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Reikwijdteschema vergelijkingskaart aanbieder 

 
*Er is sprake van rechtstreeks klantcontact als uw onderneming contact heeft met een klant, dat kan persoonlijk of via 

allerlei media, zoals een website. U hebt rechtstreeks klantcontact indien uw onderneming adviseert en/ of bemiddelt voor 

deze klant. Ook bij execution only-dienstverlening waarbij het product rechtstreeks bij u als aanbieder kan worden 

afgesloten, is er sprake van rechtstreeks klantcontact. Als u pas contact heeft met de klant nadat het product is afgesloten 

hoeft u geen vergelijkingskaart te verstrekken. Let op: als in het kader van beheer of andere dienstverlening er toch 

opnieuw advies wordt gegeven of er komt een nieuwe overeenkomst tot stand kan er sprake zijn rechtstreeks 

klantcontact. Bijvoorbeeld een nieuw advies of nieuwe bemiddeling om een product over te sluiten of een bestaand 

product te herzien. In dit geval moet u een vergelijkingskaart verstrekken.  

nee

ja

ja

ja

ja

U en uw aangesloten ondernemingen 

hebben een vergelijkingskaart nodig. U 

bent als collectieve vergunninghouder 

ervoor verantwoordelijk dat de 

aangesloten onderneming een 

vergelijkingskaart heeft. 
nee

U hebt geen vergelijkingskaart nodig. 

Als u twijfel heeft over de kwalificering van uw dienstverlening 

dan kunt u contact opnemen met het ondernemersloket op 

maandag, woensdag en donderdag 10.00 uur tot 13.00 uur op 

telefoonnummer 0800-6800 680 (gratis) of via 

ondernemersloket@afm.nl.

Deze onderneming heeft voor de 

adviserende activiteiten en/of de 

bemiddeling een vergunning nodig en 

dient zelf een vergelijkingskaart te 

generen.

U hebt een vergunning als aanbieder. Biedt u producten aan die 

onder het provisieverbod vallen? U hebt geen vergelijkingskaart nodig.

Het provisieverbod is vastgelegd in artikel 86c Besluit 

Gedragstoezicht financiële ondernemingen Wft (BGfo). 

ja

Hebt u rechtstreeks* klantcontact? Bijvoorbeeld hebt u een 

filiaal of bijkantoor waar klanten komen of bent u een direct 

writer of hebt u een website waarop klanten zelf hun eigen 

producten, bijvoorbeeld een verzekering, kunnen afsluiten.

U hebt een vergelijkingskaart nodig.

Hebt u een onderneming die voor u de backoffice doet, zoals een 

serviceprovider en/of servicer?

nee

nee

Hebt u één of meer verbonden bemiddelaars? U dient ervoor zorg te dragen dat de 

verbonden bemiddelaar een 

vergelijkingskaart opstelt.

nee

Hebt u of één of meer aangesloten ondernemingen EN is daarbij 

sprake van rechtstreeks* klantcontact?
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