFM op haar website noemt inderdaad sprake van 

een buitensporige vergoeding maar dat van een dergelijke vergoeding bij Cas geen sprake is geweest. Cas 

verwijst in dit verband ook naar een brief van de AFM aan de Minister van Financiën van 9 september 2010, 

waarin is verzocht om een kennelijke onredelijkheidnorm in te voeren ten aanzien van directe vergoedingen. 

 

41. Volgens Cas dient de AFM zich terughoudend op te stellen bij de beoordeling van de hoogte van in rekening 

gebrachte vergoedingen, nu het hier om een open norm gaat waarbij de markt de ruimte heeft om daar een 

eigen invulling aan te geven binnen de gestelde kaders. Volgens Cas gaat het erom dat de uiteindelijk in 

rekening gebrachte vergoeding gelet op de aard en de reikwijdte van de dienstverlening niet kennelijk 

onredelijk is. Cas suggereert voorts het er niet mee eens te zijn dat – gelet op de waarschuwing van de AFM in 

2012 – voor Cas voldoende duidelijk moet zijn geweest hoe de kennelijke onredelijkheidnorm moest worden 

uitgelegd. Zij stelt in dit verband opnieuw dat Cas met een fixed fee werkte en dat – zoals de AFM terecht 

opmerkt – de vergoeding in redelijke verhouding moet staan tot de verrichte werkzaamheden. Volgens haar is 

hier ook sprake van. 

 

Reactie AFM 

 

42. De AFM deelt het standpunt van Cas niet. 

 

43. In reactie op deze bezwaargrond verwijst de AFM uitdrukkelijk naar hetgeen zij op pagina 47 van het 

boetebesluit heeft uiteengezet. De AFM blijft thans bij haar oordeel dat het voor Cas voldoende duidelijk was 

hoe de kennelijke onredelijkheidnorm moest worden uitgelegd. De AFM heeft zowel tijdens het 

waarschuwingsgesprek als in de waarschuwingsbrief genoemd dat de advieskosten in redelijke verhouding 

dienen te staan tot de verrichte werkzaamheden. Cas behoorde dan ook te weten dat de vergoedingen die zij 

conform het Inducementbeleid in rekening bracht niet voldeden. Het Inducementbeleid is naar aanleiding van 

het waarschuwingsgesprek en de waarschuwingsbrief erg minimaal aangepast. Het had voor Cas duidelijk 

moeten zijn dat verlaging van het maximumbedrag bij het oversluiten van 1 polis van € 1250 naar € 1200 niet 

voldoende is om aan de norm te kunnen voldoen. 
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44. Voorts kan de AFM Cas niet volgen in het betoog dat zij niet met een uurtarief werkte maar met een fixed fee. 

Wat hiervan ook zij - de AFM stelt zich op het standpunt dat de hoogte van de vergoedingen die in rekening 

zijn gebracht bij consumenten kennelijk onredelijk is. Het maakt daarbij niet uit of deze vergoedingen op basis 

van een fixed fee afspraak in rekening zijn gebracht of op basis van het uurtarief en het aantal uren dat Cas 

aan werkzaamheden zou hebben verricht voor haar klanten. Bovendien zijn deze vergoedingen veel hoger zijn 

dan hetgeen in de branche gebruikelijk is. Tegenover de vergoeding die in rekening wordt gebracht dient een 

tegenprestatie te staan. Met andere woorden, er moeten bepaalde werkzaamheden zijn verricht die de hoogte 

van de vergoedingen kunnen rechtvaardigen. Tijdens de hoorzitting is van de zijde van Cas ook bevestigd dat 

de aard en reikwijdte van de adviesvraag alsmede de verrichte werkzaamheden leidend is bij de beoordeling 

van de hoogte van de vergoedingen. Het in rekening brengen van een fors bedrag aan een klant waarbij de 

reikwijdte van de dienstverlening beperkt is, kan niet als een redelijke vergoeding worden beschouwd. Uit de 

klantdossiers is niet gebleken dat Cas een hoeveelheid aan werkzaamheden heeft verricht die de vergoedingen 

die in rekening zijn gebracht kan rechtvaardigen. De AFM blijft daarom ook na heroverweging van oordeel 

dat Cas vergoedingen in rekening heeft gebracht die kennelijk onredelijk zijn gelet op de verrichte 

werkzaamheden.  

 

45. Ten aanzien van de stelling dat Cas op basis van een fixed fee werkte en niet op basis van een uurtarief wenst 

de AFM nog het volgende op te merken. De AFM vindt het zeer opmerkelijk dat Cas thans voor het eerst 

aanvoert dat zij niet op basis van een uurtarief vergoedingen bij haar klanten in rekening heeft gebracht. De 

AFM kan zich daarom absoluut niet vinden in de stelling van Cas dat de AFM bij de beoordeling van de 

hoogte van de vergoedingen een onjuist uitgangspunt heeft gehanteerd. Uit de volgende feiten en 

omstandigheden kan naar het oordeel van de AFM niet anders worden geconcludeerd dan dat Cas in de 

periode van de geconstateerde overtreding vergoedingen bij klanten in rekening heeft gebracht conform het 

Inducementbeleid op basis van het uurtarief en aantal uren dat volgens het Inducementbeleid met advies, 

bemiddeling en administratieve werkzaamheden gemoeid zou zijn.  

 

 Op de website van Cas is vermeld dat Cas uitsluitend op uurtarief werkt.11 

  Op het Inducementbeleid staat bovenaan: “Fee berekening conform Inducementbeleid’, waarbij is 

vermeld dat Cas voor advies- en bemiddelingswerkzaamheden een uurtarief van €150 in rekening brengt 

en voor de overige administratieve werkzaamheden een bedrag van €75 per uur. In het Inducementbeleid 

is tevens het aantal uren vermeld dat Cas aan de verschillende soorten werkzaamheden (lees: advies, 

bemiddeling en administratieve werkzaamheden) besteedt. De hoogte van de vergoeding die Cas bij 

klanten volgens het Inducementbeleid in rekening brengt bij haar klant is berekend op basis van het 

uurtarief maal het aantal uren dat hierin wordt genoemd.  

 In het Inducementbeleid is aansluiting gezocht bij het uurtarief en het aantal uren en wordt er niet 

gesproken over een eventuele fixed fee. In de honorariumovereenkomsten die de AFM in vrijwel alle 

beoordeelde klantdossiers heeft aangetroffen, is steeds aangesloten bij het maximaal aantal uren voor 

advies, bemiddeling en administratieve werkzaamheden en de daarmee corresponderende maximale 

                                                        
11 Deze opmerking stond ten tijde van het onderzoek van de AFM en staat thans (raadpleegdatum 12 november 2014) op de website 

van Cas (www.casassurantien.nl): CAS Assurantiën is een provisieloos assurantiekantoor. Wij worden niet gedreven door de provisie 

vanuit banken of verzekeraars maar werken uitsluitend op uurtarief (fee). 

http://www.casassurantien.nl/
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bedragen die in het Inducementbeleid zijn opgenomen. De bedragen in de honorariumovereenkomsten 

komen namelijk in alle klantdossiers, met uitzondering van het dossier [Consument 5], overeen met het 

maximale of bijna maximale bedrag dat volgens het Inducementbeleid in rekening wordt gebracht. Naar 

het oordeel van de AFM kan het immers nooit toeval zijn dat de bedragen in de 

honorariumovereenkomsten (behalve in het dossier [Consument 5]) overeenkomen met de bedragen die in 

het Inducementbeleid worden genoemd. Ter illustratie verwijst de AFM naar het klantdossier [Consument 

3] waarin voor het oversluiten van 3 beleggingsverzekeringen een vergoeding is overeengekomen van € 

1.900, exact het bedrag dat in het Inducementbeleid wordt genoemd onder ‘Honorarium oversluiten 3 of 

meer polis’.  

 De AFM merkt geheel ten overvloede op dat bij een fixed fee het niet nodig is om een specificatie te 

geven van het uurtarief en het aantal te besteden uren.  

 Cas heeft in haar Zienswijze een toelichting gegeven op de tijd die zij aan haar klanten zou hebben 

besteed. Cas heeft op pagina 2 van haar Zienswijze – onder meer – het volgende gesteld:  

 

“voor de vraag of de door Cas in rekening gebrachte vergoedingen onredelijk zijn, zijn diverse 

elementen van belang, waaronder de tijd die Cas besteedt in verband met de betreffende klanten. 

Hieronder wordt uiteengezet welke activiteiten door Cas zijn verricht in de onderzoeksperiode in 

verband met haar advies- en bemiddelingsdiensten.”(onderstreping AFM) 

 

Cas heeft in dit verband aangegeven hoeveel tijd aan welke activiteit is besteed. Uit deze toelichting – die 

overigens ook in het aanvullend bezwaarschrift is opgenomen – kan niet anders worden geconcludeerd 

dan dat Cas bij het in rekening brengen van de vergoedingen toch enigszins heeft nagedacht over de tijd 

die met haar dienstverlening gemoeid zou zijn. Dit laat overigens onverlet dat Cas naar het oordeel van de 

AFM veel meer uren in rekening heeft gebracht dan de tijd die daadwerkelijk ten behoeve van de klant is 

besteed. 

 

 Cas heeft tot aan deze bezwaarschriftprocedure op geen enkel moment naar voren gebracht dat de in 

rekening gebrachte vergoeding een fixed fee is, waarbij niet relevant zou zijn hoeveel uren aan welke 

werkzaamheid is besteed. Sterker nog, Cas heeft in de Zienswijze expliciet vermeld dat uitgangspunt bij 

de kosten die bij de consument in rekening worden gebracht, is dat de vergoeding wordt berekend 

conform het Inducementbeleid. Cas heeft tevens in de Zienswijze (en in het aanvullend bezwaarschrift12) 

gesteld dat, om transparant te kunnen zijn richting de klanten, zij berekend heeft wat de totale tijd is die 

wordt besteed aan het oversluiten van een beleggingsverzekering en dat gebleken is dat dit rond 10 uur 

was.13 De AFM leidt hieruit af dat Cas zelf ook wel degelijk vond dat de tijd die zij besteedt in verband 

met haar dienstverlening aan klanten een belangrijk element is bij de beoordeling van de vergoeding. De 

stelling van Cas in bezwaar14 dat de daadwerkelijk bestede tijd niet leidend of doorslaggevend is voor de 

vraag of vergoedingen kennelijk onredelijk zijn, is hiermee tegenstrijdig.  

 

                                                        
12 Aanvullend bezwaarschrift, p. 6, randnummer 22. 
13 Zienswijze van Cas d.d. 4 november 2013, p. 6-8. 
14 Aanvullend bezwaarschrift, p.8, randnummer 28. 
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 Tot slot heeft Cas in haar reactie op het concept-onderzoeksrapport d.d. 25 juni 2013 niet tegengesproken 

dat de in rekening gebrachte vergoedingen gebaseerd zijn op het Inducementbeleid en dat de bedragen die 

in het Inducementbeleid zijn vermeld, zijn berekend aan de hand van het uurtarief en het aantal te 

besteden uren. 

 

46. De AFM is van oordeel dat uit al het bovenstaande ondubbelzinnig volgt dat Cas zelf ook steeds ervan uitging 

dat zij op basis van het aantal uren vergoedingen bij klanten in rekening heeft gebracht. Gelet hierop kan de 

AFM niet anders concluderen dan dat deze bezwaargrond geen doel treft en derhalve niet tot een ander 

oordeel van de AFM kan leiden. 

 

Vergoeding in verband met de diensten van Cas: fixed fee 

 

47. Cas stelt bij de bespreking van deze bezwaargrond zich opnieuw op het standpunt dat zij niet op basis van een 

uurtarief heeft gewerkt, maar op basis van een fixed fee. Volgens Cas is inherent aan het afspreken van een 

fixed fee dat de fee niet meer wordt bijgesteld. De klant heeft op deze manier zekerheid over de kosten van de 

dienstverlening. Als werkzaamheden langer duren dan vooraf ingeschat wordt deze extra tijd niet in rekening 

gebracht. Duren de werkzaamheden korter, dan wordt de fixed fee in rekening gebracht. Het gevolg van fixed 

fee is dat de financiëledienstverlener geen uren hoeft te schrijven. Cas voert aan dat zij dit niet heeft gedaan en 

dat de AFM nu achteraf Cas de opdracht geeft om alsnog een gedetailleerde en sluitende urenadministratie 

over te leggen. Cas stelt dat het standpunt van de AFM onbegrijpelijk is dat bij het in rekening brengen van 

een ander aantal uren dan het feitelijk bestede aantal uren Cas het risico loopt om een kennelijk onredelijke 

vergoeding in rekening te brengen. Volgens Cas zou dit betekenen dat werken met een fixed fee standaard het 

risico in zich zou dragen ‘kennelijk onredelijk’ te zijn. De stelling van Cas is dat dit een onjuist en 

onwenselijk uitgangspunt is in de financiële dienstverlening waarin – in de regel op verzoek van de klant – 

veelvuldig fixed fee afspraken worden gemaakt. 

 

48. Cas voert verder aan dat voor de bepaling van de hoogte van de fixed fee met de klant als uitgangspunt 

gebruik werd gemaakt van het Inducementbeleid, waarbij de vergoeding in het Inducementbeleid in de 

praktijk als maximum is gehanteerd en dat in vele gevallen (veel) lagere tarieven zijn gerekend, zodat het 

gemiddelde feitelijk in rekening gebracht tarief beduidend lager ligt dan het in het Inducementbeleid 

genoemde bedrag. Cas voegt hieraan toe dat voor situaties waarbij het oversluiten in verhouding tot andere 

dossiers aanzienlijk minder tijd in beslag neemt het mogelijk is om afwijkende afspraken te maken met de 

klant.  

 

49. Tevens stelt Cas in bezwaar dat de AFM uitsluitend die klantdossiers heeft opgevraagd waar de hoogste 

vergoedingen in rekening zijn gebracht. Volgens Cas heeft de AFM de dossiers met de lagere vergoedingen 

niet beoordeeld. Volgens Cas is het boetebesluit daarmee onvoldoende zorgvuldig voorbereid en mist het 

hiermee een overtuigende motivering. Cas stelt in dit verband dat de AFM de periode van de overtreding 

bewust heeft gekozen, als zijnde de periode waarin de gemiddelde hoogte van de vergoeding die consumenten 

hebben betaald hoger was dan het bedrag van € 750 dat – volgens Cas – als een veel voorkomende vergoeding 

bij consumenten in rekening is gebracht. Cas stelt dat de conclusie van de AFM dat zij met standaard 

vermogenspakketten werkte waaraan een standaard aantal uren en een standaardtarief waren gekoppeld onjuist 
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is. Volgens Cas was er geen sprake van een standaard werkwijze, waarbij zij de tarieven opgenomen in het 

Inducementbeleid standaard in rekening bracht bij de klant.  

 

50. Voorts merkt Cas op dat het niet aan de AFM is om te bepalen hoeveel uur een dienstverlener aan een 

bepaalde werkzaamheid dient te besteden en dat het om het totaalbedrag gaat dat in rekening is gebracht voor 

de door Cas verrichte werkzaamheden en de vraag of dit totaalbedrag kennelijk onredelijk was. Cas verwijst 

in dit verband naar een advies van de Raad van State met betrekking tot het ontwerp Wijzigingsbesluit 

financiële markten 2013. Volgens Cas is de toelichting op de kennelijke onredelijkheidnorm in artikel 86c 

BGfo15 als gevolg van dit advies van de Raad van State gewijzigd, waarmee het toetsingskader is aangepast. 

Deze aanpassing komt – kort gezegd – erop neer dat het aantal uren dat aan het advies is besteed en het 

uurtarief dat de adviseur of bemiddelaar in rekening brengt geen onderdeel meer uitmaakt van het 

toetsingskader.  

 

51. Zo dient de AFM onder meer te toetsen of het bedrag dat de adviseur of bemiddelaar bij de consument in 

rekening brengt redelijk is gezien de verrichte werkzaamheden (en niet gezien het aantal uren dat aan het 

advies is besteed). Volgens Cas bevestigt deze aanpassing van het toetsingskader dat de focus van de AFM 

niet moet liggen op het aantal bestede uren maar dat de vergoeding redelijk moet zijn gezien de verrichte 

werkzaamheden. Verder volgt uit de toelichting op de kennelijke onredelijkheidnorm dat het in beginsel de 

cliënt zelf is die dient te beoordelen of de vergoeding redelijk is. Tot slot merkt Cas op dat dit aangepaste 

toetsingskader meegenomen dient te worden bij de beoordeling van de AFM omdat deze aanpassing van voor 

de datum van de boeteoplegging dateert. 

 

Reactie AFM 

 

52. De AFM deelt het standpunt van Cas niet. 

 

53. De AFM stelt voorop dat zij zowel in het boetebesluit als hierboven uitgebreid heeft uiteengezet waarom zij 

van oordeel is dat de door Cas in rekening gebrachte vergoedingen kennelijk onredelijk zijn. Het doet hierbij 

niet toe of de vergoeding op basis van een uurtarief of een fixed fee in rekening is gebracht. De AFM merkt in 

aanvulling op haar bovenstaande motivering nog het volgende op. 

 

54. Zoals hiervoor aangegeven, vindt de AFM het opmerkelijk dat Cas zich eerst in bezwaar op het standpunt stelt 

dat zij op basis van een fixed fee heeft gewerkt. Ten aanzien van het bezwaar van Cas zoals weergegeven in 

randnummer 47 van dit besluit merkt de AFM op dat hetgeen Cas hier stelt niet overeenkomt met wat zij in 

een eerder stadium naar voren heeft gebracht (zie hierboven de opsomming onder randnummer 45) . 

Overigens en geheel ten overvloede merkt de AFM op dat het werken met een fixed fee niet maakt dat een 

vergoeding niet kennelijk onredelijk kan zijn.  

 

55. In aanvulling hierop herhaalt de AFM dat het werken met een fixed fee waarbij een ander (lees: hoger) aantal 

uren in rekening wordt gebracht dan het feitelijk bestede aantal uren het risico met zich mee brengt dat een 

                                                        
15 Stb. 2012, 695, p. 87. 
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kennelijk onredelijke vergoeding in rekening wordt gebracht. Het uitgangspunt hierbij is dat dan geen sprake 

is van een vergoeding die tegenover verrichte werkzaamheden voor de klant zou staan. Uit de 

wetsgeschiedenis blijkt dat de vergoeding redelijk moet zijn gezien de verrichte werkzaamheden. De AFM 

kan daarom Cas ook niet volgen in de stelling dat het een onjuist en onwenselijk uitgangspunt is om te denken 

dat het werken met een fixed fee standaard het risico in zich zou dragen ‘kennelijk onredelijk’ te zijn. De 

AFM benadrukt dat dit risico inderdaad aanwezig is op het moment dat een vergoeding in rekening wordt 

gebracht die niet te herleiden is tot werkzaamheden die voor de klant zijn verricht. Concreet: een fixed fee 

waarbij een bedrag in rekening wordt gebracht dat – gezien de hoogte ervan – in geen verhouding staat tot de 

beperkte werkzaamheden die de adviseur of bemiddelaar voor die klant heeft verricht, kan sneller als een 

kennelijk onredelijke vergoeding worden aangemerkt dan een fixed fee die in een redelijke verhouding staat 

tot de hoeveelheid verrichte werkzaamheden. 

 

56. Cas stelt in bezwaar dat de AFM van haar zou verlangen om een gedetailleerde urenadministratie bij te 

houden en dat Cas dit niet heeft gedaan. De AFM merkt op dat zij nimmer van Cas heeft verlangd een 

gedetailleerde urenadministratie bij te houden. De AFM heeft in het boetebesluit geoordeeld dat Cas niet heeft 

aangetoond dat zij het aantal in rekening gebrachte uren ook daadwerkelijk aan werkzaamheden voor de klant 

heeft besteed. De daadwerkelijk verrichte werkzaamheden rechtvaardigen volgens de AFM de in rekening 

gebrachte vergoedingen niet, omdat Cas ongeacht de reikwijdte van het advies, een vergoeding is 

overeengekomen c.q. in rekening gebracht die, gelet op de verrichte werkzaamheden, niet redelijk is. 

 

57. Bovendien begrijpt de AFM de stelling van Cas in bezwaar niet dat zij geen uren heeft 

geschreven/bijgehouden. Immers, hoe moet de AFM dan de genoemde toelichting van Cas in de Zienswijze 

en het aanvullend bezwaarschrift en de concretisering van de bestede tijd zien? Heeft Cas nu wel of niet 

bijgehouden hoeveel tijd aan welke activiteit is besteed en hoe verhoudt hetgeen in randnummer 47 is 

weergegeven zich tot wat Cas in zowel de Zienswijze als het aanvullend bezwaarschrift hierover heeft 

gesteld? Gelet op het bovenstaande is de AFM van mening dat zij als uitgangspunt mocht en mag nemen dat 

Cas op basis van uurtarief een vergoeding in rekening heeft gebracht.  

 

58. Ten aanzien van de bezwaren van Cas zoals weergegeven in de randnummers 48 en 49 van dit besluit en in de 

randnummers 21 tot en met 28 van het aanvullend bezwaarschrift, verwijst de AFM naar hetgeen zij op de 

pagina’s 43 en 44 van het boetebesluit heeft uiteengezet. In aanvulling op deze uitgebreide reactie op de 

Zienswijze van Cas wenst de AFM nog het volgende op te merken. 

 

59. De stelling dat Cas in bepaalde gevallen een lagere vergoeding in rekening heeft gebracht dan de bedragen die 

in het Inducementbeleid staan vermeld, laat onverlet dat Cas naar het oordeel van de AFM in ieder geval in de 

beoordeelde klantdossiers die ten grondslag liggen aan het boetebesluit vergoedingen in rekening heeft 

gebracht die kennelijk onredelijk zijn. De boete is gebaseerd op de bevindingen van de AFM in de periode die 

de grondslag vormt voor het boetebesluit. Het is daarom niet relevant dat de gemiddelde vergoeding over een 

andere periode – volgens Cas – lager zou zijn.  

 

60. Ten aanzien van de bezwaargrond die in randnummer 50 van dit besluit is weergegeven merkt de AFM het 

volgende op. De AFM zal bij de heroverweging van het boetebesluit het door Cas genoemde - licht 
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aangepaste - toetsingskader in de nota van toelichting op het Wijzigingsbesluit financiële markten 2013 in 

acht nemen. Gezien de motivering van de AFM in het boetebesluit komt de AFM na heroverweging van haar 

primaire oordeel op dit punt tot de conclusie dat de genoemde aanpassing van de toelichting op de kennelijke 

onredelijkheidnorm geen invloed heeft op het oordeel van de AFM. De AFM licht dit als volgt toe.  

 

61. In het boetebesluit heeft de AFM geoordeeld dat de vergoeding die Cas in de 5 beoordeelde klantdossiers voor 

haar dienstverlening in rekening heeft gebracht kennelijk onredelijk is, gelet op de aard en de reikwijdte van 

de dienstverlening die Cas heeft verleend. Het aantal uren dat nodig is voor de verrichte werkzaamheden, 

zoals die blijken uit de klantdossiers, wijkt sterk af van het aantal in rekening gebrachte uren. De AFM acht 

het ook in bezwaar niet aannemelijk dat Cas het aantal uren heeft besteed dat zij in rekening heeft gebracht 

voor de diensten die zij in deze klantdossiers heeft verleend. Het oordeel van de AFM is derhalve – in lijn met 

het geldende toetsingskader – gebaseerd op de hoeveelheid verrichte werkzaamheden voor haar klanten in alle 

5 klantdossiers die aan het boetebesluit ten grondslag liggen.  

 

62. Uit de klantdossiers leidt de AFM af dat Cas een bepaald aantal uren aan werkzaamheden voor haar klanten 

heeft besteed, terwijl Cas een hoger aantal uren in rekening heeft gebracht. Uit de klantdossiers blijkt namelijk 

– zoals in het boetebesluit en hierboven uitvoerig is uiteengezet – dat Cas voor de vaststelling van het 

benodigd aantal uren blijkens de Honorariumovereenkomst Vermogensopbouw is uitgegaan van een van de 

drie vermogensopbouw pakketten. De overeengekomen vergoedingen zijn, met uitzondering van het dossier 

[Consument 5], gebaseerd op het aantal uren dat volgens het Inducementbeleid nodig is voor het oversluiten 

van beleggingsverzekeringen. De AFM heeft op basis hiervan geoordeeld dat Cas niet heeft kunnen aantonen 

dat Cas het aantal uren dat uiteindelijk in rekening is gebracht ook daadwerkelijk ten behoeve van de 

desbetreffende klant heeft besteed.  

 

63. De AFM is het niet met Cas eens dat bij de beoordeling van de hoogte van de vergoeding de focus moet 

liggen op de verrichte werkzaamheden en niet ook op het aantal bestede uren. De AFM stelt voorop dat beide 

criteria relevant zijn voor de beoordeling van de directe beloning van financiëledienstverleners.   

 

64. In vraag (ii) uit het toetsingskader zoals opgenomen in de nota van toelichting bij het Wijzigingsbesluit 

financiële markten 2013 staat namelijk “is het aantal uren dat aan het advies of bemiddeling is besteed 

redelijk gezien de reikwijdte van het advies”. Hoewel de AFM haar oordeel niet op dit criterium heeft 

gebaseerd, is niet ondenkbaar dat een vergoeding kennelijk onredelijk wordt geacht wanneer een groot aantal 

uren in rekening wordt gebracht terwijl de reikwijdte van het advies te beperkt is. In casu heeft de AFM 

geoordeeld dat Cas niet heeft aangetoond dat zij het aantal in rekening gebrachte uren ook daadwerkelijk aan 

werkzaamheden voor de klant heeft besteed. Dit is een andere maatstaf dan vraag (ii) uit het toetsingskader. 

De AFM legt dus in casu de focus op de verrichte werkzaamheden die niet overeenkomen met de tijd die door 

Cas in rekening is gebracht16 (en niet op de redelijkheid van het aantal uren dat aan het advies is besteed). De 

aanpassing van de eerste vraag uit het toetsingskader zoals opgenomen op pagina 9 van het aanvullend 

bezwaarschrift leidt derhalve niet tot een ander oordeel. 

                                                        
16 Dit is een van de vragen waaraan volgens de toelichting op de kennelijke onredelijkheidnorm in het Wijzigingsbesluit financiële 

markten 2013 kan worden getoetst. 
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65. Tot slot merkt de AFM op dat het juist is dat uit de toelichting op de kennelijke onredelijkheidnorm volgt dat 

het in beginsel de cliënt zelf is die dient te beoordelen of de vergoeding redelijk is. Dit laat echter onverlet dat 

de AFM de bevoegdheid heeft gekregen om toezicht te houden op naleving van deze norm. Dit betekent dat 

daar waar naar het oordeel van de AFM sprake is van een vergoeding die niet gerechtvaardigd kan worden 

door de verrichte werkzaamheden of de reikwijdte van het advies, er sprake is van een kennelijk onredelijke 

vergoeding. Deze norm is ingevoerd om de consument te beschermen indien een adviseur of bemiddelaar een 

vergoeding in rekening brengt die afbreuk doet aan het belang van de klant. Op het moment dat een klant 10 

uur aan werkzaamheden moet betalen voor een advies en het oversluiten van een beleggingsverzekering, 

waaraan de adviseur/bemiddelaar circa 4 uur heeft besteed, kan niet anders worden geconcludeerd dan dat de 

vergoeding afbreuk doet aan het belang van de klant. De klant betaalt in dit geval een vergoeding die te hoog 

is gezien de reikwijdte van het advies en de werkzaamheden die de adviseur of bemiddelaar voor deze klant 

heeft verricht. Het enkele feit dat de klant akkoord gaat met de honorariumovereenkomst sluit derhalve niet uit 

dat de vergoeding kennelijk onredelijk kan zijn. Dat betekent bovendien ook niet dat de AFM niet bevoegd 

zou zijn om handhavend op te treden. 

 

66. Gezien het bovenstaande concludeert da AFM dat deze bezwaargrond geen doel treft en niet tot een ander 

oordeel van de AFM kan leiden. 

 

Vergoeding overeengekomen met cliënt 

 

67. Cas stelt in bezwaar dat zij de vergoedingen voor haar werkzaamheden met de consumenten had afgesproken 

en dat de consumenten dus daarmee instemden. In dit verband verwijst Cas naar de wetsgeschiedenis bij de 

invoering van de kennelijke onredelijkheidnorm en doet daarbij een beroep op de eigen verantwoordelijkheid 

van de klant om kritisch te zijn over de beloning van zijn adviseur/bemiddelaar. Cas stelt voorts dat de klanten 

niet onder druk zijn gezet of misleid en dat zij de vergoedingen dus expliciet hebben aanvaard. Volgens Cas 

moet hier bij de beoordeling van de vergoedingen rekening mee worden gehouden.  

 

68. Tevens is Cas het niet eens met het oordeel van de AFM dat het feit dat de klant het eens is met de hoogte van 

de vergoeding en hiervoor heeft getekend niet betekent dat Cas de kennelijke onredelijkheidnorm niet kan 

overtreden. Volgens Cas lijkt de AFM over het hoofd te zien dat de klant een eigen verantwoordelijkheid 

heeft om kritisch te zijn omtrent de vergoeding en hij zelf dient te bepalen of hij de in rekening gebrachte 

kosten redelijk vindt.  

 

Reactie AFM 

 

69. De AFM deelt het standpunt van Cas niet. 

 

70. Voor een reactie op deze bezwaargrond verwijst de AFM uitdrukkelijk naar haar motivering op de pagina’s 47 

en 48 van het boetebesluit. De AFM blijft bij haar oordeel dat het feit dat klanten de vergoeding hebben 

aanvaard door middel van de ondertekening van de Hornorariumovereenkomst Vermogensopbouw niet 

betekent dat Cas de kennelijke onredelijkheidnorm niet kan overtreden. In dit geval heeft de AFM uitvoerig 



 

 
 

 

 

 Datum 4 december 2014 

 Ons kenmerk ………………. 

 Pagina 19 van 41 

gemotiveerd waarom zij van oordeel is dat Cas vergoedingen is overeengekomen en in rekening heeft 

gebracht die als kennelijk onredelijk moeten worden aangemerkt. Het klopt dat de afspraak over beloning een 

zaak is tussen de klant en Cas, maar het is ook een feit dat de wetgever er bewust voor gekozen heeft om de 

AFM de bevoegdheid toe te kennen om bij misstanden handhavend op te treden. Indien wij terugblikken op 

het doel van invoering van de kennelijke onredelijkheidnorm, dan kan niet anders worden geconcludeerd dan 

dat de AFM bevoegd is om handhavend op te treden op het moment dat een marktpartij vergoedingen bij 

klanten overeenkomt c.q. in rekening brengt die kennelijk onredelijk zijn, omdat deze niet in verhouding staan 

tot de verrichte werkzaamheden.  

 

71. Een klant kan – om diverse redenen – met een bepaalde vergoeding instemmen. Daarmee is nog niet gezegd 

dat een beloning al dan niet kennelijk onredelijk is. De klant kan bijvoorbeeld met de vergoeding hebben 

ingestemd omdat hij/zij zich niet heeft laten informeren over wat in de branche gebruikelijk is en/of door geen 

onderzoek te hebben gedaan naar tarieven van andere adviseurs/bemiddelaars. Daar waar de klant niet of niet 

voldoende kritisch is, bestaat het risico dat de financiëledienstverlener een vergoeding in rekening brengt die 

de lat van de kennelijke onredelijkheidnorm niet haalt. Dan rest het publiekrechtelijke toezicht en de AFM die, 

waar nodig, handhavend kan en in beginsel zelfs moet optreden. 

 

72. Gezien het bovenstaande concludeert de AFM dat deze bezwaargrond geen doel treft en niet tot een ander 

oordeel van de AFM kan leiden. 

 

Door Cas verleende advies- en bemiddelingsdiensten 

 

73. Cas beschrijft – evenals in haar Zienswijze – de door haar verleende advies- en bemiddelingswerkzaamheden 

en stelt zich op het standpunt dat deze werkzaamheden in de beoordeling dienen te worden betrokken of de 

vergoeding in verhouding staat tot de verleende diensten door Cas. Cas gaat in dit verband in op de volgende 

activiteiten: 

 

 het maken van een afspraak met de klant; 

 reistijd huisbezoek; 

 adviesgesprek; 

 controle activiteiten; 

 activiteiten na afronding van de advies- en controlewerkzaamheden; en 

 activiteiten in verband met nazorg. 

 

74. Voor een overzicht van de beschrijving van de werkzaamheden die Cas voor haar klanten zou hebben verricht, 

verwijst de AFM naar hetgeen zij op de pagina’s 35 en 36 van het boetebesluit samengevat heeft 

weergegeven. Cas heeft in bezwaar in de kern geen nieuwe activiteiten toegevoegd aan de beschrijving die zij 

reeds eerder in haar Zienswijze had opgenomen. Tijdens de hoorzitting is namens Cas naar voren gebracht dat 

volgens Cas vooral naar de aard en reikwijdte van de werkzaamheden dient te worden gekeken en dat Cas in 

dit geval ook de financiële dienst bemiddeling heeft verleend. Bemiddeling is – volgens Cas – een tijdrovende 

activiteit met veel contactmomenten. De AFM zal hierna per onderwerp een reactie geven, waarbij zij, voor 

zover van toepassing, zal verwijzen naar haar uitgebreide motivering in het boetebesluit. 
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Reactie AFM 

 

75. De AFM verwijst in de eerste plaats naar haar uitvoerige reactie op de pagina’s 36 tot en met 42 van het 

boetebesluit waarin zij heeft uiteengezet waarom zij Cas niet kan volgen in haar stellingen. In aanvulling 

daarop wijst de AFM op het volgende.  

 

Het maken van een afspraak met de klant 

76. Het valt de AFM op dat Cas enerzijds stelt op basis van fixed fee te hebben gewerkt met als gevolg dat niet 

relevant is hoeveel tijd zij daadwerkelijk aan de klanten heeft besteed en anderzijds het kennelijk toch relevant 

vindt om ook in bezwaar in te gaan op de soorten werkzaamheden die zij zou hebben verricht en de tijd die 

daarmee gemoeid is. Zo stelt Cas in bezwaar onder meer: “Het maken van een afspraak en het doornemen op 

hoofdlijnen van de propositie nam gemiddeld ongeveer tien minuten in beslag.”  

 

Reistijd 

77. Ten aanzien van het in rekening brengen van reistijd, stelt Cas in bezwaar onder meer het volgende: “Indien 

de klant thuis werd bezocht, had de adviseur van Cas vanzelfsprekend een bepaalde reistijd.” en “Deze 

reistijd dient redelijkerwijs ook in de beoordeling van de AFM te worden betrokken. Immers, ook deze tijd is 

besteed voor en in het belang van de klant in verband met de advies- en bemiddelingsdiensten van Cas. De 

gemiddelde reistijd per klant was ongeveer een uur.” 

 

78. Volgens Cas is het feit dat noch het Inducementbeleid noch het dienstverleningsdocument van Cas melding 

maakt van het in rekening te brengen reiskosten niet relevant voor de beoordeling van de onderhavige zaak. 

De AFM deelt dit standpunt niet en benadrukt dat het voor de beoordeling van deze bezwaargrond wel 

degelijk relevant is dat de klantdossiers geen specificatie bevatten van de gemaakte reiskosten. Zoals Cas zelf 

ook heeft aangegeven, zijn de klanten door Cas telefonisch benaderd waarbij een afspraak is gemaakt voor een 

huisbezoek. De klant krijgt op dat moment in het geheel geen informatie over het in rekening brengen van de 

reiskosten. Ook nadat de medewerker van Cas bij de klant thuis op bezoek is, wordt op geen enkel moment 

melding gemaakt van kosten in verband met de reistijd die met het huisbezoek is gemoeid. Sterker nog, tijdens 

het huisbezoek krijgt de klant het dienstverleningsdocument van Cas te zien waarin de reiskosten niet worden 

genoemd. Kortom, de enige afspraak die Cas met de klant heeft gemaakt betreft de hoogte van de vergoeding 

gebaseerd op het Inducementbeleid.  

 

79. Cas heeft – in tegenspraak met hetgeen in haar dienstverleningsdocument is vermeld – geen afspraken 

gemaakt over bepaalde reiskosten die in rekening zouden worden gebracht. De AFM blijft daarom bij haar 

standpunt dat een vergoeding voor de reistijd – die per klant aanzienlijk kan verschillen – niet met de klant is 

afgesproken. Het is bij de invoering van de kennelijke onredelijkheidnorm juist de bedoeling van de wetgever 

geweest dat de consument expliciet een vergoeding met de tussenpersoon zou afspreken, dat de tussenpersoon 
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de consument volledige transparantie zou bieden over de kosten voor zijn/haar diensten en dat de consument 

bewust is van de vergoeding die deze moet betalen voor de diensten die aan hem/haar worden verleend.  

 

80. Voorts kan de AFM Cas ook niet volgen in haar betoog dat de consument ervan uit mag gaan dat Cas haar 

inkomsten verkrijgt uit de tijd die zij daadwerkelijk aan het advies en aan administratieve werkzaamheden 

besteedt. Het is de AFM niet duidelijk waar deze aanname op gebaseerd is en hoe deze aanname relevant kan 

zijn voor haar oordeel. Feit is dat Cas de consument hierover niet heeft geïnformeerd, hierover geen afspraken 

heeft gemaakt en hiermee de klant in het geheel niet in de gelegenheid heeft gesteld om een beslissing te 

nemen over het betalen van eventuele reiskosten in verband met het huisbezoek. Consumenten kunnen 

namelijk – vanwege de reiskosten van een adviseur/bemiddelaar – ook ervoor kiezen om geen huisbezoek te 

krijgen maar in plaats daarvan zelf op het kantoor van een adviseur/bemiddelaar te verschijnen. Gezien het 

bovenstaande treft ook deze bezwaargrond geen doel. 

 

Adviesgesprek 

81. Cas geeft een uitgebreide beschrijving van de werkzaamheden die tijdens het adviesgesprek worden verricht. 

Volgens Cas nam een adviesgesprek gemiddeld anderhalf tot twee uur in beslag en in bepaalde gevallen kon 

dit oplopen tot vier uur, vooral indien de klant een tweede of zelfs derde maal werd bezocht. Zoals de AFM 

ook in het boetebesluit heeft aangegeven, acht zij het aannemelijk dat de adviesgesprekken gemiddeld 

anderhalf uur tot maximaal 2 uur duren. Dit leidt de AFM uit de informatie af in de klantdossiers en de 

telefoongesprekken die zij met de klanten heeft gevoerd. In geen van de onderzochte klantdossiers is sprake 

van een tweede adviesgesprek. Hieruit leidt de AFM dan ook af dat de adviesgesprekken in alle klantdossiers 

maximaal 2 uur hebben geduurd.  

 

Controle activiteiten 

82. Cas stelt in bezwaar – in aanvulling op hetgeen zij in haar Zienswijze naar voren had gebracht – dat de AFM 

ten onrechte vasthoudt aan het aantal uren dat Cas zou moeten hebben gemaakt en de daarbij behorende 

vergoeding. Zoals ook uit de motivering van de AFM op pagina 40 van het boetebesluit blijkt, stelt de AFM 

zich op het standpunt dat uit de klantdossiers niet is gebleken dat veel of dusdanig complexe en tijdrovende 

controlewerkzaamheden zijn verricht die de vergoeding die daarvoor in rekening is gebracht zouden 

rechtvaardigen.  

 

83. De AFM blijft derhalve in bezwaar bij haar oordeel dat Cas niet aannemelijk heeft gemaakt dat tegenover de 

vergoeding die in rekening is gebracht werkzaamheden staan die voor de desbetreffende klant zijn verricht. 

Het aantal uren – afgaande op de in rekening gebrachte vergoeding – dat voor administratieve werkzaamheden 

in rekening is gebracht – is zo hoog dat geconstateerd moet worden dat ook uren in rekening zijn gebracht die 

– gezien de inhoud van de klantdossiers – niet daadwerkelijk aan de beperkte werkzaamheden kunnen zijn 

besteed. Met andere woorden, Cas heeft een vergoeding in rekening gebracht zonder dat tegenover die 

vergoeding werkzaamheden voor de klant worden verricht. Het moge geen verbazing opwekken dat de AFM 

dergelijke vergoedingen niet toelaatbaar acht vanwege strijd met de kennelijke onredelijkheidnorm. 

 

Activiteiten na afronding van de advies- en controlewerkzaamheden 
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84. Ten aanzien van het betoog van Cas over de tijd die zij aan werkzaamheden voor de klant heeft besteed in het 

kader van het onderhouden van contacten met betrokken partijen, merkt de AFM het volgende op. Uit het 

Inducementbeleid leidt de AFM af dat Cas bij het oversluiten van 1 polis 4 uur besteedt aan administratieve 

werkzaamheden, waarvan 3,5 uur bestaat uit bemiddeling. De administratieve werkzaamheden in het kader 

van bemiddeling bestaan uit het onderhouden van contacten en de adviescontrole. Cas geeft aan dat zij 

gemiddeld 1 uur besteedt aan de adviescontrole en 0,5 tot 0,75 uur aan het onderhouden van contacten, samen 

1,5 tot 1,75 uur. Cas geeft in bezwaar geen verklaring waarom er 2,75 tot 2 uur meer, zoals opgenomen in het 

Inducementbeleid, in rekening wordt gebracht. Althans, de vergoeding die op basis van he Inducementbeleid 

in rekening wordt gebracht, is gebaseerd op het aantal uren dat daarin is opgenomen.  

 

85. Verder stelt Cas dat tijdens het overstaptraject geregeld stagnatie plaats vond en dat de tijd in verband met 

dergelijke stagnaties door Cas in haar onderbouwing van de vergoeding wordt betrokken. De AFM vindt het 

opmerkelijk dat Cas in de vergoeding die zij bij haar klanten in rekening brengt standaard rekening houdt met 

stagnaties en problemen die zich bij het oversluiten geregeld zouden voldoen, ook bij de klanten waar er geen 

sprake is geweest van dergelijke stagnaties. Zo heeft de AFM geen informatie in de klantdossiers aangetroffen 

die op het bestaan van stagnaties bij de klant of de aanbieder zou duiden. Ondanks de afwezigheid van maar 

enige indicatie van dergelijke omstandigheden, heeft Cas het in de klantdossiers acceptabel gevonden om 

veelal het maximale of bijna maximale bedrag volgens het Inducementbeleid bij klanten in rekening te 

brengen. Dat Cas – zoals zij stelt – dergelijke stagnaties in de onderbouwing van de vergoeding betrekt, laat 

onverlet dat zij de klant niet mag laten betalen voor werkzaamheden die zij voor deze klant niet heeft hoeven 

te verrichten. 

 

Activiteiten in verband met nazorg 

86. Cas stelt in bezwaar dat zij nazorg verleent en voor deze nazorg een bedrag van € 90 per klant per jaar heeft 

gereserveerd. Het betoog van Cas is eerst in het kader van de Zienswijze naar voren gebracht. Ook tijdens de 

hoorzitting is namens Cas naar voren gebracht dat Cas ook nazorg verleent. Namens Cas is in dit verband 

opgemerkt dat het Inducementbeleid misschien niet zorgvuldig was opgesteld. De beloning van Cas ziet 

namelijk ook op nazorg, ook al blijkt dat niet uit dat Inducementbeleid.  

 

87. Ten aanzien van deze bezwaargrond verwijst de AFM naar haar uitgebreide reactie op de Zienswijze van Cas 

op de pagina’s 40 tot en met 42 van het boetebesluit. De AFM merkt in aanvulling daarop het volgende op. 

 

88. De AFM stelt voorop dat zij het zeer opmerkelijk vindt dat Cas eerst in haar Zienswijze heeft gesteld € 450 in 

rekening te hebben gebracht voor nazorg. Zoals ook in het boetebesluit is uiteengezet, noch tijdens het 

onderzoek van de AFM begin 2012, dat heeft geleid tot een waarschuwingsgesprek met Cas en een 

waarschuwingsbrief, noch in haar reactie op het concept-onderzoeksrapport op 27 juni 2013 heeft Cas een 

melding gedaan van kosten van nazorg. In de ogen van de AFM zoekt Cas met haar betoog over nazorg naar 

een verklaring voor de hoge vergoedingen die zij in de klantdossiers in rekening heeft gebracht.  

 

89. Verder blijkt noch uit het Inducementbeleid, noch uit het dienstverleningsdocument en de 

Honorariumovereenkomst Vermogensopbouw dat Cas op enig moment een vergoeding is overeengekomen 

voor nazorg. Uit de passages uit het document Opdrachtbevestiging die Cas in haar bezwaarschrift heeft 
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geciteerd blijkt niet dat met de klant een afspraak is gemaakt om een bedrag van  

€ 450 aan Cas te betalen voor het verlenen van nazorg. De AFM kan daarom Cas niet volgen in de stelling dat 

de conclusie van de AFM op pagina 42 van het boetebesluit onjuist is. Naar het oordeel van de AFM heeft Cas 

– ook in bezwaar – niet aannemelijk kunnen maken dat zij met de klant is overeengekomen om een bedrag 

van € 450 voor nazorg in rekening te brengen. Het is eerder aannemelijk dat Cas in het document 

Opdrachtbevestiging en Persoonlijk Profiel een paragraaf heeft opgenomen over de zogenaamde wettelijke 

nazorg17 vanuit de gedachte dat Cas hoe dan ook verplicht is om na de totstandkoming van de overeenkomst 

gedurende de looptijd van het financiële product de klant te informeren als zich wezenlijke wijzigingen in 

bijvoorbeeld de productvoorwaarden voordoen. 

 

90. Ten aanzien van de passage uit de Opdrachtbevestiging en Persoonlijk Profiel zoals weergegeven in 

randnummer 66 van het aanvullend bezwaarschrift, stelt de AFM zich op het standpunt dat uit deze passage 

niet kan worden afgeleid dat Cas met de klant is overeengekomen om de klant op verzoek te assisteren bij het 

met enige regelmaat (laten) controleren van het profiel en productkeuze. De passage waar Cas naar verwijst 

zegt niets meer of minder dan dat Cas de klant bij bepaalde werkzaamheden kan assisteren. Nergens blijkt dat 

de klant tegenover deze assistentie een vergoeding betaalt die in de totale vergoeding is inbegrepen die met de 

klant is overeengekomen.  

 

91. Tevens vindt de AFM het opmerkelijk dat Cas de stelling neemt dat omdat Cas ook nazorg aan haar klanten 

verleent de vergoeding die zij in rekening heeft gebracht ook op de nazorg ziet, ondanks dat dit niet uit het 

Inducementbeleid blijkt. De AFM vindt deze stelling niet overtuigend en eerder getuigen van het zoeken naar 

een argument waarmee kan worden betoogd dat een deel van de vergoedingen die in rekening zijn gebracht op 

de nazorg ziet. 

 

92. Gezien het bovenstaande kan de AFM niet anders concluderen dan dat deze bezwaargrond geen doel treft en 

niet tot een ander oordeel van de AFM kan leiden. 

 

In de branche gebruikelijk  

 

93. Cas geeft in bezwaar aan dat zij zich niet kan vinden in de door de AFM in het boetebesluit aangehaalde 

bronnen bij de vaststelling van wat in de branche gebruikelijk is. Hierna geeft de AFM kort een reactie op dit 

bezwaar van Cas. 

 

Gesprek met [Adviesbureau] op 9 april 2013 

94. Cas vindt dat het de AFM niet past naar een uitlating van een medewerker van [Adviesbureau] te verwijzen en 

deze uitlating vervolgens te gebruiken ter onderbouwing van haar standpunt. Volgens Cas hebben de 

medewerkers van de AFM en de betrokken medewerker van [Adviesbureau] – met wie Cas lijkt te hebben 

gesproken – slechts in zeer algemene bewoordingen over het onderwerp gesproken. Volgens Cas zag de 

uitlating van de betrokken [Adviesbureau] medewerker uitsluitend op advies en niet op bijkomende 

activiteiten, zoals administratieve werkzaamheden, reistijd en nazorg. Het bezwaar van Cas komt er in de kern 

                                                        
17 Op grond van artikel 4:20, derde lid, Wft 
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op neer dat de AFM de bedoelde mededeling van [Adviesbureau] heeft gebruikt ter bevestiging van haar 

conclusie. Cas vindt dat de AFM dit ten onrechte heeft gedaan en eist de verwijzing naar de mededeling van 

[Adviesbureau] uit haar motivering te schrappen. Volgens Cas is de gehanteerde werkwijze onzorgvuldig en 

geeft blijk van een vooringenomen opstelling van de AFM waarbij zij uitsluitend geïnteresseerd lijkt te zijn in 

bevestiging van haar reeds ingenomen standpunt. 

 

Reactie AFM 

 

95. De AFM deelt het standpunt van Cas niet en merkt in aanvulling op haar motivering op pagina 46 van het 

boetebesluit het volgende op. De AFM benadrukt dat zij op basis van de klantdossiers en de overige relevante 

feiten en omstandigheden zoals opgenomen in het boetebesluit en in paragraaf II van dit besluit tot het oordeel 

komt dat de vergoedingen die Cas in rekening heeft gebracht kennelijk onredelijk zijn. 

 

96. Het is voor de AFM onbegrijpelijk waarom zij de informatie die zij van [Adviesbureau] heeft verkregen, 

namelijk  

dat adviseurs in 3 tot 4 uur in staat zijn om een zeer goed advies te geven, niet zou mogen gebruiken. Deze 

informatie past precies in het beeld dat de AFM heeft verkregen uit het onderzoek onder de 181 

marktpartijen en de toelichting van Cas over het aantal uren dat gemoeid is met de verschillende fasen van 

het proces. Zoals ook uit het boetebesluit en het bovenstaande blijkt, is het oordeel van de AFM niet primair 

gebaseerd op de uitlating van de [Adviesbureau] medewerker. De AFM ziet dan ook niet in waarom zij deze 

uitlating niet zou mogen gebruiken ter bevestiging van haar oordeel dat primair gebaseerd is op de informatie 

in de klantdossiers. Deze informatie geeft de AFM een indicatie van de tijd die benodigd is voor het geven 

van een advies voor het oversluiten naar een nieuw product van een andere aanbieder.  

 

97. Gelet op de informatie in de klantdossiers alsmede de bovengenoemde indicaties voor wat in de branche 

gebruikelijk is, kan de AFM niet anders concluderen dan dat de vergoeding die Cas bij haar klanten in 

rekening heeft gebracht – omgerekend naar het aantal uren waarop de vergoeding (conform het 

Inducmentbeleid) gebaseerd is – niet in verhouding staat tot de verrichte werkzaamheden en de reikwijdte 

van het advies. De AFM blijft daarom bij haar oordeel dat de in de onderzochte klantdossiers in rekening 

gebrachte vergoedingen kennelijk onredelijk zijn en daarom niet toegestaan. 

 

98. Gezien het bovenstaande kan de AFM niet anders concluderen dan dat deze bezwaargrond geen doel treft en 

niet tot een ander oordeel van de AFM kan leiden. 

 

Algemeen onderzoek AFM in 2012 

99. Cas stelt in bezwaar dat het onderzoek van de AFM uit 2012 onder 181 marktpartijen niet als basis kan 

dienen voor de conclusie dat Cas hogere bedragen in rekening heeft gebracht dan in de branche gebruikelijk 

is. Volgens Cas volgt uit het onderzoek alleen dat een deel van de adviseurs ongeveer 4 uur met het advies 

bezig is geweest en niet wat uiteindelijk bij de klant in rekening is gebracht. Voorts stelt Cas dat de 

vraagstelling bij dit onderzoek op ‘advies’ ziet zonder dat hierbij is aangegeven dat hieronder ook andere 

werkzaamheden moeten worden begrepen. Gelet hierop moet ervan uit worden gegaan dat de respondenten 

niet ook de tijd hebben meegenomen voor de bijkomende overige activiteiten. 
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Reactie AFM 

 

100. De AFM deelt het standpunt van Cas niet en merkt, in aanvulling op hetgeen zij in het boetebesluit heeft 

uiteengezet, het volgende op. Ook ten aanzien van dit punt wenst de AFM te benadrukken dat het onderzoek 

van de AFM uit 2012 niet als basis dient voor het oordeel van de AFM dat Cas kennelijk onredelijke 

vergoedingen bij haar klanten in rekening heeft gebracht. De AFM heeft – zoals ook in het boetebesluit is 

uiteengezet – op basis van dit onderzoek slechts een indicatie verkregen van de tijd die adviseurs gemiddeld 

kwijt zijn aan het oversluiten naar een nieuw product van een andere aanbieder.  

 

101. De stelling van Cas dat aangezien de vraagstelling op ‘advies’ ziet ervan uit moet worden gegaan dat de 

respondenten niet ook de tijd hebben meegenomen voor de bijkomende overige activiteiten, treft naar het 

oordeel van de AFM geen doel. Het moge duidelijk zijn dat bij het uitvoeren van een onderzoek waarbij – 

kort gezegd - wordt gevraagd hoeveel tijd een adviseur nodig heeft voor een advies de AFM voornamelijk 

geïnteresseerd is in de tijd die benodigd is voor het advies om inzicht te krijgen in de hoogte van de kosten 

die bij klanten in rekening worden gebracht. Het buiten beschouwing laten van andere werkzaamheden doet 

afbreuk aan de bruikbaarheid van het antwoord dat een respondent op de gestelde vraag geeft. Immers, alleen 

het aantal uren noemen dat gemoeid is met het adviseren zegt nog maar heel weinig over hoeveel tijd 

benodigd is voor het hele adviestraject bij het oversluiten, inclusief de administratieve werkzaamheden. Het 

zou niet logisch zijn om de tijd voor deze werkzaamheden niet mee te nemen in het antwoord op de vraag die 

de AFM heeft gesteld.  

 

102. De AFM vindt bovendien steun voor haar uitleg van de uitkomst van het onderzoek in het aantal uren dat 

door marktpartijen is opgegeven. Dit aantal uren geeft de AFM een indicatie van gemiddeld 3,5 tot 4,2 uur 

dat adviseurs besteden aan het advies- en bemiddelingstraject voor het oversluiten van een 

beleggingsverzekering naar een nieuw product van een nieuwe aanbieder. Dit gemiddelde is veel hoger dan 

het aantal uren (lees: 2 uur) dat volgens het Inducementbeleid gemoeid is met alleen het advies (los van de 

voorinventarisatie en de inventarisatie die – volgens het Inducementbeleid – in totaal 4 uur in beslag nemen). 

Het gemiddeld aantal uren dat uit het algemene onderzoek van de AFM onder 181 marktpartijen is gekomen, 

zit derhalve heel erg in de buurt van de tijd die volgens een medewerker van [Adviesbureau] nodig is om een 

zeer goed advies te kunnen geven. Daarnaast sluit de tijdsbesteding die uit het genoemde onderzoek volgt 

aan bij de tijd die Cas zelf in haar Zienswijze en in het aanvullend bezwaarschrift noemt bij de 

bovengenoemde fasen van proces bij het oversluiten van de beleggingsverzekeringen. 

 

103. Gelet hierop valt naar het oordeel niet in te zien waarom ervan moet worden uitgegaan dat de respondenten 

de tijd voor de overige bijkomende activiteiten niet hebben meegenomen in hun antwoord. Wat hiervan ook 

zij – de AFM herhaalt dat de AFM de informatie uit het onderzoek heeft gebruikt slechts ter bevestiging van 

haar oordeel en dat dit oordeel primair is gebaseerd op de feiten en omstandigheden zoals deze uit de 

informatie blijkt die de AFM van Cas heeft verkregen. 
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Indirecte provisie 

104. Cas voert in bezwaar – evenals in haar Zienswijze – aan dat de AFM bij de bepaling van wat in de branche 

gebruikelijk is ook indirecte, op provisiebasis in rekening gebrachte, vergoedingen dient te betrekken. Ter 

onderbouwing van haar standpunt verwijst Cas naar indirecte provisies die in 2011 en 2012 in rekening 

konden worden gebracht en de provisieregeling van --------. 

 

Reactie AFM 

 

105. De AFM kan Cas niet volgen in de stelling dat alleen indien ook indirecte vergoedingen – die voor 1 januari 

2013 waren toegestaan – in de beoordeling worden betrokken, kan worden vastgesteld wat destijds in de 

branche gebruikelijk was. De AFM merkt op dat bij het beoordelen van de hoogte van de vergoedingen die 

Cas in rekening heeft gebracht onder meer is gekeken naar wat gebruikelijk is in de branche, in de zin van 

hoeveel tijd gemoeid is met oversluittrajecten als in de klantdossiers aan de orde en/of hoe hoog de 

vergoeding is die marktpartijen voor deze werkzaamheden als directe beloning bij hun klanten in rekening 

brengen. De AFM stelt zich dan ook op het standpunt dat bij het beoordelen van de hoogte van de 

vergoedingen van Cas niet relevant is hoe hoog de indirecte provisies waren die toentertijd gebruikelijk 

waren in de markt. De AFM wijst in dit verband op de belangrijkste reden voor de invoering van het 

provisieverbod (per 1 januari 2013), te weten dat juist door de provisiestromen tussen de adviseurs en 

bemiddelaars en de aanbieders – kort gezegd – afbreuk werd gedaan aan het belang van de klant. In de nota 

van toelichting bij de invoering van het provisieverbod is onder meer het volgende vermeld: 

 
“Uit de evaluatie van de provisieregelgeving (Evaluatie provisieregels complexe producten, september 
2010), waarover de toenmalige minister van Financiën in 2010 aan de Tweede Kamer heeft 

gerapporteerd,1 werd duidelijk dat de provisieregels onvoldoende effectief waren om de gewenste 

cultuuromslag bij financiëledienstverleners op gang te brengen. De gewenste cultuuromslag is een 
beweging van productgedreven verkoop naar klantgerichte advisering. Deze beweging vereist dat er 

ontvlechting plaatsvindt van taken en verantwoordelijkheden van aanbieders, adviseurs en bemiddelaars 
zodat sturingsmogelijkheden worden weggenomen. Dit kan alleen met regelgeving worden gerealiseerd, 
zonder welke de praktijk van provisiebetalingen hoogstwaarschijnlijk in stand blijft.  

 
Vanaf de inwerkingtreding van artikel 86c van dit besluit is het niet langer toegestaan om bij het 

bemiddelen of adviseren inzake een betalingsbeschermer, complex product, hypothecair krediet, 

individuele arbeidsongeschiktheidsverzekering, overlijdensrisicoverzekering, uitvaartverzekering, of een 
bij ministeriële regeling aan te wijzen ander financieel product, beloond te worden in de vorm van 
provisie die door de aanbieder wordt betaald aan de bemiddelaar of adviseur. Voortaan zal de betaling 
voor advies en bemiddeling inzake bovenvermelde financiële producten rechtstreeks door de consument of 

cliënt geschieden. Het provisieverbod is uitgewerkt in artikel 86c. Het provisieverbod geldt voor alle 
overeenkomsten inzake de bovenvermelde financiële producten die zijn aangegaan na inwerkingtreding 

van artikel 86c. Het oude regime wordt in stand gelaten voor overeenkomsten die zijn aangegaan voor de 

inwerkingtreding van artikel 86c. Dit is geregeld in de artikelen 86b en 86j van dit besluit.”18 

 

106. De provisieregels op grond waarvan het tot 1 januari 2013 was toegestaan om als adviseur een provisie van 

de aanbieder te ontvangen zijn dus niet effectief gebleken om het belang van de klant centraal te stellen bij 

                                                        
18 Stb. 2012, 695, p. 38-39. 
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het verlenen van een financiële dienst. Naar het oordeel van de AFM zou het alleen al hierom niet logisch en 

bovendien dus ook absoluut niet wenselijk zijn om directe beloningen van adviseurs te vergelijken met 

indirecte provisies. De perverse prikkels die uit dat soort provisies uitgingen (waarover er in de voorgaande 

jaren veel over geschreven en gesproken is in de media, verschillende wetgevingstrajecten, in de 

communicatie met en naar marktpartijen en tussen markpartijen onderling) hingen direct samen met de 

hoogte van die provisies. Deze hoogte verschilde per aanbieder, waardoor er een prikkel aanwezig was om 

het product van de aanbieder te adviseren die de hoogste provisie uitkeerde. Cas zou zelf ook moeten 

begrijpen dat een vergelijking met de provisies uit het verleden niet de juiste vergelijking is. Gelet hierop 

treft deze bezwaargrond ook geen doel. 

 

Vergelijkingen met andere marktpartijen 

107. Cas verwijst naar een aantal dienstverleningsdocumenten van diverse marktpartijen waaruit zou blijken dat 

deze partijen gelijke of aanzienlijk hogere bedragen in rekening brengen voor soortgelijke dienstverlening als 

door Cas is verricht. De vergoedingen in deze dienstverleningsdocumenten zijn naar het oordeel van Cas 

illustrerend voor de door marktpartijen gehanteerde vergoedingen met betrekking tot het oversluiten van 

beleggingsverzekeringen. 

 

108. Voorts stelt Cas zich op het standpunt dat de AFM heeft nagelaten passende consequenties te verbinden aan 

het niet langer betrekken van de informatie uit het onderzoeksrapport van [Adviesbureau]19 met betrekking 

tot hersteladviezen. Volgens Cas laat de AFM ook na aandacht te besteden aan de in het rapport verleende 

dienstverlening die wel kan worden vergeleken met de door Cas verleende diensten. Volgens Cas bevestigt 

de informatie in het onderzoeksrapport van [Adviesbureau] dat Cas – ook als rekening wordt gehouden met 

wat in de branche gebruikelijk was – geen kennelijk onredelijke vergoedingen heeft gehanteerd. 

 

Reactie AFM 

 

109. De AFM deelt het standpunt van Cas niet. 

 

110. De AFM wijst erop dat de dienstverleningsdocumenten waar Cas in bezwaar naar verwijst niet relevant zijn 

bij het oordeel dat Cas vergoedingen in rekening heeft gebracht die kennelijk onredelijk zijn. De hoogte van 

de vergoedingen in deze dienstverleningsdocumenten is niet getoetst door de AFM en daarom kan de AFM 

daar geen uitspraak over doen. Het moge voor Cas duidelijk zijn dat niet op basis van deze 4 

dienstverleningsdocumenten kan worden vastgesteld wat in de branche gebruikelijk is. Wat hiervan ook zij – 

dat diverse marktpartijen volgens hun dienstverleningsdocumenten hoge(re) vergoedingen in rekening 

zouden brengen, betekent niet dat deze vergoedingen ook zouden zijn toegestaan. Daarbij komt dat de 

bedragen uit de dienstverleningsdocumenten niets zeggen over de redelijkheid van de vergoedingen die Cas 

in rekening heeft gebracht bij oversluiten van de zogenaamde woekerpolissen. Op basis van de gemiddelde 

bedragen uit de dienstverleningsdocumenten kan namelijk geen enkele uitspraak worden gedaan over de 

redelijkheid van de vergoedingen die in de werkelijkheid voor de verrichte werkzaamheden in rekening zijn 

                                                        
19 Hiermee wordt gedoeld op het document ’Indicator Klanttarieven Assurantiekantoren’. 
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of worden gebracht. Deze dienstverleningsdocumenten kunnen daarom Cas niet baten leiden dan ook niet tot 

een ander oordeel van de AFM.  

 

111. Ten aanzien van de Indicator Adviesbureau Klanttarieven Assurantiekantoren, merkt de AFM op dat, zoals 

in het boetebesluit is aangegeven, de AFM de informatie uit dat rapport van [Adviesbureau] niet heeft 

betrokken bij de onderbouwing van haar oordeel in het boetebesluit. Belangrijkste reden hiervoor is dat het 

tarief dat marktpartijen volgens dit onderzoeksrapport in rekening brengen voor het geven van een 

hersteladvies bij het oversluiten van een beleggingsverzekering betrekking heeft op de situatie waarin de 

adviseur de klant eerder heeft geadviseerd over de bestaande beleggingsverzekering. Cas stelt in bezwaar dat 

de AFM nalaat om hier passende consequenties aan te verbinden ten aanzien van haar eerdere 

standpuntbepaling. Naar het oordeel van de AFM heeft het niet betrekken van de genoemde informatie uit de 

Indicator van [Adviesbureau] bij de onderbouwing van het boetebesluit geen gevolgen voor haar oordeel dat 

Cas vergoedingen bij klanten in rekening heeft gebracht die kennelijk onredelijk zijn. Hierboven is uitvoerig 

uiteengezet waar dit oordeel in de kern op gebaseerd is. 

 

112. Wat betreft de informatie uit de Indicator van [Adviesbureau] met betrekking tot andere diensten dan het 

oversluiten van beleggingsverzekeringen, ziet de AFM niet in waarom een vergelijking met de tarieven 

behorende bij het adviseren en bemiddelen in een overlijdensrisicoverzekering en/of een 

arbeidsgeschiktheidsverzekering een logische vergelijking zou zijn.  

 

113. Geheel ten overvloede merkt de AFM op dat zelfs als zou deze vergelijking worden gemaakt, het voor de 

AFM onbegrijpelijk is hoe deze vergelijking in het voordeel van Cas zou uitpakken. Immers, volgens de 

Indicator brengen financiëledienstverleners voor het adviseren en bemiddelen in 

overlijdensrisicoverzekeringen gemiddeld € 409 in rekening. Dit bedrag is beduidend lager dan de bedragen 

die Cas bij haar klanten in rekening heeft gebracht. Voor het adviseren en bemiddelen over een 

arbeidsongeschiktheidsverzekering wordt er volgens de Indicator van [Adviesbureau] gemiddeld € 757 in 

rekening gebracht. Ook dit bedrag is aanzienlijk lager dan de vergoedingen die Cas bij klanten in rekening 

heeft gebracht. Het betoog van Cas ten aanzien van de kosten voor de nazorg is naar het oordeel van de 

AFM– zoals hierboven uitgebreid is uiteengezet – niet overtuigend en kan haar daarom ook niet baten. De 

AFM benadrukt nogmaals dat de diensten die Cas heeft verleend niet vergeleken dienen te worden met de 

diensten met betrekking tot deze twee producten. Het gaat hier immers om verschillende producten waarbij 

de diensten niet eenvoudig met elkaar kunnen worden vergeleken. De informatie uit de Indicator laat daarom 

de conclusie van de AFM met betrekking tot de hoogte van de vergoedingen van Cas onverlet. 

 

114. Ten aanzien van de overige stellingen van Cas op pagina 23 van het aanvullend bezwaarschrift verwijst de 

AFM naar haar motivering in het boetebesluit en hetgeen zij hierboven uitvoerig heeft uiteengezet. De AFM 

vindt dat zij in zowel het boetebesluit als het onderhavige besluit haar oordeel ook op dit punt deugdelijk 

heeft gemotiveerd. De AFM ziet daarom geen aanleiding om op deze plaats opnieuw in te gaan op stellingen 

van Cas die veel herhalingen in zich dragen. 
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Onderbouwing activiteiten individuele dossiers 

 

115. Cas geeft in bezwaar opnieuw een overzicht van de werkzaamheden die zij voor de klanten zou hebben 

verricht. Daarbij gaat Cas in op de specifieke diensten die naast de standaard werkzaamheden in de 

individuele dossiers zouden zijn verricht, voor zover de geleverde diensten nog zijn te achterhalen. Volgens 

Cas heeft zij, gelet op de genoemde verrichte werkzaamheden van Cas en de inspanningen die daarmee zijn 

gemoeid, een redelijk bedrag in rekening gebracht bij haar klanten.  

 

Reactie AFM 

 

116. De AFM deelt het standpunt van Cas niet. Hetgeen Cas in dit verband aanvoert is identiek aan haar betoog in 

haar Zienswijze. In het boetebesluit heeft de AFM uitgebreid gemotiveerd waarom er naar haar oordeel in 

alle individuele klantdossiers vergoedingen in rekening zijn gebracht die kennelijk onredelijk zijn. De AFM 

verwijst daarom in reactie op deze bezwaargrond in eerste instantie naar met name de pagina’s 17 tot en met 

35 en 48 tot en met 53 van het boetebesluit. De AFM zal daarom op deze plaats niet verder ingaan op de 

stellingen van Cas op de pagina’s 23 tot en met 30 van het aanvullend bezwaarschrift. De AFM verwijst 

tevens voor haar reactie op het betoog van Cas ten aanzien van de vergoeding die zij in het dossier 

[Consument 1] in rekening heeft gebracht, naar haar reactie hieronder op de bezwaargrond ‘ontbreken 

verwijtbaarheid’.  

 

117. De AFM verwijst in aanvulling op haar motivering in het boetebesluit op hetgeen zij hierboven heeft 

uiteengezet over haar oordeel over de hoogte van de vergoedingen die Cas bij haar klanten in rekening heeft 

gebracht. De AFM ziet op basis hiervan geen aanleiding om terug te komen op haar oordeel in het 

boetebesluit. Deze bezwaargrond treft daarom ook geen doel. 

 

Bewijslast AFM 

 

118. Cas voert in bezwaar aan dat bij het opleggen van een bestuurlijke boete de bewijslast bij het bestuursorgaan 

ligt en dat het dus aan de AFM is om te bewijzen dat Cas buitensporige vergoedingen in rekening heeft 

gebracht voor haar werkzaamheden. Volgens Cas kan de AFM de bewijslast niet omdraaien met de 

overweging dat door Cas niet is aangetoond dat zij de door haar in de dossiers gestoken tijd daadwerkelijk 

heeft gemaakt. Cas vindt dat zij voldoende aannemelijk heeft gemaakt welke advies- en 

bemiddelingswerkzaamheden zij in verband met het oversluiten van de beleggingsverzekeringen heeft 

verricht en dat de in rekening gebrachte vergoedingen niet kennelijk onredelijk zijn. 

 

Reactie AFM 

 

119. De AFM deelt het standpunt van Cas niet. De AFM is van oordeel dat er in het boetebesluit geen sprake is 

van het omdraaien van de bewijslast. De AFM heeft haar oordeel reeds in het boetebesluit alsmede in deze 

beslissing op bezwaar uitvoerig gemotiveerd en is op basis van de feiten en omstandigheden uit haar 

onderzoek naar de activiteiten van Cas tot de conclusie gekomen dat Cas kennelijk onredelijke vergoedingen 

in rekening heeft gebracht bij haar klanten. Zoals ook uit het bovenstaande volgt, heeft Cas niet aannemelijk 
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gemaakt dat zij tegenover de vergoedingen die in rekening zijn gebracht bij de klanten ook daadwerkelijk 

een hoeveelheid aan werkzaamheden heeft verricht die deze vergoedingen zou kunnen rechtvaardigen. De 

AFM verwijst ter nadere motivering van haar standpunt op dit onderdeel naar al hetgeen zij zowel in het 

boetebesluit als in deze beslissing op bezwaar heeft uiteengezet. 

 

Subsidiair: ontbreken verwijtbaarheid 

 

120. Cas voert in bezwaar aan dat boeteoplegging niet redelijk is nu zij er vanuit ging en ook er vanuit kon gaan 

dat de door haar in rekening gebrachte vergoeding niet kennelijk onredelijk was. Cas heeft daarom niet 

verwijtbaar gehandeld, aldus Cas. Cas stelt voorts dat het toen nog niet helder was wanneer er sprake is van 

kennelijk onredelijke vergoedingen. Daarnaast is volgens Cas van belang dat de door andere partijen in 

rekening gebrachte vergoedingen gelijk of hoger waren.  

 

121. Tevens stelt Cas dat, in tegenstelling tot wat de AFM opmerkt, het Inducementbeleid niet illustratief is voor 

de werkwijze van Cas, aangezien het Inducementbeleid in de praktijk als maximum werd gehanteerd. Cas 

voegt hieraan toe dat zij naar aanleiding van de waarschuwingsbrief van de AFM haar interne 

controleprocedure heeft aangescherpt en aanpassingen heeft doorgevoerd in het personeelsbeleid en haar 

werkwijze. Cas zou dit verwerkt hebben in een aangepast Inducementbeleid. Cas noemt in dit verband als 

voorbeeld de verlaging van de overeengekomen vergoeding in het klantdossier [Consument 1] en stelt dat zij 

op deze manier de waarschuwing van de AFM serieus heeft genomen en in haar beloning zeker heeft gesteld 

dat er geen kennelijk onredelijke vergoedingen in rekening worden gebracht. 

 

Reactie AFM 

 

122. De AFM deelt het standpunt van Cas niet en verwijst in dit verband naar haar reactie op haar motivering op 

de pagina’s 53 en 54 van het boetebesluit. De bezwaren van Cas komen namelijk vrijwel op alle punten 

overeen met haar eerder ingediende Zienswijze, waarop de AFM in het boetebesluit uitgebreid is ingegaan.  

 

123. Het beroep van Cas op het ontbreken van verwijtbaarheid kan, om de redenen genoemd in het boetebesluit, 

niet slagen. Naar het oordeel van de AFM was het ten tijde van de geconstateerde overtredingen voor 

marktpartijen wel duidelijk waarop zij moesten letten bij het overeenkomen van een vergoeding voor hun 

werkzaamheden. Daarnaast is het primair de verantwoordelijkheid van Cas als professionele marktpartij om 

zich aan geldende wet- en regelgeving te houden. Het is de AFM niet duidelijk op basis waarvan Cas ervan 

uit kon gaan dat de vergoedingen die zij in rekening heeft gebracht niet kennelijk onredelijk waren. Cas had 

moeten weten dat op het moment dat zij een vergoeding in rekening brengt die niet in verhouding staat tot de 

verrichte werkzaamheden er geen sprake kan zijn van een redelijke vergoeding. Dat de vergoedingen niet in 

verhouding staan tot de verrichte werkzaamheden voor de klanten is reeds uitvoerig aan de orde geweest in 

dit besluit.  

 

124. Ten aanzien van de gestelde aanscherping van de interne controleprocedures en de aanpassingen die in het 

Inducementbeleid zijn doorgevoerd, merkt de AFM op dat de bedoelde aanpassingen in het 

Inducementbeleid zeer minimaal zijn en niet kunnen worden gezien als een betekenisvolle verbetering van 
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het beleid van Cas. Los van de vraag of Cas ook daadwerkelijk relevante aanpassingen in haar interne 

procedures heeft doorgevoerd, staat naar het oordeel van de AFM vast dat in de klantdossiers die ten 

grondslag liggen aan het boetebesluit kennelijk onredelijke vergoedingen zijn overeengekomen c.q. in 

rekening gebracht. 

 

125. Verder wenst de AFM in dit verband op te merken dat de verlaging van de vergoeding in het klantdossier 

[Consument 1] niet illustratief kan zijn voor de aangepaste werkwijze van Cas. De AFM leidt namelijk uit de 

informatie die aan de AFM is verstrekt, waaronder de mailcorrespondentie met [Consument 1], af dat deze 

verlaging het resultaat is geweest van meerdere contactmomenten tussen Cas en de klant, niet alleen over de 

hoogte van de vergoeding maar vooral over de kwaliteit van de dienstverlening van Cas. Deze klant vond het 

kennelijk niet aanvaardbaar om het overeengekomen bedrag van € 1200 te betalen voor de werkzaamheden 

die Cas voor hem heeft verricht bij het oversluiten van de beleggingsverzekering. Dat Cas op deze manier de 

waarschuwing van de AFM serieus zou hebben genomen snijdt dan ook geen hout. Deze handelwijze laat 

juist zien dat Cas kennelijk alleen dan bereid was een iets lagere vergoeding in rekening te brengen als de 

klant over de hoogte van de vergoeding klaagde. Zolang de klant niet klaagt vindt Cas het kennelijk niet 

onredelijk om een vergoeding in rekening te brengen die niet gerechtvaardigd kan worden door de verrichte 

werkzaamheden, de reikwijdte van het advies of de complexiteit van de het advies danwel de adviesvraag.  

 

126. Overigens is naar het oordeel van de AFM ook bij een vergoeding van € 900 voor het oversluiten van een 

woekerpolis naar de beleggingsverzekering van een van de twee aanbieders met wie Cas samenwerkt(e) geen 

sprake van een redelijke vergoeding. Het gaat de AFM te ver om op deze plaats opnieuw in te gaan op het 

klantdossier [Consument 1] en volstaat voor de onderbouwing van dit standpunt met een verwijzing naar de 

bovenstaande motivering van haar oordeel. 

 

Meer subsidiair: boete onevenredig hoog 

 

Ernst en/of duur van de overtreding 

 

127. Het bezwaar van Cas op dit punt komt in de kern erop neer dat Cas het met de AFM niet eens is over het 

oordeel van de AFM over de ernst en/of duur van de overtreding. Volgens Cas heeft de AFM de 

omstandigheid van de beperkte duur van de periode van de overtreding van drie maanden onvoldoende bij 

haar beoordeling betrokken. Cas stelt zich verder op het standpunt dat zij terughoudendheid heeft betracht bij 

haar beloning en de consumenten zo goed mogelijk heeft willen adviseren. Cas had hiervoor een redelijke 

vergoeding mogen overeenkomen. Hetgeen zij ook heeft gedaan, aldus Cas. 

 

Reactie AFM 

 

128. De AFM deelt het standpunt van Cas niet.  

 

129. Alvorens inhoudelijk op de bezwaren van Cas tegen de hoogte van de boete in te gaan, geeft de AFM het 

wettelijk kader weer ten aanzien van de vaststelling van de hoogte van de opgelegde boete. 
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130. Voor een overtreding van artikel 149a, eerste lid, BGfo (oud) gold ten tijde van de overtredingen op grond 

van artikel 1:81, eerste en tweede lid, Wft en artikel 10 van het Besluit bestuurlijke boetes financiële sector 

(Bbbfs) een basisbedrag van € 2.000.000. De AFM kan het basisbedrag verlagen of verhogen met ten 

hoogste 50 procent indien de ernst en/of duur van de overtreding een dergelijke verlaging of verhoging 

rechtvaardigt. De AFM kan daarnaast het basisbedrag verlagen of verhogen met ten hoogste 50 procent 

indien de verwijtbaarheid van de overtreder een dergelijke verlaging of verhoging rechtvaardigt. De AFM 

houdt bij het vaststellen van de bestuurlijke boete voorts rekening met de draagkracht van de overtreder.20 De 

AFM heeft bij de vaststelling van de hoogte van de boete geen aanleiding gezien om het basisbedrag te 

verhogen of te verlagen op grond van de ernst en/of duur van de overtreding of verwijtbaarheid. Wel heeft de 

AFM op basis van draagkracht het basisbedrag verlaagd met maar liefs 95%. De AFM heeft namelijk een 

boete opgelegd van € 100.000 dat overeenkomt met slechts 5% van het basisbedrag van € 2.000.000. 

 

131. De AFM ziet ook in bezwaar geen aanleiding om de hoogte van de – reeds aanzienlijk gematigde boete – te 

verlagen op grond van de ernst en/of duur van de overtreding. De overtreding van artikel 149a, eerste lid, 

BGfo betreft een ernstige overtreding die is ingedeeld in boetecategorie 3. Nu Cas substantieel meer uren in 

rekening heeft gebracht bij de klant dan haar werkzaamheden rechtvaardigen, zijn de betreffende 

consumenten ernstig benadeeld. Zij hebben immers kosten betaald voor het oversluiten van 1 of meer 

beleggingsverzekeringen, terwijl het aantal uren dat correspondeert met die kosten, niet in verhouding staat 

tot de werkzaamheden die volgen uit het dossier. Hoewel dat gegeven de overtreding reeds ernstig maakt, 

kan de aard van het product bij de beoordeling van de ernst niet uit het oog worden verloren. Het gaat om 

beleggingsverzekeringen die in de periode van september tot en met november 2012 zijn overgesloten. Cas 

kreeg leads binnen via haar eigen leadkanaal SOSwoekerpolis.nl, en via [Leadprovider 1] en [Leadprovider 

2]. Vanaf het vierde kwartaal van 2012 werden geen klanten meer benaderd die afkomstig waren van 

[Leadprovider 1] en [Leadprovider 2]. Alle (of een groot deel van de) klanten die in het vierde kwartaal Cas 

hebben benaderd hebben hun gegevens achtergelaten op de site SOSwoekerpolis.nl. Dit zijn klanten die, 

mede door alle aandacht die beleggingsverzekeringen in het verleden hebben gehad in de media, bezorgd zijn 

over hun polis en op het internet op zoek gaan naar iemand die hen met vragen over hun polis kon helpen.  

 

132. Het vertrouwen van die consumenten in de financiële markten is door de affaires rond 

beleggingsverzekeringen niet hoog. Cas doet op zijn beurt afbreuk aan dat vertrouwen door de consumenten 

een kennelijk onredelijke vergoeding in rekening te brengen. De AFM is ook in bezwaar van oordeel dat Cas 

zich in bochten wringt om te betogen dat haar vergoeding niet kennelijk onredelijk is. Daarbij worden 

kostenelementen genoemd als de reistijd, de nazorg en de ‘gemiddelde’ vergoeding waar Cas stelt van uit te 

gaan. Nergens zijn die posten te vinden in de documentatie die de consument ontvangt of in de door Cas met 

de consument gesloten overeenkomsten. In bezwaar voegt Cas hieraan toe dat zij de vergoedingen helemaal 

niet op basis van een uurtarief in rekening heeft gebracht, maar dat zij met de klant een fixed fee is 

overeengekomen. Een argument dat niet eerder naar voren is gebracht en nu in bezwaar als het belangrijkste 

verweer wordt aangevoerd. Dit blijft de AFM opmerkelijk vinden, evenals het betoog van Cas met 

betrekking tot het bedrag van € 450 dat voor nazorg in rekening zou zijn gebracht, (zonder dat dit expliciet 

met de klant is afgesproken).  

                                                        
20 Artikel 2, tweede en derde lid, Bbbfs en artikel 4, eerste lid, Bbbfs. 
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133. Het gegeven dat Cas juist bij beleggingsverzekeringen een kennelijk onredelijke vergoeding in rekening 

brengt doet afbreuk aan aan het herstel van vertrouwen van de consument in de financiële markten, en is 

zonder meer ernstig te noemen. Ten overvloede merkt de AFM op dat de posten die Cas in haar Zienswijze 

noemt die in de documentatie niet zijn terug te vinden, dit beeld zonder meer onderstrepen.  

 

Mate van verwijtbaarheid 

 

134. Met betrekking tot de verwijtbaarheid verwijst Cas op dit punt naar haar eerdere betoog over het ontbreken 

van verwijtbaarheid (zie boven). Volgens Cas dient ook de mate van verwijtbaarheid te leiden tot matiging 

van de opgelegde boete aan Cas.  

 

Reactie AFM 

 

135. Voor een reactie op dit bezwaar verwijst de AFM naar hetgeen zij hierboven heeft uiteengezet met 

betrekking tot de mate van verwijtbaarheid van Cas. In aanvulling daarop wijst de AFM nog op het volgende.  

 

136. Tijdens het eerste onderzoek naar Cas begin 2012 heeft de AFM 5 klantdossiers beoordeeld. In alle 

klantdossiers had Cas een bedrag van € 1.250 in rekening gebracht voor het adviseren over en bemiddelen in 

het oversluiten van 1 beleggingsverzekering. Tijdens het waarschuwingsgesprek op 30 juli 2012 heeft de 

AFM aangegeven dat Cas de kennelijke onredelijkheidnorm niet correct naleeft. Dit is tevens bevestigd in de 

waarschuwingsbrief, waarin ook de norm is uitgelegd. De AFM heeft tijdens het eerste onderzoek gekozen 

voor een waarschuwingsbrief met een waarschuwingsgesprek omdat de kennelijke onredelijkheidnorm een 

open norm betreft die op dat moment recent was ingevoerd. Door het geven van uitleg in de 

waarschuwingsbrief is de norm voldoende kenbaar en duidelijk gemaakt aan Cas.  

 

137. Ten tijde van de overtredingen die aan de boete ten grondslag liggen was de kennelijke onredelijkheidnorm 

dus voldoende kenbaar voor Cas, afgezien van het feit dat op marktpartijen een eigen verantwoordelijkheid 

rust om zich aan de relevante wet- en regelgeving te houden. Gelet op het soort overtreding heeft Cas tussen 

de waarschuwingsbrief en de 5 onderzochte klantdossiers voldoende tijd gehad om haar werkwijze aan te 

passen. Cas heeft haar Inducementbeleid echter zo minimaal aangepast, dat zij redelijkerwijs had kunnen 

weten dat deze aanpassingen niet zouden leiden tot het staken van de overtreding. Cas heeft bijvoorbeeld het 

aantal uren dat zij in rekening brengt voor de voorinventarisatie verlaagd van 1,3 naar 1 uur. Het bedrag dat 

Cas in rekening brengt voor het oversluiten van 1 beleggingsverzekering heeft zij verlaagd van € 1.250 naar 

€ 1.200.  Het bezwaar van Cas leidt daarom ook op dit punt niet tot een ander oordeel. De AFM ziet dan ook 

geen aanleiding om de hoogte van de boete te verlagen op grond van de mate van verwijtbaarheid. 

 

Draagkracht 

 

138. Cas stelt in bezwaar dat indien de AFM ondanks haar bezwaren het boetebesluit in stand houdt, het bedrag 

van de boete meer subsidiair aangepast zou moeten worden aan de huidige financiële positie van Cas. 

Volgens Cas is haar financiële positie als gevolg van het wegvallen van inkomsten verslechterd ten opzichte 
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van het moment van het voornemen tot boeteoplegging. Cas stelt nu geen activiteiten meer te ontplooien 

anders dan nazorg ten aanzien van bestaande klanten en het personeelsbestand zou op dit moment uit 1 

werknemer bestaan. Ter onderbouwing heeft Cas informatie aan de AFM verstrekt met betrekking tot haar 

financiële situatie. 

 

Reactie AFM 

  

139. Uit de financiële gegevens die Cas in bezwaar heeft verstrekt leidt de AFM onder meer af dat Cas per  

31 december 2013 een eigen vermogen had van € -------- en beschikte over € ------- aan liquide middelen. Uit 

het document ‘Prognose en Realisatie’ dat Cas aan de AFM heeft verstrekt blijkt dat Cas per 31 december 

2014 verwacht een eigen vermogen te hebben van € -------- en naar verwachting zal beschikken over € -- aan 

liquide middelen. Echter, uit de concept-jaarrekening over het jaar 2013 alsmede het document ‘Prognose en 

Realisatie’ volgt dat Cas op dit moment een langlopende vordering (aangegaan voor 15 jaar, eindigend op 31 

december 2027) heeft op de ------------------------------------ ten bedrage van € 230.000. -------------------- is 

enig aandeelhouder van Cas en de heer [B] is enig aandeelhouder van --------------------- Hoewel deze 

vordering een langlopende schuld betreft, is het voor Cas niet onmogelijk om deze vordering via --------------

--------- vroegtijdig af te laten lossen of aan een derde te verkopen en op deze manier aan liquide middelen te 

komen.  

 

140. Daarnaast leidt de AFM uit de concept-jaarrekening over het jaar 2013 af dat Cas een rekening-courant 

vordering op ---------------------- heeft waarvan de stand per 31 december 2013 € ---------- was. Het doel van 

een rekening-courant is om tussentijds bedragen tussen in dit geval Cas en ---------------------- te verrekenen. 

Omdat het hier geen lening betreft, kan Cas het bedrag op deze rekening-courant per direct vorderen van -----

------------------. Uit het document ‘Prognose en Realisatie’ volgt dat de stand van deze rekening-courant per 

31 augustus 2014 een vordering van € ----------- was en naar verwachting per 31 december 2014 een 

vordering van € ----------- zal zijn. Gezien het karakter van deze rekening-courant (lees: direct opeisbaar) is 

het voor Cas mogelijk om het bedrag van de rekening-courant op te eisen en op deze manier aan liquide 

middelen te komen voor het nakomen van haar financiële verplichtingen, waaronder de betaling van de 

onderhavige boete. Dat de financiële positie van Cas verslechterd is omdat Cas nu geen activiteiten meer 

verricht (behalve de nazorg) is derhalve voor de AFM geen aanleiding om het boetebedrag nog verder te 

verlagen dan 5% van het basisbedrag.  

 

141. Voorts leidt de AFM uit de concept-jaarrekening af dat Cas per 31 december 2013 een voorziening op haar 

balans heeft opgenomen voor ‘zorg- en bewaarplicht’ van € -----------. Volgens het document ‘Prognose & 

Realisatie’ zal per 31 december 2014 voor de balanspost ‘overige voorzieningen’ (waaronder de zorg- en 

bewaarplicht is opgenomen) een bedrag van € ---------- worden aangehouden. Uit de toelichting op de balans 

uit de concept-jaarrekening 2013 blijkt dat de voorziening zorg- en bewaarplicht verband houdt met nog te 

verrichten werkzaamheden gedurende 5 jaar na de bemiddelings- en advieswerkzaamheden.  

 

142. Verder blijkt uit de ‘Prognose & Realisatie’ dat de post ‘Lonen en salarissen’ naar verwachting per  

31 december 2014 € -------- bedraagt. Cas geeft in bezwaar aan dat haar personeelsbestand op dit moment uit 

1 werknemer bestaat. Deze post ziet dus kennelijk op deze werknemer die - volgens Cas – geen andere 
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activiteiten verricht dan nazorg ten aanzien van bestaande klanten. Verder blijkt uit de ‘Prognose & 

Realisatie’ dat de post ‘Overige bedrijfskosten’ € -------- bedraagt. Deze post ziet volgens de toelichting op 

de Winst- en verliesrekening over 2013 op ‘Overige personeelskosten’, ‘Huisvestingskosten’, 

‘Verkoopkosten’, ‘Autokosten’ en ‘Kantoorkosten’.  

 

143. De AFM stelt voorop dat – zoals ook hiervoor uitgebreid is uiteengezet – uit de klantdossiers niet is gebleken 

dat Cas expliciet een vergoeding met haar klanten heeft afgesproken voor het verlenen van nazorg na het 

oversluiten van de beleggingsverzekeringen. De AFM vindt het dan ook opmerkelijk dat Cas sinds 2012 een 

aanzienlijke voorziening op haar balans opneemt voor het verlenen van nazorg voor een periode van 5 jaar.  

 

144. Voorts is het de AFM opgevallen dat Cas zeer hoge kosten op haar concept-jaarrekening 2013 en de 

‘Prognose & Realisatie’ heeft staan die absoluut niet in verhouding staan tot de werkzaamheden die Cas op 

dit moment zou ontplooien. Naar het oordeel van de AFM heeft Cas niet aannemelijk gemaakt dat de kosten 

die onder de post ‘Overige bedrijfskosten’ en ‘Lonen en salarissen’ staan vermeld redelijkerwijs morgen 

worden gemaakt in het kader van de noodzakelijke uitoefening van haar bedrijf. Deze uitoefening van haar 

bedrijf bestaat – naar Cas stelt – uit het enkel en alleen verrichten van werkzaamheden in het kader van de 

nazorg. De AFM vindt deze kosten te hoog en acht deze niet reëel gelet op de aard van de activiteiten van 

Cas. Cas heeft niet aannemelijk gemaakt dat deze kosten noodzakelijk zijn om haar bestaande klanten van 

dienst te zijn bij het doorgeven van mutaties of het informeren van de klant over belangrijke wijzigingen met 

betrekking tot de afgesloten beleggingsverzekeringen. De AFM vindt het onwaarschijnlijk dat Cas de 

komende jaren nog veel tijd kwijt zal zijn voor het beheer van de huidige portefeuille. Kenmerkend voor de 

beleggingsverzekeringen die de klanten hebben afgesloten is de lange looptijd waar klanten 

hoogstwaarschijnlijk niet snel geneigd zullen zijn op korte termijn over te stappen naar een ander product. 

Deze klanten hebben immers net hun woekerpolissen overgesloten naar nieuwe producten. Bovendien is het 

naar het oordeel van de AFM niet gebruikelijk dat een financiëledienstverlener een (dergelijke) voorziening 

opneemt voor zorg- en bewaarplicht.  

 

145. Kort samengevat, de AFM vindt de voorziening voor de zorg- en bewaarplicht zoals die op de balans van 

Cas staat te hoog en niet reëel in verhouding tot de aard van de werkzaamheden waarvoor die voorziening is 

getroffen. Daarnaast heeft Cas niet aannemelijk gemaakt dat de kosten ‘Overige bedrijfskosten’ en ‘Lonen en 

salarissen’ die op de balans staan redelijkerwijs mogen worden gemaakt in het kader van de noodzakelijke 

uitoefening van haar bedrijf, welke op dit moment uit enkel het verlenen van nazorg bestaat. Cas heeft 

namelijk niet aannemelijk gemaakt dat de enige werknemer die op de loonlijst van Cas staat ook uitsluitend 

die activiteiten verricht die betrekking hebben op de nazorg die Cas meent aan haar bestaande klanten te 

verlenen. Nu niet aannemelijk is gemaakt dat de kosten die Cas op haar balans heeft opgenomen in 

verhouding staan tot de beperkte werkzaamheden die zij aan nazorg zou kunnen verrichten, bestaat bij de 

AFM twijfel bij de toelaatbaarheid van de aanzienlijke voorziening die voor deze werkzaamheden op de 

balans is opgenomen. Immers, deze voorziening op de balans van Cas drukt op het eigen vermogen waardoor 

het lijkt alsof Cas in een slechte financiële positie verkeert.  

 

146. Tot slot merkt de AFM nog het volgende op. Zoals hierboven is genoemd, blijkt uit de toelichting op de 

balans uit de concept-jaarrekening 2013 dat de voorziening zorg- en bewaarplicht verband houdt met nog te 
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verrichten werkzaamheden gedurende 5 jaar na de bemiddelings- en advieswerkzaamheden. Dit betekent dat 

jaarlijks een deel van deze voorziening vrij komt te vallen. Nu Cas stelt geen activiteiten meer te verrichten 

en dat zij deze voorziening voor een periode van 5 jaar heeft opgenomen, gaat de AFM ervan uit dat ieder 

jaar een deel van deze voorziening vrijvalt ten gunste van de winst van Cas. Cas beschikt dus op dit moment 

over een reserve die – gezien de te verwachten werkzaamheden in het kader van nazorg (die door maar 1 

werknemer verricht zouden worden) met de loop van de tijd vrij zal komen. Indien Cas redelijke kosten zou 

maken voor deze beperkte werkzaamheden, zou zij door het vrijvallen van de voorziening jaarlijks een winst 

realiseren. Indien het vrijgevallen deel van de voorziening (vrijwel) geheel aangewend zou moeten worden 

voor de posten ‘Lonen en salarissen’ en ‘Overige bedrijfskosten’, dan is de AFM van oordeel dat dit een 

gevolg is van het bewuste handelen van Cas, zijnde het niet beperken van haar kosten. Een dergelijke situatie 

vormt voor de AFM geen aanleiding om de hoogte van de boete op grond van de draagkracht nog verder te 

matigen. 

 

147. Gelet op het bovenstaande ziet de AFM geen aanleiding de boete verder te verlagen dan tot 5% van het 

basisbedrag. De AFM houdt daarom de boete van € 100.000 in stand. Het bezwaar van Cas treft ook op dit 

punt geen doel. 

 

Conclusie 

148. Uit al het voorgaande volgt dat geen van de door of namens Cas aangevoerde bezwaargronden slaagt. Voor 

de AFM bestaat dan ook geen aanleiding om op grondslag van het bezwaar over te gaan tot gehele of 

gedeeltelijke herroeping van het boetebesluit en/of tot een verdergaande matiging van deze boete. 

 

V. Besluit 

 

149. Op grond van al het voorgaande heeft de AFM besloten het bezwaar van Cas tegen het besluit van de AFM 

van 10 juli 2014 (kenmerk: ---------------------) ongegrond te verklaren en dit boetebesluit geheel in stand te 

laten. 

 

VI. Rechtsgangverwijzing 

 

Iedere belanghebbende kan tegen deze beslissing op bezwaar beroep instellen door binnen zes weken na 

bekendmaking ervan een beroepschrift in te dienen bij de rechtbank Rotterdam, Bestuursrecht, Postbus 50951, 

3007 BM Rotterdam. Natuurlijke personen kunnen ook digitaal beroep instellen bij genoemde rechtbank via 

http://loket.rechtspraak.nl/bestuursrecht. Daarvoor moet u wel beschikken over een elektronische handtekening 

(DigiD). Kijk op de genoemde site voor de precieze voorwaarden. Voor het instellen van beroep wordt een 

griffierecht geheven. 
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VII. Publicatie 

 

150. De AFM stelt vast dat het boetebesluit inmiddels op grond van artikel 1:97 Wft is gepubliceerd en dat Cas 

geen specifieke gronden heeft aangevoerd tegen deze publicatie.  

 

151. Ingevolge artikel 1:97, vijfde lid, Wft, is de AFM sinds 1 augustus 2014 gehouden de uitkomst van een 

ingediend bezwaar tegen een opgelegde boete zo spoedig mogelijk bekend te maken. Daarbij moet op grond 

van het vierde lid van artikel 1:97 Wft worden beslist of publicatie al dan niet anoniem zal gebeuren. De 

AFM zal hierover na de toezending van deze beslissing op bezwaar een separate beslissing nemen. Zij zal 

Cas over deze beslissing informeren door middel van een voorgenomen besluit tot publicatie, waar Cas door 

middel van een zienswijze op kan reageren.  

 

 

Hoogachtend, 

Autoriteit Financiële Markten    

  

  

  

[was getekend] [was getekend] 

Hoofd Bestuurslid 

Juridische Zaken  
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Bijlage 1: Wettelijk kader 

 

Wet op het financieel toezicht (Wft) 

 

In artikel 1:80, eerste en tweede lid, Wft is bepaald: 

1. Het bedrag van de bestuurlijke boete wordt bepaald bij algemene maatregel van bestuur, met dien verstande 
dat de bestuurlijke boete voor een afzonderlijke overtreding ten hoogste € 4 000 000 bedraagt. Indien tijdens het 

plegen van de overtreding nog geen vijf jaren zijn verlopen sedert het opleggen van een bestuurlijke boete aan de 
overtreder ter zake van eenzelfde overtreding, wordt het bedrag van de bestuurlijke boete, bedoeld in de eerste 
volzin, voor een afzonderlijke overtreding verdubbeld. 

2. De algemene maatregel van bestuur, bedoeld in het eerste lid, bepaalt bij elke daarin omschreven overtreding 
het bedrag van de deswege op te leggen bestuurlijke boete. De overtredingen worden gerangschikt in categorieën 

naar zwaarte van de overtreding met de daarbij behorende basisbedragen, minimumbedragen en 
maximumbedragen. Daarbij wordt de volgende indeling gebruikt: 

Categorie Basisbedrag Minimumbedrag Maximumbedrag 

1 € 10 000,– € 0,– € 10 000,– 

2 € 500 000,– € 0,– € 1 000 000,– 

3 € 2 000 000,– € 0,– € 4 000 000,– 

 

In artikel 1:97 Wft is – voor zover – relevant bepaald: 

[…] 

4. De openbaarmaking van het besluit geschiedt in zodanige vorm dat het besluit niet herleidbaar is tot 
afzonderlijke personen, indien voorafgaand aan openbaarmaking door de toezichthouder kan worden vastgesteld 
dat bij volledige openbaarmaking: 

a. voor zover de boete wordt opgelegd aan een natuurlijk persoon, bekendmaking van zijn persoonlijke gegevens 
onevenredig zou zijn; 

b. betrokken partijen in onevenredige mate schade zou worden berokkend; 
c. een lopend strafrechtelijk onderzoek zou worden ondermijnd; of 
d. de stabiliteit van het financiële stelsel in gevaar zou worden gebracht. 

5. De toezichthouder maakt de indiening van een bezwaar of de instelling van een beroep tegen een besluit als 

bedoeld in het eerste lid, alsmede de uitkomst van dat bezwaar of beroep, zo spoedig mogelijk bekend. Het vierde 
lid is van overeenkomstige toepassing. 
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In artikel 149a, eerste en tweede lid, (oud) BGfo was tot 1 januari 2012 – voor zover relevant – bepaald: 

 

1. Een aanbieder, bemiddelaar of adviseur verschaft of ontvangt voor het bemiddelen of adviseren inzake een 

betalingsbeschermer, complex product, hypothecair krediet, schadeverzekering of uitvaartverzekering, 

rechtstreeks of middellijk geen provisie die niet noodzakelijk is voor het verlenen van de desbetreffende dienst of 

deze mogelijk maakt. 

2. het eerste lid is niet van toepassing op: 

 a. provisies die worden verschaft door of aan de cliënt of degene die namens hem optreedt, tenzij de hoogte 

van de provisies die de bemiddelaar of adviseur bij de cliënt of degene die namens hem optreedt in rekening 

brengt kennelijk onredelijk is gelet op de aard en reikwijdte van de dienstverlening; of 

 […] 

 

Besluit bestuurlijke boetes financiële sector (Bbfs) 

 

In artikel 2 van het Bbfs is bepaald: 

1. De toezichthouder stelt een bestuurlijke boete in de tweede of derde categorie vast op het basisbedrag. 

2. De toezichthouder verlaagt of verhoogt het basisbedrag met ten hoogste 50 procent indien de ernst of duur van 
de overtreding een dergelijke verlaging of verhoging rechtvaardigt. 

3. De toezichthouder verlaagt of verhoogt het basisbedrag met ten hoogste 50 procent indien de mate van 
verwijtbaarheid van de overtreder een dergelijke verlaging of verhoging rechtvaardigt.  

In artikel 4 van het Bbfs is bepaald: 

1. De toezichthouder houdt bij het vaststellen van een bestuurlijke boete rekening met de draagkracht van de 

overtreder. 

2. De toezichthouder kan op basis van het eerste lid de op te leggen bestuurlijke boete verlagen met maximaal 100 
procent. 

In artikel 10 van het Bbfs was tot 1 januari 2013 – voor zover relevant – bepaald: 

 

Overtreding van een voorschrift, gesteld in een hierna genoemd artikel van de Wet op het financieel toezicht of in 

een hierna genoemd artikel van een op die wet gebaseerde algemene maatregel van bestuur, is als volgt 

beboetbaar: 

Besluit Gedragstoezicht financiële ondernemingen Wft    Boetecategorie 

[…]          […] 

149a, eerste lid         3 
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Algemene wet bestuursrecht (Awb) 

 

In artikel 7:2 Awb is bepaald: 

 

1. Voordat een bestuursorgaan op het bezwaar beslist, stelt het belanghebbenden in de gelegenheid te worden 

gehoord. 

2. Het bestuursorgaan stelt daarvan in ieder geval de indiener van het bezwaarschrift op de hoogte alsmede 

belanghebbende die bij de voorbereiding van het besluit hun zienswijze naar voren hebben gebracht. 

 

In artikel 7:10, Awb is bepaald: 

 

1. Het bestuursorgaan beslist binnen zes weken of- indien een commissie als bedoeld in artikel 7:13 is ingesteld - 

binnen twaalf weken, gerekend vanaf de dag na die waarop de termijn voor het indienen van het bezwaarschrift is 

verstreken. 

2. De termijn wordt opgeschort gerekend vanaf de dag na die waarop de indiener is verzocht een verzuim als 

bedoeld in artikel 6:6 te herstellen, tot de dag waarop het verzuim is hersteld of de daarvoor gestelde termijn 

ongebruikt is verstreken. 

3. Het bestuursorgaan kan de beslissing voor ten hoogste zes weken verdagen. 

4. Verder uitstel is mogelijk voor zover: 

a. alle belanghebbenden daarmee instemmen, 

b. de indiener van het bezwaarschrift daarmee instemt en andere belanghebbenden daardoor niet in hun belangen 

kunnen worden geschaad, of 

c. dit nodig is in verband met de naleving van wettelijke procedurevoorschriften. 

5. Indien toepassing is gegeven aan het tweede, derde of vierde lid, doet het bestuursorgaan hiervan schriftelijk 

mededeling aan belanghebbenden. 

 

In artikel 7:11, Awb is bepaald: 

 

1. Indien het bezwaar ontvankelijk is, vindt op grondslag daarvan een heroverweging van het bestreden besluit 

plaats. 

2. Voor zover de heroverweging daartoe aanleiding geeft, herroept het bestuursorgaan het bestreden besluit en 

neemt het voorzover nodig in de plaats daarvan een nieuw besluit. 

 

Artikel 8:1, eerste lid, Awb 

 

1. Een belanghebbende kan tegen een besluit beroep instellen bij de rechtbank. 

 

 

 

 

 

 

Hoogachtend, 
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Autoriteit Financiële Markten    

  

  

  

      

  

  

 

 


