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1. Inleiding 

In dit onderzoeksrapport zijn de feiten en bevindingen opgenomen, alsmede het oordeel van de Autoriteit Financiële 

Markten (AFM)1 naar aanleiding van het onderzoek dat de AFM heeft uitgevoerd naar de naleving van de Wet op 

het financieel toezicht (Wft) door Visie B.V. (Visie).  

 

De AFM heeft onderzocht in hoeverre Visie de geldende wet- en regelgeving heeft nageleefd in de periode van 1 

januari 2015 tot heden. Zoals eerder aan Visie is gecommuniceerd is hierbij bijzondere aandacht besteed aan de 

naleving van het bepaalde bij of krachtens de artikelen 1:117 Wft, 4:11 Wft, 4:15 Wft, 4:19 Wft, 4:20 Wft en 4:23 

Wft en hetgeen is bepaald in het Besluit Gedragstoezicht financiële ondernemingen Wft (BGfo). Dit betekent 

overigens niet dat naast voornoemde artikelen geen andere artikelen meegenomen zijn in dit onderzoek.  

 

Volledigheidshalve vermeldt de AFM dat er geen integraal onderzoek is uitgevoerd. Hierdoor zijn bepaalde 

aspecten geen onderdeel van het onderzoek geweest. De bevindingen in dit onderzoeksrapport moeten in dit licht 

worden bezien. Het achterwege blijven van opmerkingen met betrekking tot overige aspecten en voorschriften kan 

derhalve niet zodanig worden geïnterpreteerd dat geen andere overtredingen van de Wft (kunnen) bestaan. 

 

Dit onderzoeksrapport bestaat uit negen hoofdstukken. In hoofdstuk 2 staan de bedrijfs- en persoonsgegevens. In 

hoofdstuk 3 staat het verloop van het onderzoek. In de hoofdstukken 4 tot en met 8 staan de feiten en bevindingen 

zoals deze blijken uit het onderzoek van de AFM, met achtereenvolgens het verdienmodel en de positie van Visie 

binnen [A] (4), de beleidsbepalers van Visie (5), het dienstverleningsproces van Visie (6), het klachtenbeleid van 

Visie (7) en het inwinnen van informatie door Visie (8). In hoofdstuk 9 geeft de AFM uitgebreid haar oordeel weer.  

 

In dit onderzoeksrapport wordt afwisselend de term consument en klant gebruikt. Waar klant staat kan eventueel 

ook consument gelezen worden. Waar consument staat kan eventueel ook (potentiële) klant worden gelezen.  

  

                                                        
1 Met ‘de AFM’ wordt in dit onderzoeksrapport zowel de AFM zelf, als haar toezichthouders bedoeld. 
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2. Bedrijfs- en persoonsgegevens 

Visie is onderdeel van [A]. [A] bestaat uit circa 35 ondernemingen2 die gevestigd zijn in Nederland, Luxemburg en 

Zwitserland. De uiteindelijk belanghebbenden van de entiteiten binnen [A] zijn [B], [C], [D], [E] en [F] via aandelen 

die de persoonlijke holdings van deze personen hebben in de entiteiten van [A].  

 

Hieronder wordt een vereenvoudigde weergave gegeven van [A] en de verhouding tussen de betrokken 

ondernemingen en de natuurlijke personen. Voor een volledig organogram van [A] naar stand 17 maart 2015 wordt 

verwezen naar bijlage 1.  

 

Visie B.V.3  

Adres:    Witte Kruislaan 6, 1217AP Hilversum 

KvK-nummer:    24180167 

Datum van oprichting:   17-01-1990 

Handelsnamen:    Visie B.V., Visie Support, Visie Verzekeringen, GFH Direct 

 

Enig statutair bestuurder 

Naam:    [G] 

Geboortedatum- en plaats: xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx 

Datum in functie:   02-08-2007 

Titel:    Directeur 

Bevoegdheid:   Alleen/zelfstandig bevoegd 

 

Aandeelhouders4 

[H]     xxxxx% 

[I]     xxxxx% 

[J]     xxxxx% 

[K]       xxxx% 

[L]       xxxx% 

 

  

                                                        
2 Op basis van een verklaring van [F] aan de AFM op 22 juni 2015. Op het organogram in bijlage 1 zijn 33 entiteiten weergegeven 

(niet zijnde natuurlijke personen en diens persoonlijke holdings).  

3 Naar stand van het register van de Kamer van Koophandel (KvK) d.d. 5 januari 2017. 

4 Volgens het organogram dat [M] namens onder meer [C] en Visie op 17 augustus 2015 aan de AFM heeft verstrekt. Het 

organogram is gedateerd 14 augustus 2015. De aandeelhouders als weergegeven op dit organogram komen overeen met het 

organogram naar stand 17 maart 2015 in bijlage 1.  
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Gevolmachtigden 

Naam:    [N] 

Geboortedatum- en plaats: xxxxxxxxxxxxxxxxxxx 

Datum in functie:   01-09-2015 

Inhoud volmacht:  Bevoegd tot het doen van opgave aan het handelsregister.  

    

Naam:    [O] 

Geboortedatum- en plaats: xxxxxxxxxxxxxxxxxx 

Datum in functie:   01-09-2015 

Inhoud volmacht:  Beperkte volmacht tot EUR 25.000,00.  

Bevoegd tot het doen van opgave aan het handelsregister.  

 

Historische statutair bestuurders (sinds 5 juli 2007): 

Naam:    [H] 

Adres:    xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx 

KvK-nummer:   xxxxxxxx 

Periode:    05-07-2007 tot 02-08-2007 

Titel:    Directeur 

Bevoegdheid:   Alleen/zelfstandig bevoegd 

 

Historische enig aandeelhouders (sinds 5 juli 2007):  

Naam:    [H] 

Adres:    xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx 

KvK-nummer:   xxxxxxxx 

Periode:    14-03-2014 tot 19-11-2014 

 

Historische volmachten (sinds 5 juli 2007): 

Naam:    [F] 

Geboortedatum- en plaats: xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx 

Periode:    20-02-2014 tot 01-09-2015    

 

Naam:    [B] 

Geboortedatum- en plaats: xxxxxxxxxxxxxxxxxx 

Periode:    20-02-2014 tot 01-09-2015    

 

Op 31 oktober 2007 heeft de AFM aan Visie onder nummer 12017019 een vergunning verleend voor het bemiddelen 

in levens- en schadeverzekeringen. Op verzoek van Visie heeft de AFM de vergunning per 29 april 2011 

ingetrokken.  

 



 

 

 

 

   

   

 Ons kenmerk xxxxxxxxxxxxx 

 Pagina 9 van 294 

   

Op 3 januari 2012 heeft de AFM aan Visie onder nummer 12040505 een vergunning verleend voor het adviseren 

over en bemiddelen in spaarrekeningen en het adviseren over en orders doorgeven in deelnemingsrechten in een 

beleggingsinstelling. De aanvraag voor laatstgenoemde vergunning is ingediend op 6 december 2011. Bij de 

aanvraag is een formulier “Toelichting op activiteiten” gevoegd. Uit dit formulier blijkt dat Visie verklaart vanaf 1 

januari 2007 tot datum aanvraag geen advies- en bemiddelingswerkzaamheden te hebben verricht. Visie beschikte 

op dat moment niet over een portefeuille. Bij de aanvraag is tevens een document “Verklaring vergunningaanvraag” 

gevoegd. Hieruit blijkt dat Visie verklaart zich tot heden niet gericht te hebben op particuliere advisering. Visie heeft 

zich tot dan samen met verzekeraars bezig gehouden nieuwe levensverzekeringsconcepten te ontwikkelen. Visie 

verklaart om die reden geen particuliere portefeuille te hebben opgebouwd. Vanaf 6 december 2011 richt Visie zich 

wel op het adviseren van particulieren. Visie spreekt over een “nieuw model”.    

 

Op 24 september 2013 is deze vergunning op verzoek van Visie uitgebreid ten aanzien van het adviseren over en 

het bemiddelen in hypothecair krediet. Per 1 januari 2014 is de vergunning van Visie - vanwege een wetswijziging 

inzake de vakbekwaamheidseisen voor financiële ondernemingen - uitgebreid ten aanzien van het adviseren over en 

bemiddelen in vermogen, inkomens- zorg en schadeverzekeringen (particulier/zakelijk).5 Op 23 september 2016 is 

de vergunning op verzoek van Visie uitgebreid ten aanzien van het adviseren over en bemiddelen in consumptief 

krediet.6  

 

 

[P]7  

Adres:    xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx 

KvK-nummer:    xxxxxxxx 

Handelsnaam:    [P] 

 

Statutair bestuurders 

Naam:    xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx 

Geboortedatum- en plaats: xxxxxxxxxxxxxxxxxxx 

Datum in functie:   21-01-1999 

Titel:    Algemeen directeur 

Bevoegdheid:   Alleen/zelfstandig bevoegd 

 

Naam:    [C] 

                                                        
5 Van 3 januari 2012 tot 1 januari 2014 was het Visie onder haar vergunning toegestaan te bemiddelen in levens- en 

schadeverzekeringen, om welke reden Visie voor deze uitbreiding van haar vergunning in aanmerking kwam.  

6 Volledigheidshalve vermeldt de AFM dat bij een uitbreiding van de vergunning ten aanzien van het adviseren over en bemiddelen 

in consumptief krediet uitsluitend wordt getoetst of de financiële dienstverlener beschikt over vakbekwame adviseurs ten aanzien van 

consumptief krediet.  

7 Naar stand van het register van de KvK d.d. 5 januari 2017. 
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Geboortedatum- en plaats: xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx 

Datum in functie:   01-02-2010 

Titel:    Algemeen directeur 

Bevoegdheid:   Alleen/zelfstandig bevoegd 

 

Aandeelhouders8 

[H]           xxxx% 

[I]         xxxx% 

[J]     xxxxx% 

[K]         xxxx% 

[L]         xxxx% 

 

Op 16 oktober 2013 heeft [P] bij de AFM een vergunningaanvraag ingediend voor het beheren van 

beleggingsinstelling(en) op grond van artikel 2:65 Wft.9 Bij de vergunningaanvraag zijn [B], [C] en [D] gemeld als 

beoogde dagelijks beleidsbepalers van [P] 

 

Op 11 juni 2015 heeft de AFM de vergunningaanvraag van [P] afgewezen op onder meer de grond dat [B], [C] en 

[D] niet geschikt zijn in verband met het beheren van een beleggingsinstelling10 en dat de betrouwbaarheid van [B], 

[C] en [D] niet (langer) buiten twijfel staat11. Zie hierover uitgebreider paragraaf 5.1.2.  

 

xxxx 

Adres:  xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx   

Registratienummer:  xxxxxxxx   

Handelsnamen:    [R], [S]x 

 

Bestuurders 

Naam:    [C] 

Geboortedatum- en plaats: niet vermeld  

Datum in functie:   05-08-2009 

Functie:    Gérant (bestuurder) 

 

Naam:    [D] 

                                                        
8 Volgens het organogram dat [M] namens [C] en Visie op 17 augustus 2015 aan de AFM heeft verstrekt. Het organogram is 

gedateerd 14 augustus 2015. De aandeelhouders als weergegeven op dit organogram komen overeen met het organogram naar stand 

17 maart 2015 in bijlage 1. 

9 De vergunningaanvraag is ingediend door xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx Diezelfde dag heeft 

xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx haar statutaire naam gewijzigd in [P]  

10 Als bedoeld in artikel 4:9 van de Wft en de Beleidsregel Geschiktheid 2012, Stcrt. 2012.  

11 De eisen van betrouwbaarheid volgen uit artikel 4:10 van de Wft.  
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Geboortedatum- en plaats: niet vermeld 

Datum in functie:   08-08-2008 

Functie:    Gérant (bestuurder) 

 

Naam:    [B] 

Geboortedatum- en plaats: niet vermeld 

Datum in functie:   08-08-2008 

Functie:    Gérant (bestuurder) 

 

De Luxemburgse toezichthouder [T] heeft op 8 augustus 2008 aan [R] een vergunning verleend voor het beheren 

van beleggingsinstellingen. [R] is in het kader van de AlFM-richtlijn geregistreerd bij [T] 

en valt voor deze activiteiten onder het AlFM-registratieregime als bedoeld in artikel 3 van de AlFM-richtlijn. De 

AFM heeft informatie ontvangen van [T] dat [T] op 18 september 2012 een brief heeft gestuurd aan [R] met daarin 

opgenomen dat zij geen verzoeken tot nieuwe beheeractiviteiten van [R] en haar bestuurders 

xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx[B]xxxxxxxxxxx accepteert. De aanleiding voor [T] om deze brief te sturen is gelegen 

in het door haar geconstateerde feit dat [R] een nieuw subfonds heeft gelanceerd zonder dat het vermogen van dit 

fonds in bewaring is gegeven bij de bewaarder van het bovenliggende paraplufonds en zonder dat [T] daarover is 

geïnformeerd. Door deze maatregel mag [R] tot op heden geen nieuwe (beheer)activiteiten in Luxemburg verrichten. 

 

[H]x 

Adres:    xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx 

KvK-nummer:    xxxxxxxx 

 

Enig statutair bestuurder en enig aandeelhouder 

Naam:    [B] 

Geboortedatum- en plaats: xxxxxxxxxxxxxxxxxx 

Datum in functie:   24-04-2003 

 

[I]x  

Adres:    xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx   

KvK-nummer:    xxxxxxxx 

 

Enig statutair bestuurder en enig aandeelhouder 

Naam:    [D] 

Geboortedatum- en plaats: xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx 

Datum in functie:   14-03-2002 

 

xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx 

Adres:    xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx 

KvK-nummer:    xxxxxxxx 
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Enig statutair bestuurder en enig aandeelhouder 

Naam:    [J]  

KvK-nummer:   xxxxxxxx  

Datum in functie:   27-10-2008 

 

[J]x 

Adres:    xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx 

KvK-nummer:    xxxxxxxx 

 

Enig statutair bestuurder en enig aandeelhouder 

Naam:    [C] 

Geboortedatum- en plaats: xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx  

Datum in functie:   27-10-2008 

 

[K]x   

Adres:    xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx 

Registratienummer:  xxxxxxxx     

 

Enig statutair bestuurder en enig aandeelhouder 

Naam:    [E] 

Geboortedatum- en plaats: niet vermeld  

Datum in functie:   24-10-2012 

 

[L]x   

Adres:    xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx   

KvK-nummer:    xxxxxxxx 

 

Enig statutair bestuurder en enig aandeelhouder 

Naam:    [F] 

Geboortedatum- en plaats: xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx 

Datum in functie:   09-01-2012 

 

[S], nevenvestiging van [U]12  

Bezoekadres:   xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx     

Postadres:   xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx 

KvK-nummer:    xxxxxxxx 

Vestigingsnummer:  xxxxxxxx 

                                                        
12 Naar stand van het register van de KvK d.d. 5 januari 2017. 
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Handelsnamen:    [U], [S], xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx 

 

Gevolmachtigden 

Naam:    [F] 

Geboortedatum- en plaats: xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx 

Datum in functie:   01-01-2013 

Titel:    Juridisch Adviseur [S] 

Inhoud volmacht: Correspondentie en aanbieden/aangaan van overeenkomsten met betrekking tot 

[S] producten 

 

Naam:    [B] 

Geboortedatum- en plaats: xxxxxxxxxxxxxxxxxx 

Datum in functie:   01-01-2013 

Inhoud volmacht:  Correspondentie en aanbieden/aangaan van overeenkomsten m.b.t. [S] producten 

 

Op 30 december 2010 heeft de AFM aan [U] onder nummer xxxxxxxx een vergunning verleend voor het beheren 

van beleggingsinstellingen die beleggen in financiële instrumenten. Deze vergunning is per 22 juli 2014 van 

rechtswege omgezet in een AIFM vergunning als bedoeld in artikel 2:65 Wft.  

 

[R] heeft op 19 oktober 2012 een Fund Service Overeenkomst gesloten met [U]x13 In de Fund Service Overeenkomst 

verklaart [R] middels een beleggingsinstelling aan het publiek in Nederland de mogelijkheid wensen te bieden om 

a) via [S] fiscaal vriendelijk (banksparen) vermogen op te bouwen en/of uit te keren voor i) aanvullend pensioen, ii) 

gederfd loon en iii) mogelijk in de toekomst ook ter aflossing van een hypothecaire schuld, alsook b) het niet fiscaal 

gefaciliteerd opbouwen van vermogen. [U] verklaart zich bereid voor [A] een beleggingsinstelling, het 

xxxxxxxxxxxxxxxx, op te richten en haar medewerking te willen verlenen aan het opzetten, structureren, 

distribueren en onderhouden van het fonds in lijn met de wensen van [A] en ten behoeve van hetgeen in de vorige 

volzin is omschreven.   

 

De rechten van deelneming in het xxxxxxxxxxxxxxxx worden aangeboden door de nevenvestiging van [U], actief 

onder de handelsnaam [S]. [U] heeft op 9 november 2012 het xxxxxxxxxxxxxxxx bij de AFM gemeld. Het 

xxxxxxxxxxxxxxxx is per 18 december 2012 in de registers van de AFM opgenomen. Sinds 3 mei 2013 heeft [U] 

[S] als handelsnaam en nevenvestiging ingeschreven in het register van de KvK.  

3. Verloop van het onderzoek  

Op 22 juni 2015 heeft de AFM een onaangekondigd onderzoek ter plaatse bij Visie verricht. Het onderzoek richtte 

zich op de dienstverlening, informatieverstrekking, het beloningsbeleid en de integere en beheerste bedrijfsvoering 

van Visie. Tijdens het onderzoek heeft de AFM gesprekken gevoerd met verschillende medewerkers en andere 

                                                        
13 De AFM heeft de Fund Service Overeenkomst eerst op 16 oktober 2014 ontvangen naar aanleiding van vragen daarover in het 

kader van de vergunningaanvraag van [P] 
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personen die betrokken zijn bij de activiteiten van Visie. Daarnaast heeft de AFM in de aankondigingsbrief (met 

kenmerk: xxxxxxxxxxxxx) schriftelijke en digitale bescheiden opgevraagd. Deze stukken zijn vrijwel allemaal ter 

plekke ontvangen. Visie beschikte niet over een incidentenregistratie en er was geen intern auditoverzicht. Daarnaast 

heeft de AFM aanvullende stukken ontvangen. 

 

Op 23 juni 2015 heeft [F] per e-mail aanvullende stukken aangeleverd, namelijk de salarisoverzichten van Visie 

alsmede een opsomming van de afspraken die ten tijde van het onderzoek ter plaatse met de AFM zijn gemaakt. De 

AFM heeft dezelfde dag per e-email gereageerd en daarbij een overzicht van de door de AFM gekopieerde bestanden 

naar [F] verstuurd.  

 

Op 26 juni 2015 heeft de AFM per e-mail aan de gesprekspartners van Visie ten tijde van het onderzoek ter plaatse 

de gespreksverslagen gestuurd. Daarbij heeft de AFM de gesprekspartners de gelegenheid gegeven om tot 1 juli 

2015 het verslag door te nemen en te ondertekenen, al dan niet voorzien van een aanvulling en/of opmerkingen.  

 

Op 1 juli 2015 heeft [F], in de hoedanigheid van xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx, zeven van de tien 

ondertekende gespreksverslagen, met daarbij aanvullingen, per e-mail aan de AFM verstuurd. 

 

Op 2 juli 2015 heeft [F], in de hoedanigheid van xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx, de resterende drie 

van de tien ondertekende gespreksverslagen, met daarbij aanvullingen, per e-mail aan de AFM verstuurd.  

  

 

Op 4 september 2015 heeft de AFM [N] en [O] goedgekeurd als beleidsbepalers van Visie.14  

 

Naar aanleiding van de door de AFM gevorderde e-mailboxen op 22 juni 2015 is Visie conform de “Werkwijze AFM 

inzien en kopiëren van digitale gegevens” de mogelijkheid geboden om privé- en geprivilegieerde correspondentie 

te identificeren en deze kenbaar te maken aan de AFM. Het hierop volgende schoningstraject heeft tot 16 november 

2015 geduurd. Derhalve hebben de toezichthouders van de AFM pas vanaf voornoemde datum toegang gekregen 

tot de e-mailboxen van Visie.  

 

Op 15 februari 2016 heeft de AFM een aanvullend informatieverzoek (kenmerk xxxxxxxxxxxxx) gedaan. De AFM 

verzoekt Visie om aanvullende informatie en om een aantal documenten die eerder aan de AFM zijn verstrekt te 

actualiseren. Wanneer er geen wijzigingen dan wel aanvullingen zijn in die documenten, gaat de AFM ervan uit dat 

de op 22 juni 2015 ontvangen documenten nog van toepassing zijn.  

 

Op 1 maart 2016 heeft Visie op het aanvullende informatieverzoek gereageerd en documenten verstrekt. 

 

                                                        
14 De feiten met betrekking tot de aanmelding en goedkeuring van de heren [N] en [O] als beleidsbepalers van Visie zijn opgenomen 

in paragraaf 5.1 van dit rapport.  
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Op 11 maart 2016 heeft de AFM aan Visie per brief (met kenmerk xxxxxxxxxxxxx) verzocht om een toelichting op 

de door Visie op 1 maart 2016 verstrekte informatie.  

 

Op 18 maart 2016 heeft de AFM van Visie een toelichting ontvangen op de door Visie op 1 maart 2016 verstrekte 

informatie. Bij de brief is onder meer een tabel gevoegd waarin staat aangegeven welke documenten nieuw zijn ten 

opzichte van 22 juni 2015, en wanneer het betreffende document in werking is getreden. 

 

Op 10 november 2016 heeft de AFM aan Visie haar voornemen kenbaar gemaakt om de vergunning van Visie in te 

trekken op de grond dat Visie niet voldoet aan artikel 4:9, eerste lid, Wft, artikel 4:10, eerste lid, Wft en artikel 4:11, 

eerste lid Wft. Visie is hierbij een termijn van vijftien werkdagen geboden haar zienswijze ten aanzien van het 

voornemen naar voren te brengen.  

 

Op 18 november 2016 heeft de heer mr. dr. M. Klijnstra van Lexence Advocaten (de heer Klijnstra), als advocaat 

en gemachtigde, namens Visie verzocht de zienswijzetermijn te verlengen tot 22 december 2016. De AFM heeft 

daarop op 21 november 2016 de zienswijzetermijn verlengd tot 15 december 2016.  

 

Op 14 december 2016 heeft de heer Klijnstra namens Visie gebruik gemaakt van de gelegenheid om een zienswijze 

schriftelijk naar voren te brengen. De AFM ziet in de Zienswijze geen aanleiding om haar voorgenomen besluit te 

wijzigen. 

  



 

 

 

 

   

   

 Ons kenmerk xxxxxxxxxxxxx 

 Pagina 16 van 294 

   

4. Feiten en bevindingen ten aanzien van het verdienmodel en de positie van 

Visie binnen [A] 

[A] is de initiatiefnemer voor de oprichting van het xxxxxxxxxxxxxxxx. Onder de naam [S] biedt [A] producten 

aan die in het xxxxxxxxxxxxxxxx beleggen (beleggingsproducten). De beleggingsproducten zijn samengesteld 

uit rechten van deelneming in het xxxxxxxxxxxxxxxx. De beleggingsproducten worden door [S] aangeboden aan 

consumenten die in het verleden een beleggingsverzekering hebben afgesloten. Hierop wordt nader ingegaan in 

paragraaf 4.1.   

 

De contactgegevens van consumenten die in het verleden een beleggingsverzekering hebben afgesloten ontvangt 

[A] van financiële dienstverleners die over een portefeuille met klanten met een beleggingsverzekering 

beschikken. Visie treedt op als contractuele wederpartij bij het overnemen van deze portefeuilles of het sluiten van 

samenwerkingsovereenkomsten met financiële dienstverleners. Zij verkoopt (formeel) de contactgegevens door 

aan [S], of benadert consumenten uit eigen naam om [S] beleggingsproducten aan hen te verkopen. Zie paragraaf 

4.2.  

 

De dienstverlening aan consumenten vond sinds oprichting van het xxxxxxxxxxxxxxxx tot maart 2015 plaats onder 

de naam [S]. Een groot deel van het personeel, in ieder geval de adviseurs van de buitendienst en de call center 

medewerkers, zijn hierbij in dienst van Visie. Zij worden daarbij uitgeleend aan [S] en treden naar buiten als 

adviseurs van [S]. Vanaf maart 2015 treden zij uitsluitend naar buiten uit naam van Visie. Hierop wordt nader 

ingegaan in paragraaf 4.3.  

 

De activiteiten van Visie, [S] en [A] als geheel zijn zodanig met elkaar verweven, dat zij niet los van elkaar kunnen 

worden bezien. Naast dat zij op hetzelfde adres zijn gevestigd, dezelfde uiteindelijk belanghebbenden kennen en het 

personeel (al dan niet tegelijkertijd) voor meerdere entiteiten van [A] werkzaam is, blijkt dit ook uit het feit dat het 

e-mailverkeer voor de verschillende entiteiten niet strikt gescheiden is. Hierdoor opereren [S], Visie en de 

verschillende (overige) entiteiten van [A] als één onderneming. Hierop wordt nader ingegaan in paragraaf 4.4. Tot 

slot staan in paragraaf 4.5 de samengevatte bevindingen van de AFM op basis van dit hoofdstuk.  

4.1 Activiteiten van [A]  
 

[A] is de initiatiefnemer voor de oprichting van het xxxxxxxxxxxxxxxx, welk sinds 18 december 2012 in het register 

van de AFM is opgenomen. Onder de naam [S] biedt [A] beleggingsproducten aan die in twee subfondsen van het 

xxxxxxxxxxxxxxxx beleggen: het xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx en het 

xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx (subfondsen). [A] benadert sindsdien consumenten die in het verleden een 

beleggingsverzekering hebben afgesloten om deze over te sluiten naar de door haar aangeboden 

beleggingsproducten.  

 

Bij brief van 7 mei 2013 heeft Visie de AFM laten weten haar adres te hebben gewijzigd in Witte Kruislaan 6, 1217 

AP te Hilversum.  
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Op 27 november 2014 heeft de AFM aan [U] een voornemen tot het geven van een aanwijzing verstuurd (met 

kenmerk xxxxxxxxxxxxx) vanwege het overtreden van artikel 4:14, eerste lid, van de Wft en artikel 115q, eerste 

lid, sub b, BGfo. De AFM heeft geconstateerd dat [S], als nevenvestiging van [U] consumenten over financiële 

instrumenten adviseert zonder over de daarvoor vereiste toestemming van de AFM te beschikken. [U] heeft 

handelend onder de naam [S] sinds 22 juli 2014 artikel 2:67a, eerste lid en tweede lid, Wft overtreden. In dit 

voornemen heeft de AFM ook vastgesteld dat [U] [B] ten onrechte niet als dagelijks beleidsbepaler bij de AFM 

heeft aangemeld. 

 

[S] heeft op 9 december 2014 schriftelijk haar zienswijze gegeven op het voornemen. Als bijlage heeft zij de 

aanmelding van [B] als beleidsbepaler van [S] gevoegd. Dit verzoek had [U] op 8 december 2014 ingediend bij de 

AFM. Dit verzoek is op 4 maart 2015 door [U] ingetrokken. De AFM heeft de intrekking op 12 maart 2015 per brief 

(met kenmerk xxxxxxxxxxxxx) bevestigd.  

 

Op 18 december 2014 heeft de AFM een persbericht15 op haar website gepubliceerd waarin zij onder andere 

vermeldt dat zij onderzoek doet naar [S] en dat zij opvallend veel meldingen heeft ontvangen over [S]. Op 19 

december 2014 heeft [U], handelend onder de naam [S], tegen deze publicatie een voorlopige voorziening 

aangevraagd bij de voorzieningenrechter van de rechtbank Rotterdam. De mondelinge behandeling van dit verzoek 

vond plaats op 23 december 2014. De voorzieningenrechter heeft het verzoek van [U] tot rectificatie van het 

persbericht toegewezen en de AFM opgedragen om per direct een rectificatie van het persbericht op haar website16 

te plaatsen en deze rectificatie aan degenen te verzenden die door de AFM zijn geattendeerd op het persbericht.  

 

De AFM heeft per brief van 26 februari 2015 (met kenmerk xxxxxxxxxxxxx) [U] een aanwijzing gegeven als 

bedoeld in artikel 1:75, eerste lid, Wft voor het overtreden van artikel 4:14, eerste lid, van de Wft en artikel 115q, 

eerste lid, sub b, van het BGfo. De AFM heeft vastgesteld dat [U], handelend onder de naam [S], consumenten over 

financiële instrumenten adviseert zonder over de daarvoor vereiste toestemming van de AFM te beschikken. [U] 

overtreedt hiermee sinds 22 juli 2014 artikel 2:67a, eerste en tweede lid, Wft. Gelet op de werkwijze van [S] bij het 

benaderen van consumenten en oversluiten van beleggingsverzekeringen naar de door haar aangeboden 

beleggingsproducten is de AFM van oordeel dat de bedrijfsvoering van [U] zodanig is ingericht dat deze geen 

beheerste en/of integere uitoefening van het bedrijf waarborgt en dat [U] geen adequaat beleid voert dat een integere 

uitoefening van het bedrijf waarborgt.  

 

Uit de aanwijzing blijkt verder dat consumenten via de door [S] aangeboden producten in de twee subfondsen 

beleggen met als doel vermogen op te bouwen. [S] biedt hiervoor de volgende producten aan17:  

- xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx 

- xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx 

                                                        
15 http://www.afm.nl/nl-nl/professionals/nieuws/20I4/dec/waarschuwing-oversluiten-beleggingsverzekering  

16 http://www.afm.nl/nl-nl/professionals/nieuws/2014/dec/rectificatie  

17 xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx  

http://www.afm.nl/nl-nl/professionals/nieuws/20I4/dec/waarschuwing-oversluiten-beleggingsverzekering
http://www.afm.nl/nl-nl/professionals/nieuws/2014/dec/rectificatie
http://gfhgiro.nl/particulieren/gfh-giro-producten
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- xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx 

- xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx 

Met de producten xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx en xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx richt [S] zich onder andere op de 

groep consumenten die in het verleden een beleggingsverzekering of een ‘woekerpolis’ hebben afgesloten. [S] 

verkrijgt op twee manieren klantgegevens: (1) via consumenten die gegevens op de website van [S]18 achterlaten en 

(2) via financiële dienstverleners met wie [S] een samenwerkingsovereenkomst heeft gesloten. Merendeel van de 

klantgegevens is van financiële dienstverleners afkomstig.  

4.2 Het verkrijgen van contactgegevens van potentiële klanten  

 

Binnen [A] vervult Visie de rol van contractuele tegenpartij bij het sluiten van samenwerkingsovereenkomsten 

met of het overnemen van levensverzekeringsportefeuilles van financiële dienstverleners. Hierdoor krijgt Visie de 

beschikking over contactgegevens van potentiële klanten voor de [S] beleggingsproducten, die door Visie 

gefaseerd aan [S] worden doorgegeven. Dit blijkt uit de samenwerkingsovereenkomst die op 21 februari 2014 is 

gesloten tussen Visie en [S].19 Tot maart 2015 wordt uit naam van [S] met consumenten contact opgenomen om 

[S] beleggingsproducten aan hen te verkopen, daarna vindt dit uit naam van Visie plaats. Hierop wordt nader 

ingegaan in paragraaf 4.3.  

 

De werkwijze ten aanzien van het overnemen van klantportefeuilles blijkt uit het verslag van het gesprek tussen de 

AFM en [G] op 22 juni 2015 ([F] was ook aanwezig bij dit gesprek):  

 

“[G] geeft aan dat Visie de klantgegevens verkrijgt door overnames van portefeuille. Visie neemt de hele 

portefeuille over. (…) De medewerker van de AFM vraagt hoe zij aan die portefeuilles komt. Visie benadert 

bedrijven via, via, waarvan zij weten dat ze de portefeuilles niet meer aankunnen. De medewerker van de 

AFM vraagt hoe dat precies gaat. [F] vraagt of hij antwoord kan geven. Hij vervolgt dat deze werkwijze 

nog voortkomt uit [S].20 De accountmanagers van het bedrijf gaan naar buiten om het xxxxxxxxxxx te 

verkopen en komen zo in contact met financieel dienstverleners of mensen die eerder contact hebben gehad 

met xxx. Hiervoor maken zij gebruik van het bestand op het register op de website van de AFM.21” 

 

                                                        
18 http://www.xxxxxxxxxx 

19 Deze is op 22 juni 2015 door Visie aan de AFM verstrekt.  

20 Laatste twee zinnen dienen volgens de reactie op het gespreksverslag van [G] te worden gewijzigd in: “[F] vraagt of hij antwoord 

kan geven. Na instemming van de medewerker van de AFM die aangeeft graag te willen weten hoe een en ander zit, vervolgt hij dat 

deze werkwijze nog voortkomt uit [S].”   

21 Laatste twee zinnen dienen volgens de reactie op het gespreksverslag van [G] te worden gewijzigd in: “De accountmanagers in 

dienst bij Visie gaan naar buiten als uitgeleende medewerkers en namens [S] om het [S]-product bij financieel dienstverleners onder 

de aandacht te brengen. Hiervoor maakten en maken zij gebruik van het bestand op het register op de website van de AFM.” 

http://www.gfhgiro.nl/
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Visie benadert financiële dienstverleners met haar ‘ontwoekerservice’, inhoudende het bieden van hersteladvies aan 

consumenten met een beleggingsverzekering of woekerpolis, zodat de financiële dienstverlener zelf geen 

hersteladvies hoeft te geven. Indien de financiële dienstverlener gebruik wenst te maken van deze service, verkoopt 

hij zijn levensverzekeringenportefeuille aan Visie of gaat hij een samenwerkingsovereenkomst met Visie aan. In de 

voorbeeld samenwerkingsovereenkomst22 die wordt gesloten tussen Visie en een financiële dienstverlener is over 

de samenwerking het volgende opgenomen:  

 

 “ 

- De financiële dienstverlener verstrekt aan Visie contactgegevens van klanten; 

- Visie beperkt haar werkzaamheden tot het adviseren en bemiddelen met betrekking tot door klanten 

afgesloten beleggingsverzekeringen en onthoudt zich van andere werkzaamheden; 

- De financiële dienstverlener ontvangt een vergoeding per klant.” 

 

Uit een op 22 juni 2015 door Visie aan de AFM verstrekt belscript blijkt dat financiële dienstverleners uit naam 

van Visie ook actief worden benaderd om een samenwerking aan te gaan of een levensverzekeringsportefeuille 

over te nemen. Deze bevinding baseert de AFM op de openingspassage van het belscript, waaruit blijkt dat de 

medewerker van het call center het gesprek aanvangt door te inventariseren of een financiële dienstverlener 

interesse heeft in het verkopen van zijn levensverzekeringenportefeuille:  

 

“Wij zijn ons als assurantiekantoor volledig gaan richten op levensverzekeringen en dit houdt in dat wij 

levenportefeuilles overnemen van collega tussenpersonen die zich op andere vlakken, zoals de schade of 

zakelijke markt zijn gaan richten en nog een goed onderkomen zoeken voor hun levenportefeuilles. Ik 

vroeg mij af of dit voor uw kantoor ook aan de orde is, nu of in de toekomst.” 

 

Uit het belscript blijkt daarnaast dat wanneer de financiële dienstverlener aangeeft dat hij zijn 

levensverzekeringenportefeuille wenst te behouden, hem de dienst wordt aangeboden waarbij Visie het 

hersteladvies aan de consument met beleggingsverzekering uitvoert uit naam van de financiële dienstverlener, 

zodat de financiële dienstverlener op die wijze aan zijn zorgplicht voldoet.  

 

4.3 De dienstverlening aan consumenten  

  

Sinds maart 2015 vindt de dienstverlening aan consumenten inzake de beleggingsproducten van [S] plaats onder 

de naam Visie. Voor die datum vindt dit plaats uit naam van [S]. [A] heeft deze wijziging doorgevoerd naar 

aanleiding van de aanwijzing van de AFM van 26 februari 2015 (met kenmerk xxxxxxxxxxxxx). Dit blijkt uit het 

gesprek tussen de AFM en [V] (xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx bij [A]) op 22 juni 2015 en wordt bevestigd in de brief 

van Visie aan de AFM van 1 maart 2016:  

 

                                                        
22 Voorbeeld samenwerkingsovereenkomst, verstrekt op 22 juni 2015. 
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“Sinds maart 2015 is Visie gestart met het geven van invulling van haar advies- en bemiddelingsrol als 

assurantie intermediair. Dit heeft mede te maken met de wijziging in de werkwijze van [U] tevens handelend 

onder de naam [S] naar aanleiding van de aanwijzing die de AFM begin 2015 aan [S] heeft gegeven” 

 

Uit het gesprek tussen de AFM en [W] (xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx) op 22 juni 2015 (waarbij [F] 

aanwezig was) blijkt dat er in december 2014 is getest met het bellen onder de naam van Visie. Uit de verklaring 

van [F] leidt de AFM af dat de aanwijzing van de AFM aan [S] reden is geweest de dienstverlening voortaan onder 

naam van Visie te laten plaatsvinden:  

 

 “[F] geeft aan dat er onderscheid moet worden gemaakt tussen de periode voor maart 2015 en de periode 

na maart 2015. Voor maart 2015 werd er gebeld namens [S] en sinds maart 2015 namens Visie. [F] licht 

tevens toe dat er in december 2014 een test is gedraaid met het bellen onder de naam van Visie. Daarna 

heeft [S] een aanwijzing ontvangen van de AFM en is er besloten om de transitie door te zetten van [S] 

naar Visie.” 

 

Reeds voordat de dienstverlening aan consumenten plaatsvindt uit naam van Visie, staan adviseurs en call center 

medewerkers op de loonlijst van Visie. Zij worden daarbij uitgeleend aan [S]. Na maart 2015 treden de adviseurs 

uitsluitend naar buiten uit naam van Visie. Hierop wordt nader ingegaan in paragraaf 4.3.1. Vanaf het moment dat 

uit naam van Visie naar buiten wordt getreden, wordt beoogd daadwerkelijk hersteladvies te geven aan de klant, 

zie paragraaf 4.3.2. In paragraaf 4.3.3 worden de feiten en bevindingen behandeld met betrekking tot de inkomsten 

en kosten van Visie en de instroom in het xxxxxxxxxxxxxxxx, als gevolg van de dienstverlening aan 

consumenten. Hieronder begrepen het door Visie gehanteerde beloningsbeleid.  

  

4.3.1 Het personeel dat werkzaam is voor [A]  

 

Uit het door Visie op 22 juni 2015 verstrekte organogram van Visie en de door Visie op 22 juni 2015 en op 1 maart 

2016 verstrekte overzichten van medewerkers blijkt dat Visie bestaat uit de volgende afdelingen: 

accountmanagement en een call center (xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx)23, binnendienst (xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx) en de 

buitendienst (xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx).  

 

Op 22 juni 2015 heeft Visie vijf personeelsdossiers overgelegd met daarin arbeidsovereenkomsten, brieven inzake 

contractverleningen en formulieren ten behoeve van functioneringsgesprekken. Nagenoeg al deze documenten zijn 

op briefpapier van [S] afgedrukt, een enkel document is op briefpapier van Visie afgedrukt.   

 

In vier van deze vijf dossiers zijn de arbeidsovereenkomsten afgedrukt op briefpapier van [S]; deze werknemers zijn 

in dienst getreden tussen maart 2013 en november 201324. Eén arbeidsovereenkomst is afgedrukt op briefpapier van 

                                                        
23 Zoals uit paragraaf 5.1.1 zal blijken is [X] inmiddels niet meer werkzaam bij Visie.  

24 Het betreffen de personeelsdossiers xxxxxxxx, xxxxxx, xxxxxxxxxxxxx en xxxxxxxxxx.  
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Visie,25 deze werknemer is op 28 november 2014 in dienst getreden. Uit alle arbeidsovereenkomsten blijkt dat deze 

zijn gesloten tussen de werknemer en Visie als werkgever. Visie treedt daarbij op als “service provider in het kader 

van [S]”.  

 

Verder blijken uit de arbeidsovereenkomsten die in 2013 werden gesloten dat de volgende bepalingen zijn 

overeengekomen:  

 

 “Artikel 2 Werkzaamheden 

(…) 

6. Werknemer is gehouden alle door Werkgever opgedragen werkzaamheden uit te voeren, voor zover deze 

redelijkerwijze van hem kunnen worden verlangd en voor zover zij verband houden met de werkzaamheden 

van de Groep en de functie van Werknemer.  

(…) 

8. Werknemer dient ook eventuele werkzaamheden voornamelijk te verrichten ten behoeve van 

ondernemingen binnen de groep van Werkgever en [R], hierna afzonderlijk te noemen: 

“Groepsmaatschappij” en gezamenlijk te noemen: “Groep”.” 

 

Uit deze bepalingen leidt de AFM af dat de werknemers die in dienst zijn getreden bij Visie, werkzaamheden 

zullen/zouden verrichten ten behoeve van in ieder geval [S] en daarnaast gehouden zijn ten behoeve van alle (andere) 

ondernemingen binnen [A] werkzaamheden te verrichten, zo mocht dit van hen redelijkerwijs verlangd worden.  

 

Tot maart 2015 stonden er op de loonlijst van Visie adviseurs, ondanks dat onder de naam Visie nog geen activiteiten 

werden verricht. De adviseurs werden uitgeleend aan [S] en traden naar buiten onder de naam [S]. Ook de 

medewerkers van het call center waren al in dienst van Visie toen de activiteiten nog onder de naam [S] werden 

uitgevoerd. Dit blijkt uit het gesprek tussen de AFM en [B] op 22 juni 2015 ([F] was ook aanwezig bij het gesprek). 

[B] en [F] verklaren namelijk:  

 

“De andere medewerkers van Visie, dat wil zeggen medewerkers van het callcenter en de adviseurs, zijn 

alleen bij Visie in dienst. Dat is al geruime tijd het geval. Toen de activiteiten nog vanuit [S] plaatsvonden 

werden adviseurs door [S] ingehuurd van Visie. De adviseurs traden toen uit naam van [S] naar buiten. 

Van een detachering is nu niet langer sprake. [F] geeft op de vraag van de AFM waarom het personeel 

destijds op de loonlijst van Visie stond terwijl er geen activiteiten plaatsvonden vanuit die entiteit, aan dit 

te maken had met de samenwerkingsovereenkomst die toen bestond. [S] had een buitendienst nodig, maar 

er is toen gekozen nog geen personeel in dienst te nemen binnen die entiteit. Dit werd mede gedaan om de 

vaste kosten bij [S] op dat moment te drukken in verband met de lopende vergunningaanvraag en Basel III. 

[F] geeft aan dat zodra de vergunning zou zijn afgegeven het personeel over zou gaan naar [S].”  

 

                                                        
25 Het betreft personeelsdossier xxxxxxx.  
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Uit drie van de vijftien telefoontapes die aan de AFM zijn verstrekt op 22 juni 2015 blijkt dat in de periode van in 

ieder geval januari en februari 2015 consumenten telefonisch werden benaderd uit naam van [S], “op verzoek van 

Visie”. Het betreft de telefoongesprekken twee tot en met vier, te vinden in bijlage 3.  

 

Uit het door Visie op 22 juni 2015 verstrekte salarisoverzicht maakt de AFM op dat in de periode van 1 januari 2015 

tot 22 juni 2015 in totaal xx afzonderlijke personen werkzaam zijn (geweest) voor de afdeling accountmanagement 

en buitendienst, waarvan op 22 juni 2015 xx personen nog altijd in dienst waren. De meeste personen zijn in dienst 

als ‘commercieel buitendienst medewerker’ en als ‘commercieel administratief medewerker’. Op dit overzicht 

komen ook voor:  

- met 1fte: [N] als ‘xxxxxxxxxxxx’;  

- met 0,8 fte: [O] als ‘xxxxxxxxxxxxxxxxxx’;   

- met 1 fte: [X] als ‘xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx’; en  

- met 0,2 fte: [G] als ‘xxxxxxxxx’.  

De buitendienst maakt een groot deel uit van het personeelsbestand. Op 22 juni 2015 waren er xx adviseurs in dienst. 

Het totale personeelsbestand bestond uit xx werknemers (exclusief call center medewerkers). Op 1 maart 2016 waren 

er xx adviseurs in dienst. Het totale personeelsbestand bestond uit xx werknemers (exclusief call center 

medewerkers). Verder blijkt uit het salarisoverzicht dat in voornoemde periode in totaal xx afzonderlijke personen 

werkzaam zijn (geweest) voor het call center, waaronder met 1 fte [W] als xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx. 

  

Vanaf maart 2015 zijn alle adviseurs in de buitendienst werkzaam onder de naam van Visie. De xxxxxxxx profielen 

en de visitekaartjes van de adviseurs werden hierop aangepast. Op 2 maart 2015 stuurt [N] daarover het volgende e-

mailbericht naar de adviseurs, en cc naar [B]:  

 

“ 

1. Vanaf woensdag gebruik je alleen nog je visitekaartje van Visie Verzekeringen 
2. Alle afspraken bezoek je vanuit Visie Verzekeringen 

3. Bij alle afspraken ben je verplicht om een rapport te maken in xxxxx. 

4. Mailen doe je alleen nog vanuit Visie Verzekeringen 
5. Alle externe uitingen over het bedrijf, zoals je xxxxxxxxprofiel e.d. moet gewijzigd worden in Visie 

Verzekeringen. 
6. Ook de vervolgafspraken en lopende afspraken worden opnieuw benaderd door telemarketing met 

de melding dat je namens Visie Verzekeringen komt. 

7. Ook de afspraken via tussenpersonen e.d. zullen we vanaf woensdag als Visie Verzekeringen 

benaderen 

[V] zorgt voor de juiste e-maildisclaimer en handtekeningen. 

Dit is een beleidswijzing vanuit de organisatie, waar iedereen zich aan te houden heeft.” 

 

Op 4 maart 2015 stuurt [N] per e-mailbericht aan de adviseurs het volgende:  
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“Jullie hebben maandag van mij een e-mail ontvangen met het bericht dat we vanaf vandaag als Visie 

Verzekeringen naar buiten gaan. 

(…) 

Van jullie wordt verwacht dat je ook niet ‘per ongeluk’ een foutje maakt: Je werkt vanaf nu voor Visie 

Verzekeringen en handelt daar dan ook naar. 

(…)  

Je bent verplicht om op social media(xxxxxxxx e.d.) de uitingen omtrent [S] te verwijderen, er komt een 

tekst vanuit het bedrijf dat je voor je profiel kunt gaan gebruiken.” 

 

Uit de personeelsdossiers blijkt niet dat er een wijziging van de arbeidsovereenkomsten is doorgevoerd om per 2 

maart 2015 onder de naam Visie te (kunnen) werken. Na deze overgang wisselt het briefpapier waarop met 

werknemers wordt gecommuniceerd van [S] naar Visie. In de juridische verhouding tussen Visie / xxxxxxxxx en de 

werknemers treden blijkens de personeelsdossiers geen wijzigingen op die verband houden met het (gaan) werken 

onder de naam Visie.  

 

De accountmanagers van [A] treden naar buiten onder de naam van [S], maar zijn hierbij eveneens werkzaam voor 

Visie. Wanneer financiële dienstverleners interesse hebben in het verkopen van hun klantportefeuille, wordt deze 

interesse doorgegeven aan Visie. Dit blijkt uit het gesprek tussen de AFM en [B] op 22 juni 2015:  

 

“Ook krijgt Visie soms van accountmanagers van [S] die assurantietussenpersonen bezoeken door als er 

financieel dienstverleners geïnteresseerd zijn in het verkopen van de portefeuille. (…) 

 

(…) 

 

[B] geeft aan dat er geen financieel dienstverleners vanuit Visie actief worden benaderd, maar dat dit wel 

gebeurt vanuit [S]. [B] geeft aan dat eventuele geïnteresseerden door worden gegeven aan Visie. [B] geeft 

aan dat vanuit [S] accountmanagers assurantietussenpersonen bezoeken.26 

  

(…) 

 

Op de vraag van de AFM of er medewerkers zijn die zowel voor [S] als voor Visie werken, geeft [B] aan 

dat [X] het callcenter van Visie en [S] aanstuurt en [O] bij beide entiteiten xxxxxxxxxxxxxxx aanstuurt. Zij 

hebben daarmee een dubbele rol. Ook bestaat er overlap bij twee accountmanagers.” 

 

Uit de verklaring van [O] gedurende het gesprek tussen de AFM en [O] op 22 juni 2015, leidt de AFM af dat de 

afdeling binnendienst voor [S] en Visie als één afdeling opereert: 

                                                        
26 Ten aanzien van de voorgaande passage in het gespreksverslag blijkt het volgende uit de reactie op het gespreksverslag van [B]: “In 

dit licht verdient het opgemerkt te worden dat in het verleden Visie wel actief financieel dienstverleners benaderde op zoek naar 

geïnteresseerden om (een deel van) de portefeuille te verkopen.” 



 

 

 

 

   

   

 Ons kenmerk xxxxxxxxxxxxx 

 Pagina 24 van 294 

   

 

“[O] geeft aan dat hij zowel verantwoordelijk is voor xxxxxxxxxxxxxxx van Visie als voor xxxxxxxxxxxxxxx 

van [S]. Zijn tijdsverdeling is ongeveer 50/50. Het daadwerkelijk regelen van de overstap van een klant 

naar een [S] product hoort bij zijn taak als verantwoordelijke voor xxxxxxxxxxxxxxx van [S]. Hij houdt in 

de gaten of de waardeoverdracht binnenkomt van de verzekeraars, na oversluiten van de polis naar [S].  

 

Visie en [S] hebben verschillende telefoonnummers. [O] kan in het display zien voor welke onderneming 

een klant belt. 

 

(…) 

 

De toezichthouders geven aan dat voorheen personeel van Visie werd uitgeleend aan [S]. Zij vragen [O] 

of dit nog steeds gebeurt. [O] geeft aan dat hij niet precies weet wie op welke loonlijst staat. Voor zover hij 

weet staat de buitendienst op de loonlijst van Visie en ook hijzelf staat op de loonlijst van Visie. 

 

(…) De toezichthouders geven aan dat gebleken is op basis van xxxxxxxx-profielen dat adviseurs eerst voor 

[S] werkten en nu voor Visie. Zij vragen [O] om de reden hier van. [O] geeft aan dat dit te maken heeft met 

een omslag van de werkzaamheden van [S] naar Visie. Verder weet hij hier niet zoveel van, daar weet [N] 

meer van. Voor xxxxxxxxxxxxxxx is er niets gewijzigd.”  

 

Uit het gesprek tussen de AFM en [X] op 22 juni 2015 blijkt dat [X] bevestigt dat de accountmanagers werkzaam 

zijn voor zowel [S] als Visie.  

 

Uit het gesprek tussen de AFM en [V] op 22 juni 2015 blijkt dat de afdeling legal en compliance voor alle entiteiten 

binnen [A] werkzaamheden verricht, die niet strikt zijn gescheiden:  

 

“De taken van Legal en Compliance zijn niet strikt gescheiden. Op deze afdeling werken [aantal] mensen, 

waaronder xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx. De afdeling verricht werkzaamheden op 

groepsniveau, waarbij de afdeling werkzaamheden verricht voor alle entiteiten in de groep. Dit zijn er 

ongeveer 35.”  

 

Uit de xxxxxxxx-profielen van [B], [O] en [X] die de AFM op 17 augustus 2016 heeft geraadpleegd blijkt dat 

voornoemde heren werkzaam zijn voor zowel xxxxxxxxxxxxxxxxx/[S] als Visie. Hun functietitel is bij beide 

entiteiten (nagenoeg) dezelfde. Zo staat op het xxxxxxxx-profiel van [B] vermeld dat hij xxxxxxxxxx ‘xxxxxxx’ is 

bij Visie en eveneens xxxxxxxxxx ‘xxxxxxxxxxxxxxxxxx’ bij xxxxxxxxxxxxxxxxx; op dat van [O] staat vermeld 

dat hij xxxxxxxxxxxxxx ‘xxxxxxxxxxxxxxxxxx’ is bij [S] en xxxxxxxxxxxxxxx ook ‘xxxxxxxxxxxxxxxxxx’ is bij 

Visie; en op dat van [X] staat vermeld dat hij xxxxxxxxxxxxxxxxxxx ‘xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx’ is bij [S] en 

xxxxxxxxxxxxxxxx ook ‘xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx’ is bij Visie.  
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4.3.2 Hersteladvies  

 

Uit de aanwijzing van de AFM aan [S] van 26 februari 2015 (met kenmerk xxxxxxxxxxxxx) blijkt dat [S] klanten 

benadert onder het mom van het geven van ‘hersteladvies’. Uit de aankondigingsbrief die klanten ontvangen blijkt 

duidelijk dat de aanleiding voor het contact met de consument het feit is dat de klant een beleggingsverzekering 

heeft en van hersteladvies moet worden voorzien. [S] verklaart echter tegenover de AFM geen objectief advies te 

geven.  

 

In januari 2015 is Visie nog voornemens uit te gaan van de werkwijze van [S], waarbij geen (herstel)advies zou 

worden gegeven. In het e-mailonderzoek trof de AFM een e-mailwisseling van 6 januari 2015 aan tussen [F] en [B]. 

[F] mailt een opzet voor een aankondigingsbrief waarin wordt vermeld dat Visie hersteladvies komt geven. [B] mailt 

terug:  

 

“(…) Het valt mij op dat je hersteladvies gebruikt. Visie hoeft deze mensen geen hersteladvies te geven, 

aangezien wij alleen een rekening hebben overgenomen en geen polis. Dit zou juist tot verwarring en vragen 

van de AFM kunnen leiden. Wij geven geen hersteladvies. (…)” 

 

De maand erna, februari 2015, is besloten dat onder de naam van Visie wel hersteladvies wordt gegeven. Op 13 

februari 2015 stuurt [N] een e-mail aan alle adviseurs: 

 

“We gaan binnenkort als Visie naar buiten en moeten dan ook daadwerkelijk (herstel)advies uitvoeren. 

Ik heb hiervoor de software van xxxxx aangeschaft.” 

 

Uit het Dienstverleningsdocument Vermogen opbouwen van Visie (Dienstverleningsdocument VO) blijkt dat 

Visie uitsluitend adviseert over en bemiddelt in beleggingsproducten van [S]. Uit de door Visie verstrekte 

financiële bijsluiters blijkt dat zij adviseert over en bemiddelt in de volgende [S] beleggingsproducten: 

xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

xxxxxxxxxxxxxxxxx 

4.3.3 De inkomsten en kosten van de dienstverlening  

 

Uit de door Visie op 22 juni 2015 aangeleverde document ‘overzicht samenwerkingspartners inclusief 

vergoedingen’ en op 1 maart 2016 aangeleverde document ‘Samenwerkingspartners Visie na 23-6-2015’ blijkt het 

volgende over de prijs die Visie betaalde voor de overname van klantportefeuilles en samenwerking met financiële 

dienstverleners27:  

 

 2014 2015 2016 Totaal 

                                                        
27 In door Visie op 22 juni 2015 aangeleverde map ‘overzicht van aangeleverde klantgegevens’ staan onder ‘gekochte’ portefeuilles’ 

andere namen dan in het ‘overzicht samenwerkingspartners inclusief vergoedingen’. 
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Overname portefeuilles xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx 

Samenwerkingen xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx 

Totaal xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx 

 

Uit de samenwerkingsovereenkomst tussen Visie en [S] van 21 februari 2014 blijkt dat Visie per lead die zij aan [S] 

levert xxxx van [S] ontvangt. Daarnaast ontvangt Visie inkomsten uit de advieskosten die zij bij haar klanten in 

rekening brengt.  

 

Op 22 juni 2015 heeft Visie het document ‘stappenplan Visie afspraken’ (stappenplan) verstrekt als antwoord op 

de opgevraagde werkinstructies van de adviseurs. Op 1 maart 2016 heeft Visie wederom een stappenplan verstrekt. 

De AFM heeft geconstateerd dat er verschillen zijn in beide stappenplannen en gaat daarom uit van de meest recente 

versie. Uit het stappenplan blijkt dat wanneer er tijdens het huisbezoek een alternatief product wordt afgesloten, i.e. 

wanneer er een [S] beleggingsproduct wordt afgenomen, Visie bij de klant bemiddelingskosten in rekening brengt. 

Indien er geen product wordt afgenomen is het huisbezoek kosteloos.   

 

Uit de door Visie op 22 juni 2015 en op 1 maart 2016 verstrekte productieoverzichten blijkt dat Visie uitsluitend [S] 

producten heeft verkocht aan haar klanten.28 Dit zijn in totaal xxxxx klanten die in totaal xxxxxxxxxxxx in het 

xxxxxxxxxxxxxxxx hebben belegd.  

 

 Aantal klanten met [S] 

beleggìngsproduct 

Totale inleg klanten Ontvangen 

Bemiddelingskosten29 

2014 xxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx 

2015 xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx 

2016 xxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx 

Totaal xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx 

 

Uit de jaarrekening over het jaar 2015 blijkt dat Visie xxxxxxxxxxx verlies heeft geleden. De inkomsten bedroegen  

xxxxxxxxxxx en de uitgaven xxxxxxxxxxx (waarvan xxxxxxxxxxx personeelskosten).   

 

[A] houdt zich in mei 2015 bezig met het invullen van het AFM Self Assessment van Visie. Op 28 mei 2015 stuurt 

xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx (xxxxxxxxxxxxx) vanaf het e-mailadres xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx een e-

                                                        
28 In het op 1 maart 2016 verstrekte productieoverzicht komen twee personen voor die geen [S] beleggingsproduct hebben 

afgenomen, maar vermeld staan met een overlijdensrisicoverzekering. Daarnaast staan alleen de naam en het adres van die personen 

vermeld. Er is dus geen geboortedatum opgenomen, evenmin als een datum waarop die persoon klant zou zijn geworden of de naam 

van de adviseur die deze klant heeft geadviseerd. De AFM neemt derhalve aan dat dit geen klanten betreft waaraan door Visie een 

overlijdensrisicoverzekering is verkocht.  

29 De AFM gaat er in deze berekening vanuit dat het standaardtarief van € 295 wordt gerekend, maar heeft in adviesdossiers gezien 

dat Visie soms een afwijkende vergoeding in rekening brengt.  

mailto:victor.hecht@globalfundhouse.com
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mail naar xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx,30 met als onderwerp: ‘AFM – Visie’. Hieruit blijkt dat Visie ook in 2014 

verlieslatend is en leningen vanuit xxxxxxxxxxxx heeft ontvangen ter grootte van in totaal € 3,5 miljoen:  

 

“Het tekort van Visie over 2014 staat nu op xxxxxxx en dat zal (ruim) niet gedicht worden door 

bovenstaande maatregelen. Ik kan dit begin volgende week definitief bepalen. 

  

Dan blijven er drie ‘subsidies’ vanuit de groep (zou kunnen worden gezien als indirect van de cash positieve 

aanbieder xx) aan Visie waar ik geen oplossing voor heb: 

  

1. De verlies financiering van Visie middels intercompany leningen en lening [Y] (totaal 3,5 mio), 

2. Er is (nog) geen rente over de intercompany leningen ingerekend, o.b.v. 5% p.a. zou dit een 

additioneel verlies van ca. 75k geven, 

3.       Er worden aan Visie geen huisvestings- en legal kosten in rekening gebracht.” 

 

Uit de overeenkomst tussen Visie en [Y] (gevestigd in Luxemburg) (onderdeel van [A], zie organogram in bijlage 

1) van 16 april 2014 blijkt dat [Y] een lening van 1 miljoen euro heeft verstrekt aan Visie. Daarnaast voorziet de 

overeenkomst in de mogelijkheid van toekomstige leningen met een minimum van € 10.000. De AFM leidt hieruit 

af dat de activiteiten van Visie wordt gefinancierd vanuit [A]. 

 

Ten tijde van het onderzoek ter plaatse op 22 juni 2015 beschikte Visie niet over een geldend beloningsbeleid; Visie 

heeft een concept beloningsbeleid verstrekt dat vanaf 1 januari 2016 zou gaan gelden. Met haar reactie van 1 maart 

2016 op het aanvullend informatieverzoek van de AFM van 15 februari 2016 heeft Visie een document 

“Hoofdpunten Beloningsbeleid Visie (nieuw)” verstrekt. Hieruit komt naar voren dat per 1 januari 2016 de call 

center en binnendienst medewerkers geen variabele beloning zullen ontvangen en de buitendienst adviseurs wel. De 

adviseurs hebben vanaf 1 januari 2016 tweemaal per jaar de mogelijkheid om een bonus te ontvangen die is 

gemaximeerd tot 20% van het jaarinkomen. Indien een adviseur per maand een hoger bedrag haalt dan 20% van de 

totale vaste maandsalaris, dan wordt dit bedrag gereserveerd voor toekomstige maanden. Indien er een surplus is 

aan het einde van het jaar, dan wordt dit meegenomen naar een volgend kalenderjaar 

 

Variabele beloning adviseurs 

De variabele beloning voor adviseurs wordt toegekend op basis van drie componenten die elk een target hebben. 

Wanneer de target wordt overschreden, ontstaat er een recht op variabele beloning. De drie componenten betreffen 

                                                        
30 Uit het onderzoek leidt de AFM af dat dit e-mailadres een groepsadres betreft waar de aandeelhouders van [A] onderdeel van 

uitmaken. Wanneer een e-mail naar dit adres is gestuurd, komen reacties op die e-mail van (één van de) aandeelhouders. Op het hier 

opgenomen e-mailbericht reageert bijvoorbeeld [C]. Een in paragraaf 5.3.1 opgenomen e-mailbericht van [B] aan 

xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx wordt beantwoord door [C], daarnaast richt [B] in dit e-mailbericht een boodschap expliciet aan 

‘xxxxx’, waarmee waarschijnlijk [D] bedoeld is. Op een in paragraaf 5.4.1 opgenomen e-mailbericht aan 

xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx wordt gereageerd door [F].  

mailto:gwah@globalfundhouse.com
mailto:gwah@globalfundhouse.com
mailto:gwah@globalfundhouse.com
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1) eenmalige stortingen (het geboekte bedrag over de betreffende periode); 2) periodieke inleg (eerste periodieke 

storing in de betreffende periode) op jaarbasis en 3) in rekening gebrachte advies- en bemiddelingskosten.  

 

De eerste twee componenten zijn afhankelijk van kwalitatieve criteria namelijk: de adviseur is minimaal “Adviseur 

Vermogen” voor 31 december 2016, de adviseur blijft “Permanent Actueel”, de dossiers zijn compleet (hieronder 

valt ook de kwaliteit van het advies, van de adviesmotivatie en van het klantdossier) en het aantal klachten. De 

variabele beloning is gemaximeerd tot 20% van het jaarinkomen.  

 

Variabele beloning accountmanagers 

De accountmanagers hebben eenmaal per jaar de mogelijkheid om een discretionaire bonus te ontvangen op basis 

van prestaties van het voorgaande jaar. De accountmanager dient: 1) xxxxx afspraken per jaar te realiseren voor 

adviseurs via samenwerkingsverbanden of de aankoop van klantenbestanden, 2) Wft diploma’s basis en vermogen 

te halen of “Permanent Actueel” te blijven, 3) klachtenvrij te werken en 4) foutloze dossiers op te bouwen.  

4.4 Het e-mailverkeer binnen [A]  

 

Uit het e-mailonderzoek van de AFM blijkt dat de e-mailaccounts van Visie op de servers van het domein 

xxxxxxxxxxxxxxxxxxx staan en via dat domein te benaderen zijn. Dit blijkt uit de e-mailberichten die zijn 

opgenomen in paragraaf 5.3.2. Verder blijkt uit het e-mailonderzoek dat verschillende medewerkers binnen [A], 

waaronder in ieder geval [B], [F], [X], [O] en [N], beschikken over een e-mailadres van zowel het domein 

visieverzekeringen.nl als het domein xxxxxxxxxx en/of xxxxxxxxxxxxxxxxxxx.31 Uit onderzoek naar de e-

mailboxen van Visie, blijkt dat de verschillende e-mailadressen per persoon behoren tot één e-mailaccount. E-

mailberichten gericht aan xxxxxxxxx@visieverzekeringen.nl komen zogezegd in hetzelfde e-mailaccount uit als e-

mailberichten gericht aan xxxxxxxxxxxxxxx@xxxxxxxxxx en xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx. Het e-

mailverkeer binnen xxxxxxxxxxxx vindt feitelijk niet afgebakend en gescheiden plaats. E-mailberichten over het 

beleid en de bedrijfsvoering van Visie worden verstuurd naar en van e-mailadressen bij het domein xxxxxxxxxx en 

de verschillende e-mailadressen worden binnen één conversatie ook door elkaar gebruikt. Dit blijkt onder meer uit 

het volgende.  

 

Samenwerking met xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx 

Op 22 januari 2015 vindt e-mailcorrespondentie plaats tussen [V], [X] en [B]. De e-mailcorrespondentie vindt plaats 

via e-mailadressen van het domein xxxxxxxxxx. [X] geeft in een e-mailbericht met als onderwerp ‘xx’ aan een e-

mailbericht aan xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx te willen sturen, en geeft aan:  

 

“xx wil graag weten hoe Visie Verzekeringen zich aan haar zorgplicht gaat houden bij de klanten van 

xxxxxxxxxxxx en in welk tijdsbestek. Ik heb onze werkwijze telefonisch uitgelegd en hij vroeg mij dit op 

papier te zetten. Stapsgewijs heb ik het volgende doorgegeven: 

                                                        
31 Zie hiervoor de analyse e-mailboxen en adressen d.d. 13 oktober 2016.  

mailto:p.Kloezen@visieverzekeringen.nl
mailto:patrick.kloezen@gfhgiro.nl
mailto:patrick.kloezen@globalfundhouse.com
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- Visie Verzekeringen verzend een brief naar de klant met de mededeling dat zij een complex product hebben 

en dat [S] (samenwerkingspartner) hen gaat benaderen voor een alternatief. 

- Klanten worden, door [S], tot 25 keer gebeld om een afspraak te maken.” 

 

Op 23 januari 2015 vindt e-mailcorrespondentie plaats tussen [V], [X] en [B]. De e-mailcorrespondentie vindt plaats 

via e-mailadressen van het domein xxxxxxxxxx. De e-mailcorrespondentie heeft betrekking op een conceptbericht 

aan xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx, die is ondertekend met ‘[S]’. Zo stuurt [B] een e-mailbericht aan [V], en CC aan [X], 

met als onderwerp ‘Re: Eerste concepttekst’. Met dit e-mailbericht geeft [B] zijn reactie op het conceptbericht:  

 

 “Graag opnieuw beginnen. Deze brief is geschreven vanuit [S] perspectief! Dit moet visie zijn!  

[S] is een concurrent van xx en wij gaan niet onze werkwijze, productkosten, advieskosten etc toelichten. 

Dit is onzin want dat zou xx ook niet doen als wij dat aan hen zouden vragen. 

Dit is ook wat ik met [X] heb besproken. 

Visie is indeze de samenwerkingspartner van xx en over visie kunnen wij het eea vertellen. Visie spreekt 

ook met xx en visie heeft de portefeuille overgenomen en verder heeft visie een aanstelling bij xx. 

Mbt hersteladvies doen wij twee dingen. We beginnen met een samenwerking met [S]. Alle andere klanten 

krijgen een hersteladvies als zij dit wensen. Verder werken er bij visie idd een man of xx in de buitendienst 

maar ook hier zie ik niet wat daar relevant aan is voor xx.” 

 

Op 28 januari 2015 heeft [X] middels een e-mailbericht met als onderwerp ‘Visie Verzekeringen' een aangepaste 

versie van het conceptbericht aan xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx (xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx) van 

xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx verstuurd. Het e-mailbericht is verzonden vanaf het e-mailadres van [X] van het domein 

visieverzekeringen.nl. [X] heeft het bericht namens Visie ondertekend als ‘xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx’.  

 

Op 29 januari 2015 reageert xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx op laatstgenoemd e-mailbericht. xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx 

laat onder meer weten dat hij verwacht binnen afzienbare tijd een definitief besluit te kunnen communiceren aan 

Visie. Het e-mailbericht van xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx is gericht aan het e-mailadres van [X] van het domein 

visieverzekeringen.nl. Dit e-mailbericht wordt diezelfde dag door [X] doorgestuurd aan [B], vanaf het e-mailadres 

van [X] van het domein xxxxxxxxxx. [B] reageert enige tijd later per e-mailbericht aan [X] met de tekst:  

 

 “Ons besluit???? We hebben gewoon een aanstelling bij hen. Ze moeten uitvoeren!” 

 

Het e-mailbericht van [B] aan xxxxxxxxxxxxxxx is ondertekend met ‘xxxxxxxxxxxxxxxxx’ en het e-mailadres 

‘xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx’.  

4.5  Samenvattende bevindingen AFM t.a.v. het verdienmodel en de positie van Visie binnen 

[A] 
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Uit de feiten en bevindingen in dit hoofdstuk en het overzicht met bedrijfs- en persoonsgegevens in hoofdstuk 2 

leidt de AFM af dat de activiteiten van Visie, [S] en (overige entiteiten van) [A] zeer nauw met elkaar verweven 

zijn, zowel organisatorisch, fysiek als financieel.  

 

Visie maakt onderdeel uit van [A]. Visie heeft uiteindelijk, net zoals de andere circa 34 ondernemingen in de groep, 

dezelfde vijf aandeelhouders die verantwoordelijk zijn voor de gehele [A]. [A] ondersteunt Visie financieel, 

bijvoorbeeld door leningen. In 2014 heeft Visie € 1 miljoen geleend van [Y], een andere onderneming binnen [A]. 

Visie is sinds 7 mei 2013 op het adres in Hilversum gevestigd van waaruit [A] in Nederland haar activiteiten verricht. 

Op ditzelfde adres zijn onder andere ook [P] en [S] gevestigd. [S] is formeel een handelsnaam en nevenvestiging 

van [U], maar er is een nauwe samenwerking met Visie en [A]. Zo heeft Visie in 2014 een overeenkomst met [S] 

gesloten, waarbij Visie tegen een vergoeding leads aan [S] doorgeeft. De AFM constateert dat Visie en [S] in feite 

één organisatie vormen. Dit wordt hieronder toegelicht.  

 

In de periode van maart 2013 tot en met november 2013 worden door Visie arbeidsovereenkomsten gesloten met 

verschillende werknemers. Hierin staat vermeld dat Visie optreedt als service provider in het kader van [S]. De 

werknemers die sinds 2013 in dienst treden van Visie zijn daarbij gehouden werkzaamheden te verrichten ten 

behoeve van de gehele [A] en dan in het bijzonder [S]. De dienstverlening aan consumenten vond eerst uit naam 

van [S] plaats. Vanaf maart 2015 vindt de dienstverlening onder naam van Visie plaats. Voor deze verandering 

waren geen omvangrijke organisatiewijzigingen noodzakelijk, noch dienden activiteiten overgeheveld te worden 

van (de organisatie van) [S] naar (de organisatie van) Visie. Getuige een e-mailbericht dat [N] op 2 maart 2015 aan 

de buitendienst adviseurs van Visie stuurt, is deze verandering te kenmerken als “een beleidswijziging vanuit de 

organisatie, waar iedereen zich aan te houden heeft” [onderstreping AFM]. Hieruit leidt de AFM af dat in ieder 

geval [S] en Visie één organisatie vormen, die per maart 2015 haar beleid heeft gewijzigd ter zake van de naam die 

zij gebruikt om naar buiten toe op te treden. De buitendienst onder leiding van [N], die eerst werkzaam is onder de 

naam [S], is per die datum uitsluitend werkzaam onder de naam Visie. Die beleidswijziging is zogezegd volbracht 

door het aanpassen van de communicatie-uitingen, zoals het briefpapier en de visitekaartjes, en het duidelijk 

instrueren van de medewerkers voortaan alleen de naam Visie te gebruiken.  

 

Andere stafafdelingen, zoals de juridische en compliance afdeling en xxxxxxxxxxxxxxx, zijn werkzaam voor zowel 

[S] als Visie en zijn niet per entiteit gescheiden. [O] verklaart namelijk verantwoordelijk te zijn voor zowel 

xxxxxxxxxxxxxxx van [S] als Visie, xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx. Zijn tijdsverdeling is 

dienaangaande niet strikt gescheiden, noch beschikt hij over twee afzonderlijke werkplekken; in het display van zijn 

telefoon ziet hij of een klant via het telefoonnummer van [S] of dat van Visie belt. Daarbij weet [O] niet precies wie 

van de medewerkers op welke loonlijst ([S] of Visie) staat. Ook [B] geeft op zijn xxxxxxxx-profiel aan xxxxxxxxx 

te zijn van zowel [A] als Visie.  

 

Dit wordt ook ondersteund door het e-mailonderzoek van de AFM waaruit blijkt dat verschillende medewerkers 

binnen [A], waaronder in ieder geval [B], [F], [X], [O] en [N], over zowel een e-mailadres van het domein 

visieverzekeringen.nl als het domein xxxxxxxxxx en/of xxxxxxxxxxxxxxxxxxx beschikken.  
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Visie en [S] blijken als één organisatie te werken; medewerkers en stafafdelingen zijn voor zowel Visie als [S] 

werkzaam. Visie is derhalve dusdanig met [S] verweven, dat haar activiteiten niet losstaand kunnen worden bezien, 

maar in het licht van de (activiteiten van) [S] en [A] moeten worden bezien.  

 

Visie treedt voor [A] naar buiten toe op als contractuele tegenpartij van financiële dienstverleners om diens 

portefeuille met beleggingsverzekeringen over te nemen of met hen een samenwerkingsovereenkomst te sluiten. Zij 

benadert hiervoor de financiële dienstverleners actief met behulp van het call center. In de 

samenwerkingsovereenkomst staat dat Visie zich beperkt tot advisering en bemiddeling bij deze 

beleggingsverzekeringen. Visie gaat dus enkel bij de klant langs om (herstel)advies te geven over deze 

verzekeringen. Met het sluiten van een samenwerkings- of koopovereenkomst een financiële dienstverlener betaalt 

Visie een vergoeding per klant aan de financiële dienstverlener. [A] maakt dus al kosten voor deze klant, alvorens 

zij met de klant een afspraak weet in te plannen.  

 

Indien Visie bij de klant op huisbezoek gaat, dan is de afspraak kosteloos wanneer de klant besluit geen [S] 

beleggingsproduct af te nemen. Wanneer de klant echter besluit zijn bestaande polis over te sluiten naar een [S] 

beleggingsproduct, is de afspraak niet kosteloos; hier rekent Visie een bemiddelingsvergoeding voor. Ook zorgt dit 

voor instroom in het xxxxxxxxxxxxxxxx, waaruit [A] ook inkomsten geniet (zie hierover meer in paragraaf 6.4). 

Visie en [A] als geheel hebben dus een commercieel belang om de klant een nieuw product te adviseren, omdat zij 

anders enkel kosten maakt waar geen inkomsten tegenover staan. Dat dit nieuwe product een [S] product betreft, 

leidt de AFM af uit het productieoverzicht. Het productieoverzicht toont aan dat 100% van de geadviseerde en 

bemiddelde producten een [S] beleggingsproduct betreft. Ook zal uit paragraaf 6.4 blijken dat Visie ervoor heeft 

gekozen uitsluitend [S] beleggingsproducten te voeren, die zij een goed alternatief voor spaar- en 

beleggingsverzekeringen noemt. De AFM concludeert dan ook dat Visie portefeuilles koopt of een samenwerking 

aangaat met partijen die beleggingsverzekeringen hebben, om de [S] beleggingsproducten aan te bieden als een 

alternatief voor deze beleggingsverzekeringen. Visie werkt dus feitelijk uitsluitend als het verkoopkanaal van de [S] 

beleggingsproducten en niet als een financiële dienstverlener die de consument een advies over meerdere geschikte 

alternatieven komt bieden.  

  

Dat Visie een verkoopkanaal is voor de [S] beleggingsproducten werkt ook door in de organisatie van Visie. Om de 

[S] beleggingsproducten te distribueren zijn adviseurs nodig. Circa de helft van het personeel bestaat tot eind 2015 

uit adviseurs. Wanneer het call center personeel zou worden meegeteld, is dus 

xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx direct gericht op klantcontact ten behoeve van de verkoop 

van de [S] beleggingsproducten. Vervolgens heeft Visie ook financiële prikkels voor de adviseur in haar 

beloningssysteem verwerkt om de [S] beleggingsproducten af te sluiten. De adviseurs ontvangen namelijk een 

hogere variabele beloning indien klanten een [S] beleggingsproduct afsluiten. De variabele beloning hangt immers 

deels af van de periodieke inleg en de eenmalige storting die een consument doet in een [S] beleggingsproduct.  
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5. Feiten en bevindingen ten aanzien van de beleidsbepalers van Visie 

In dit hoofdstuk zijn de feiten en bevindingen van de AFM opgenomen ten aanzien van de aanmelding van 

beleidsbepalers bij de AFM door Visie en de personen die feitelijk het dagelijks beleid van Visie bepalen. Ook bevat 

dit hoofdstuk feiten en bevindingen ten aanzien van de aanvraag van een vergunning door [P] en de aanmelding van 

beleidsbepalers door [P], voor zover dit relevant is in relatie tot degenen die het dagelijks beleid bepalen bij Visie.  

 

De feiten en bevindingen ten aanzien van degenen die het dagelijks beleid van Visie (mede)bepalen zijn 

onderverdeeld in de volgende paragrafen:  

 

- Aanmelding van beleidsbepalers bij de AFM (paragraaf 5.1); 

- Inrichting en opzet organisatie en taakverdeling en verantwoordelijkheden van de beleidsbepaler(s) 

volgens Visie (paragraaf 5.2);  

- De indiensttreding van [G] bij Visie (paragraaf 5.3); 

- Externe vertegenwoordiging van Visie (paragraaf 5.4); 

- Interne rol en vertegenwoordiging van Visie (paragraaf 5.5); 

- Samenvattende bevindingen AFM t.a.v. degenen die feitelijk het beleid van Visie bepalen (paragraaf 5.6). 

5.1 Aanmelding van beleidsbepalers bij de AFM  

 

5.1.1 Aanmelding van beleidsbepalers bij de AFM door Visie  

 

Op 31 oktober 2007 heeft de AFM aan Visie onder nummer 12017019 een vergunning verleend voor het bemiddelen 

in levens- en schadeverzekeringen. Op verzoek van Visie heeft de AFM de vergunning per 29 april 2011 

ingetrokken. Gedurende deze periode was [G] bij de AFM aangemeld als beleidsbepaler van Visie. [G] is sinds 21 

november 2006 bij de AFM tevens geregistreerd als (mede)beleidsbepaler van 

xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx (xxxxxxxxxxxxxx). 

 

Op 6 december 2011 heeft Visie een vergunning aangevraagd bij de AFM. Bij deze vergunningaanvraag is [G] 

vermeld als beleidsbepaler van Visie. Vanaf het moment van goedkeuring van de vergunningaanvraag van Visie op 

3 januari 2012 onder nummer 12040505 is [G] bij de AFM geregistreerd als beleidsbepaler van Visie.  

 

Op 15 maart 2013 heeft Visie per brief aan de AFM laten weten dat [H] (de persoonlijke holding van [B]) sinds 14 

maart 2013 enig aandeelhouder van Visie is. Daarnaast informeert Visie de AFM dat zij voornemens is haar 

vestigingsadres te wijzigen in Witte Kruislaan 6, 1217 AP te Hilversum. De brief is namens Visie ondertekend door 

[B] en [F]. [B] is hierbij niet aangemeld als beleidsbepaler van Visie.  

 

Op 8 december 2014 heeft Visie [N] aangemeld als beleidsbepaler van Visie. Bij deze melding heeft Visie tevens 

het ‘Functieprofiel Dagelijks Beleidsbepaler xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx Visie B.V.’ aan de AFM verstrekt.  
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Op 13 januari 2015 heeft de AFM per brief aan Visie laten weten dat de behandeling van de aanmelding van [N] als 

beleidsbepaler van Visie naar verwachting acht weken langer zal duren dan de wettelijke termijn, vanwege het 

inwinnen van nadere inlichtingen bij derden. 

 

Op 12 mei 2015 heeft Visie tevens [O] aangemeld als beleidsbepaler van Visie. 

 

Op 5 juni 2015 heeft de AFM per brief aan Visie laten weten dat er meerdere stukken ontbreken bij de aanmelding 

van [O] en Visie verzocht de ontbrekende stukken binnen vier weken na dagtekening van de brief aan de AFM te 

verstrekken.  

 

Op 23 juni 2015 heeft Visie aanvullende documenten verstrekt ten behoeve van de aanmelding van [O] als 

beleidsbepaler van Visie.  

 

Naar aanleiding van de aanmeldingen van [N] en [O] als beleidsbepalers van Visie, hebben de volgende gesprekken 

plaatsgevonden ten kantore van de AFM: 

 

- 24 april 2015: gesprek met [N]; 

- 12 mei 2015: gesprek met [G]; 

- 13 juli 2015: gesprek met [G]; 

- 20 augustus 2015: gesprek met [G], [O] en [N]. 

 

Op 4 september 2015 heeft de AFM per brief (met kenmerk xxxxxxxxxxxxx) aan Visie laten weten dat [N] en [O] 

door de AFM zijn goedgekeurd als dagelijks beleidsbepalers van Visie. In deze brief is onder meer het volgende 

opgenomen: 

 

“De AFM merkt bij deze goedkeuring het volgende op. Zoals besproken op 20 augustus 2015 op ons 

kantoor, heeft de AFM twijfel bij de aanmelding van [N] en [O] als dagelijks beleidsbepaler. Uit de 

overlegde stukken en de diverse gesprekken die zijn gevoerd, is onvoldoende gebleken dat de heren een 

beleidsbepalende rol zullen vervullen bij Visie B.V. De werkzaamheden die de heren verrichten en zullen 

verrichten zijn in beginsel niet de werkzaamheden die passen bij de rol van dagelijks beleidsbepaler. 

Volgens het oordeel van de AFM zijn de werkzaamheden beperkter dan normaliter van een dagelijks 

beleidsbepaler verwacht mogen worden. De AFM heeft haar twijfel met betrokkenen gedeeld, maar Visie 

B.V. deelt deze twijfel niet en meent dat de heren wel een beleidsbepalende rol zullen vervullen. In het 

gesprek van 20 augustus 2015 heeft de AFM ook aangegeven dat het onderzoek dat nu bij Visie B.V. loopt, 

gevolgen kan hebben voor de dagelijks beleidsbepalers. Als de AFM constateert dat er misstanden zijn, dan 

kan dit de betrouwbaarheid en/of geschiktheid van alle beleidsbepalers raken. Als uit het onderzoek blijkt 

dat er geen feitelijke weergave is gegeven van de personen die (mede)beleidsbepalers zijn, dan kan ook dat 

gevolgen hebben voor de betrouwbaarheid en/of geschiktheid van alle beleidsbepalers en het kan tevens 

gevolgen hebben voor de aan Visie B.V. verleende vergunning. Betrokkenen hebben in het gesprek van 20 
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augustus 2015 aangegeven bovenstaande te begrijpen en de aanmelding van [N] en [O] door te willen 

zetten.” 

 

Visie kondigt in haar brief van 1 maart 2016 aan dat [X] als voorzitter plaats zal nemen in het statutaire bestuur en 

dat Visie de aanvraag ter zake binnen twee weken na dagtekening van de brief bij de AFM zal indienen. [X] is hierna 

niet bij de AFM aangemeld als beleidsbepaler van Visie.  

 

Op 23 augustus 2016 heeft de AFM van Visie per e-mail een brief ontvangen waarin wordt aangegeven dat [X] niet 

meer als beleidsbepaler zal worden aangemeld. [X] is niet langer werkzaam bij Visie. Visie zegt in verband met haar 

afgeslankte organisatie geen vervanging voor [X] te zoeken.  

 

5.1.2 Aanmelding van beleidsbepalers bij de AFM door [P]  

 

[P] heeft een vergunning aangevraagd bij de AFM voor het beheren van beleggingsinstelling(en). Bij deze 

vergunningaanvraag is onder andere [B] aangemeld als beoogd dagelijks beleidsbepaler van [P] In dat kader heeft 

de AFM [B] getoetst op geschiktheid en betrouwbaarheid, als bedoeld in artikel 4:9 en 4:10 Wft. Deze paragraaf 

bevat de relevante feiten daaromtrent.  

 

Op 16 oktober 2013 heeft [P] bij de AFM een vergunningaanvraag ingediend voor het beheren van 

beleggingsinstelling(en) op grond van artikel 2:65 Wft. Bij de vergunningaanvraag zijn [B], [C] en [D] gemeld als 

beoogde dagelijks beleidsbepalers van [P].  

 

Op het ‘meldingsformulier benoeming’ van [B] als (dagelijks) beleidsbepaler van [P] is op vraag 4a “Is de te 

benoemen persoon eerder door AFM of DNB getoetst op betrouwbaarheid en voor welke onderneming?” antwoord 

“nee” aangekruist.  

 

Op 11 juni 2015 heeft de AFM de vergunningaanvraag van [P] afgewezen op onder meer de grond dat [B] niet 

geschikt is in verband met het beheren van een beleggingsinstelling en dat de betrouwbaarheid van [B] niet (langer) 

buiten twijfel staat. Uit de vergunningafwijzing blijkt onder meer dat aan [B], tien bestuurlijke boetes en één 

(andere) maatregel zijn opgelegd door de Luxemburgse toezichthouder xxxx. Deze vormen elf toezichtantecedenten 

als bedoeld in artikel 13, aanhef en onderdeel c, BGfo. Daarnaast heeft [B] drie toezichtantecedenten vanwege het 

onjuist informeren van de AFM met betrekking tot voornoemde bestuurlijke boetes en (andere) maatregel. 

 

Daarnaast is [B] op 8 december 2014 door [U] aangemeld als dagelijks beleidsbepaler van [S]. Uit het bijgevoegde 

document “Besluitvorming en overwegingen bij benoeming” dat [B] als zodanig verantwoordelijk zal zijn voor de 

vorming en uitvoering van het dagelijks beleid van [S].   

 

Op 27 februari 2015 heeft de AFM in een telefoongesprek met xxxxxxxxxxxxxxxxx, beleidsbepaler van [U], 

medegedeeld dat de AFM overweegt niet in te stemmen met [B] als beleidsbepaler van [S].   
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Op 4 maart 2015 heeft [U] de aanmelding van [B] als beleidsbepaler van [S] ingetrokken. De AFM heeft de 

intrekking van de aanmelding op 12 maart 2015 bij brief (kenmerk: xxxxxxxxxxxxx) bevestigd.  

 

5.2 Inrichting en opzet organisatie en taakverdeling en verantwoordelijkheden van de 

beleidsbepaler(s) volgens Visie  

 

De AFM heeft onderzocht wat Visie heeft vastgelegd omtrent de taken en/of verantwoordelijkheden van degenen 

die het (dagelijks) beleid bepalen van Visie. In dat kader heeft Visie gedurende het onderzoek ten kantore van Visie 

op 22 juni 2015 diverse documenten aan de AFM verstrekt, waaronder ook de e-mailboxen van Visie. Vervolgens 

heeft Visie op verzoek van de AFM op 1 maart 2016 diverse (aanvullende) informatie verstrekt aangaande haar 

bedrijfsvoering.  

 

5.2.1 Inrichting en opzet organisatie volgens Visie  

 

Organogram xxxxxxxxx32 

Zoals reeds naar voren kwam in hoofdstuk 2, volgt uit het op organogram van [A] in bijlage 1, dat Visie en de 

overige entiteiten van [A] dezelfde vijf uiteindelijke belanghebbenden hebben. De uiteindelijk belanghebbenden 

zijn [B], [C], [D], [E] en [F], via aandelen die de persoonlijke holdings van deze personen hebben in Visie en de 

overige entiteiten van [A].  

 

Organogram Visie 

Zoals in paragraaf 4.3.1 is toegelicht bestaat Visie uit de volgende afdelingen: accountmanagement en een call center 

(xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx)33, binnendienst (xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx[N]) en de buitendienst 

(xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx). Tevens blijkt uit het op 22 juni 2015 verstrekte organogram dat [G] 

boven [O], [N] en [X] is ingetekend.  

 

  

                                                        
32 Organogram xxxxxxxxx, zoals verstrekt op 22 juni 2015.  

33 Zoals uit paragraaf 5.1.1 blijkt is [X] inmiddels niet meer werkzaam bij Visie.  
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5.2.2 Taakverdeling en verantwoordelijkheden van de beleidsbepaler(s) volgens Visie  

 

Functieprofiel dagelijks beleidsbepaler 

Door Visie is geen functieprofiel voor de functie van dagelijks beleidsbepaler (niet zijnde 

xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx) aan de AFM verstrekt. Wel heeft Visie op 22 juni 2015 een 

“Functieprofiel Dagelijks Beleidsbepaler xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx” aan de AFM verstrekt, met daarin een 

opsomming van de specifieke werkzaamheden van xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx van Visie. Ook heeft Visie op 22 

juni 2015 een “Functieprofiel Dagelijks Beleidsbepaler xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx” aan de AFM verstrekt, met daarin 

een opsomming van de specifieke werkzaamheden van xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx van Visie. 

 

Beide functieprofielen bevatten daarnaast een opsomming (inclusief beschrijving) van de competenties van een 

dagelijks beleidsbepaler. 

 

Tevens bevatten beide functieprofielen de volgende functieomschrijving voor een dagelijks beleidsbepaler: 

 

“Vorming en uitvoering van het dagelijks beleid van Visie; 

Het opstellen van de strategie en/of planning van Visie; 

De totstandkoming van het budget en is betrokken bij het opstellen van de begroting; 

Aansturen van de onderneming; 

Beslissingen nemen met betrekking tot aanstelling, het werkpakket, de opleiding en beoordeling; 

De inrichting van de bedrijfsvoering inclusief bewaking en beheersing van financiële risico’s; 

De vertegenwoordiging van Visie; en 

Alle overige daarmee samenhangende werkzaamheden.” 

 

In beide functieprofielen worden de werkzaamheden als 

xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx dus separaat beschreven van de werkzaamheden 

en competenties voor een dagelijks beleidsbepaler. Laatstgenoemde werkzaamheden en competenties zijn in beide 

functieprofielen gelijk en kennen geen werkzaamheden die specifiek zien op 

xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx. 

 

Klachtenbeleid en incidentenregeling van Visie 

In het op 22 juni 2015 en 1 maart 2016 aan de AFM verstrekte “Klachtenbeleid van Visie” zijn diverse taken en 

verantwoordelijkheden neergelegd bij de directie. Uit het klachtenbeleid blijkt niet uit wie de ‘directie’ bestaat. Wel 

blijkt hieruit dat klachten standaard worden besproken in het directieoverleg en het volgende:  

 

“De Directie is primair verantwoordelijk voor het ordentelijk verloop van de afhandeling van een klacht”  

  

In de op 22 juni 2015 aan de AFM verstrekte ‘Interne procesbeschrijving en werkinstructies’, is het document 

“incidentenprocedure en –administratie” opgenomen. In de incidentenprocedure en -administratie zijn eveneens 

diverse taken en verantwoordelijkheden neergelegd bij de directie. Volgens de incidentenprocedure en -
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administratie dient onder de directie te worden verstaan: “De leden van de directie van Visie B.V. (“Visie”, 

waaronder ook begrepen dagelijks beleidsbepalers)”. In de incidentenprocedure en -administratie is niet opgenomen 

wie naast de dagelijks beleidsbepalers de leden van de directie van Visie zijn.  

 

Uit bovenstaande leidt de AFM af dat de dagelijks beleidsbepalers gezamenlijk met de overige leden van de directie 

van Visie primair verantwoordelijk zijn voor het ordentelijk verloop van de afhandeling van een klacht. Wie volgens 

het klachtenbeleid en de incidentenregeling tot de overige leden van de directie van Visie gerekend worden is de 

AFM niet bekend.  

 

Beschrijving aansturing Visie 

Het op 1 maart 2016 aan de AFM verstrekte document “Beschrijving aansturing Visie” betreft de reactie van Visie 

op vraag 14 van de AFM zoals opgenomen in het informatieverzoek d.d. 1 maart 2016, inhoudende: “Hoe zijn de 

werkzaamheden ten aanzien van de aansturing van Visie verdeeld over [G], [N] en [O]?”. In voornoemd document 

is opgenomen dat [G] zich als bestuurder bezig houdt met de taken die vooral liggen op het gebied van de financiën, 

personeel en beloningsbeleid, contacten met de aandeelhouders, algemene bedrijfsvoering op beleidsgebied en het 

aansturen van de commerciële zaken met betrekking tot de samenwerking met aanbieders en andere financiële 

dienstverleners.  

  

[O] houdt zich vooral bezig met de bedrijfsvoering van xxxxxxxxxxxxxxx en is verantwoordelijk voor de dagelijkse 

operationele aansturing van xxxxxxxxxxxxxxx, het ontwikkelen van kwaliteits- en risicomanagement en het 

opzetten, handhaven en bewaken van interne procedures. 

 

[N] houdt zich vooral bezig met de bedrijfsvoering van xxxxxxxxxxxxxxx en is verantwoordelijk voor de dagelijkse 

operationele aansturing van xxxxxxxxxxxxxxx, het ontwikkelen van het kwaliteitsmanagement en het opzetten 

handhaven en bewaken van procedures. 

 

Daarnaast zijn de dagelijks beleidsbepalers gezamenlijk verantwoordelijk voor:  

 

“ algemeen beleid  

 signaleren van behoeftes bij klanten die kunnen worden ingevuld door Visie  

 klachtafhandeling  

 efficiënte en beheersbare bedrijfsvoering  

 relaties met externe samenwerkingspartners  

 personele bezetting  

 toewerken naar een winstgevend bedrijfsmodel voor Visie”34 

 

  

                                                        
34 Beschrijving aansturing Visie, p. 3. 
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Bestuursstructuur 

Op 1 maart 2016 heeft Visie het document “Bestuursstructuur Visie” aan de AFM verstrekt. Dit betreft volgens het 

door Visie op 18 maart 2016 verstrekte overzicht een nieuw document en is vanaf 29 februari 2016 door Visie in 

gebruik genomen. In dit document is een omschrijving van de functies bestuurder, dagelijks beleidsbepaler en 

medebeleidsbepaler opgenomen, welke overeenkomt met de omschrijving van voornoemde functies in het document 

“Beschrijving aansturing Visie”. Daarnaast wordt in de “Bestuursstructuur Visie” een omschrijving gegeven van 

de huidige en toekomstige situatie binnen Visie: 

 

 “Geschiktheid bestuur 

 Het bestuur moet geschikt zijn ten aanzien van een aantal specifiek genoemde aandachtsgebieden, te weten: 

 Bedrijfsvoering  

 Personeel en beloningsbeleid 

 Commercieel 

 Compliance 

 Financieel 

 Audit 

 Risicomanagement 

 

Huidige situatie Visie  

Op dit moment heeft Visie één bestuurder (tevens dagelijks beleidsbepaler), te weten [G]. [G]moet op dit 

moment dus alle bovengenoemde aandachtsgebieden beheersen.  

 

Toekomstige situatie Visie  

In de situatie waar we naar toe willen zijn er in elk geval drie dagelijks beleidsbepalers, te weten:  

 [N]  

 [O]  

 [X]  

 

Organisatorisch vallen de verantwoordelijkheden als volgt uiteen:  

 xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx: [X]  

 xxxxxxxxxxxx: [N]   

 xxxxxxxxxxxx: [O]” 

 

Beschrijving veranderingen Visie 

Het op 1 maart 2016 aan de AFM verstrekte document “Beschrijving veranderingen Visie” betreft de reactie van 

Visie op vraag 15 van de AFM zoals opgenomen in het informatieverzoek d.d. 1 maart 2016, inhoudende “Welke 

veranderingen zijn doorgevoerd bij Visie sinds de goedkeuring van [N] en [O] als beleidsbepalers?”. Ten aanzien 

van de verdeling van taken en verantwoordelijkheden met betrekking tot de beleidsbepalers van Visie, is hierin het 

volgende opgenomen: 
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“Ten slotte is door met name het structureren van het managementoverleg, de werkafspraken en 

taakverdeling tussen de dagelijks beleidsbepalers en de voorziene uitbreiding van het dagelijks bestuur 

meer structuur en ruimte voor afstand gecreëerd ten opzichte van de aandeelhouders en heeft Visie een 

zelfstandige rol binnen [A] verkregen. Hierdoor is geborgd dat op termijn nog meer dan nu sturing op 

algemene doelstellingen zoals kwaliteit, klanttevredenheid en financiën (forecast, budget en realized) kan 

worden gerealiseerd.” 

 

Werknemers- en salarisoverzicht  

Op 22 juni 2015 heeft Visie het document “werknemers- en salarisoverzicht” aan de AFM verstrekt. Daarnaast heeft 

Visie op 1 maart 2016 het document “werknemers- en salarisoverzicht Visie juni 2015 tm jan 2016”. Uit de 

werknemers- en salarisoverzichten blijkt het volgende: 

 

[G] staat per 1 januari 2015 op de loonlijst van Visie. In juni 2015 ontving [G] een brutosalaris van xxxxxxx per 

maand op basis van 0,2 fte (xxxxxxx bruto per maand op basis van 1,0 fte) voor de functie van directeur. Uit het 

salarisoverzicht van maart 2016 volgt dat het salaris van [G] sindsdien niet is gewijzigd.  

 

Daarnaast volgt uit het salarisoverzicht dat [N] per 1 februari 2015 een brutosalaris ontvangt van:  

xxxxxxx per maand op basis van 1,0 fte voor de functie van xxxxxxxxxxxx. Uit het salarisoverzicht van 1 maart 

2016 volgt dat [N] per 1 januari 2016 een brutosalaris ontvangt van xxxxxxxxxx per maand. Het salaris van [N] is 

dus per 1 januari 2016 gestegen.  

 

[O] ontvangt een brutosalaris van xxxxxxx per maand op basis van 0,8 fte (xxxxxxx bruto per maand op basis van 

1,0 fte) voor de functie van xxxxxxxxxxxxxxxxxx. Per 1 januari 2016 bedraagt het brutosalaris van [O] xxxxxxxxxx 

per maand op basis van 0,8 fte (xxxxxxxxx bruto per maand op basis van 1,0 fte). Het salaris van [O] is dus per 1 

januari 2016 gestegen.  

 

[B] is niet opgenomen in het werknemers- en salarisoverzicht van Visie van 22 juni 2015 en 1 maart 2016. In de e-

mailboxen van Visie heeft de AFM echter de volgende facturen van [H], de persoonlijke holding van [B], 

aangetroffen:  

 

- Factuur van [H] van 25 februari 2015, aan Visie, betreffende “Management services feb-15”, waarbij een bedrag 

van xxxxxxx exclusief BTW (xxxxxxx inclusief BTW) wordt gefactureerd; 

- Factuur van [H] van 11 mei 2015 aan Visie, betreffende “Management services apr-15”, waarbij een bedrag van 

xxxxxxx exclusief BTW (xxxxxxx inclusief BTW) wordt gefactureerd; en 

- Factuur van [H] van 11 mei 2015 aan Visie, betreffende “Management services mei-15”, waarbij een bedrag 

van xxxxxxx exclusief BTW (xxxxxxx inclusief BTW) wordt gefactureerd. 

 

De factuur van 25 februari 2015 betreft een bijlage bij een e-mailbericht van [B] aan xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx 

(xxxxxxxxxxxxxxxxxxx), met als onderwerp “man fee februari”. Het e-mailbericht bevat de volgende tekst: “xxxxx, 
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graag inboeken. Ik betaal deze factuur vandaag”. De facturen van april en mei 2015 heeft [B] eveneens aan 

xxxxxxxxxxxxxxxxxxx gestuurd, namelijk per e-mailbericht van 11 mei 2015, met als onderwerp “RE: factuur [H]”.  

 

 

5.3 De indiensttreding van [G] bij Visie 

 

Visie heeft gedurende het onderzoek ten kantore van Visie op 22 juni 2015 diverse documenten aan de AFM 

verstrekt, waaronder ook e-mailboxen van medewerkers van Visie. Uit onderzoek van de e-mailboxen blijkt dat [G] 

per 1 januari 2015 in dienst is getreden bij Visie in de functie van directeur. Voordien stuurde xxxxxxxxxxxxxx 

facturen aan Visie voor de werkzaamheden van [G] voor Visie. Tevens blijkt uit het digitaal onderzoek van de AFM 

naar de e-mailboxen van Visie dat [G] niet voor 0,2 fte werkzaam is, zoals op vermeld op het ‘werknemers- en 

salarisoverzicht’ van Visie alsmede de arbeidsovereenkomst van [G], maar dat zij ten minste tweewekelijks op 

vrijdagochtend aanwezig dient te zijn. [G] beschikt daarnaast pas sinds 13 maart 2015 over een e-mailaccount bij 

Visie. Hieronder wordt dit toegelicht.  

 

5.3.1 Arbeidsovereenkomst van [G] 

 

Op 16 januari 2015 stuurt [B] een e-mailbericht naar de e-maillijst ‘xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx’, met als 

onderwerp ‘xxxxxxxxxxxxxx Visie’:  

 

 “Gents, 

  

Ik heb met [G] afgesproken dat zij tenminste tweewekelijks vrijdagochtend bij ons aanwezig zal zijn. Ik zal 

zorgen dat zij dan ook een werkplek heeft zodat zij haar eigen werkzaamheden kan doen. Hierdoor leert zij 

onze mensen kennen en vice versa. 

Verder afgesproken met haar dat zij bij ons op de loonlijst komt en niet meer een factuur vanuit 

xxxxxxxxxxxxxx stuurt. Met [F] besproken, voor ons maakt het niet uit maar zij voelt zich er prettiger bij. 

Zij vindt dat ze dan beter kan aantonen dat ze zowel voor visie werkt alsook voor xxxxxxxxxxxxxx.  

Ik zal voor haar een contract laten opmaken. Functie directeur, 20% fte, salaris xxxxxxxxx per maand. Kan 

wat mij betreft een contract zijn voor onbepaalde tijd.” 

 

Op 21 januari 2015 vindt er e-mailcorrespondentie plaats tussen xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx 

(xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx, xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx) en [B] 

(xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx) over de arbeidsovereenkomst tussen xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx en 

Visie. xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx stuurt een e-mailbericht naar [B], met als onderwerp “AOK xxxxxxxx”. Het e-

mailbericht bevat de volgende tekst:  

 

“Hoi [B], 

 

mailto:carolien.krijtvogelpoel@globalfundhouse.com
mailto:patrick.kloezen@globalfundhouse.com


 

 

 

 

   

   

 Ons kenmerk xxxxxxxxxxxxx 

 Pagina 41 van 294 

   

Kun jij even kijken naar deze concept overeenkomst? 

Ik ben ervan uitgegaan dat ze zowel geen vakantiedagen als vakantiegeld krijgt. 

 

Kun jij kijken of de rest van de artikelen goed zijn? 

Na jouw akkoord stuur ik het naar [G].” 

 

Als bijlage bij voornoemd e-mailbericht is een niet ondertekende arbeidsovereenkomst tussen [G] (werknemer) en 

Visie (werkgever) opgenomen. Namens Visie staan als ondertekenaars [B] en [F] genoemd. In de 

arbeidsovereenkomst is opgenomen dat [G] per 1 januari 2015 in dienst treedt bij Visie in de functie van directeur. 

Ten aanzien van de werkzaamheden van [G] is in de overeenkomst het volgende opgenomen: 

 

“Artikel 2 Werkzaamheden 

1. Werknemer zal bij aanvang van het dienstverband werkzaam zijn in de functie van Directeur.  

2. Werkgever kan nadere procedure en/of regels stellen voor de uitoefening van de functie. Werknemer 

zal deze procedures en/of regels naleven als ware deze onderdeel van de Overeenkomst zijn. 

(…) 

4. Werknemer is gehouden alle door Werkgever opgedragen werkzaamheden uit te voeren, voor zover 

deze redelijkerwijze van hem kunnen worden verlangd en voor zover zij verband houden met de 

werkzaamheden van de Groep en de functie van Werknemer. 

(…) 

9. Tenzij expliciet overeengekomen is Werknemer niet bevoegd om Werkgever noch enig ander 

Groepsmaatschappij te vertegenwoordigen.” 

 

Naast zojuist genoemd artikel bevat de arbeidsovereenkomst verder geen beschrijving(en) van de werkzaamheden 

van [G]. In artikel 2 lid 9 van de arbeidsovereenkomst is opgenomen dat [G] niet bevoegd is Visie noch enig ander 

Groepsmaatschappij te vertegenwoordigen, tenzij expliciet overeengekomen. In de arbeidsovereenkomst is niet 

vastgelegd dat [G] en Visie overeen zijn gekomen dat [G] bevoegd is Visie te vertegenwoordigen. De AFM heeft 

ook geen andere stukken aangetroffen waaruit blijkt dat Visie en [G] (expliciet) zijn overeengekomen dat [G] 

bevoegd is Visie te vertegenwoordigen. Daarnaast is [G] op grond van artikel 2 lid 2 en 4 van de 

arbeidsovereenkomst gehouden om de door Visie opgedragen werkzaamheden uit te voeren en de gestelde 

procedures en regels na te leven.  

 

Op 21 januari 2015 beantwoordt [B] het e-mailbericht van xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx met het verzoek 

vakantiedagen en -geld in de arbeidsovereenkomst op te nemen, waarna hij akkoord is. 

 

Op 16 februari 2015 stuurt [G] vanaf het e-mailadres xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx, een e-mailbericht met het 

onderwerp “Vrijdag” aan [B] waarin de volgende tekst is opgenomen:  

 

 “Ik kom vrijdag weer rond 10.00 uur naar Hilversum. 

Ben jij er dan? 

mailto:N.Koers@Safety-Holland.nl
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Kan jij ook regelen dat mijn contract er is om te tekenen?” 

 

[B] laat diezelfde dag per e-mailbericht aan [G] weten vrijdag aanwezig te zijn en ervoor te zorgen dat haar contract 

er ligt.  

 

Op 19 maart 2015 vindt e-mailcorrespondentie plaats tussen [G] (vanaf e-mailadres xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx) 

en [B], met als onderwerp “volgende week”. Hieruit blijkt dat [G], in tegenstelling tot de acht uur per week die in 

haar arbeidsovereenkomst met Visie is vastgelegd, slechts eenmaal per twee weken een dag aanwezig bij Visie op 

kantoor: 

 

 “Hoi [B], Ik kom niet morgen maar volgende week en dan weer om de week. Past beter in mijn schema. 

Tot volgende week.” 

 

5.3.2 Het e-mailaccount van [G] bij Visie 

 

Uit het digitaal onderzoek van de AFM komt naar voren dat het e-mailadres van [G] bij Visie in maart 2015 is 

aangemaakt. Op 6 maart 2015 stuurt xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx (xxxxxxxxxxxxxx, 

xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx) een e-mailbericht aan xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx, met als 

onderwerp “e-mailaccount [G]”. In het e-mailbericht verzoekt xxxxxxxxxxxxxx om zo snel mogelijk een e-

mailaccount aan te maken voor [G] met het volgende e-mailadres: xxxxxxxxxxxxxx@visieverzekeringen.nl. Op 13 

maart 2015 stuurt xxxxxxxxxxxxxx vervolgens een e-mailbericht naar [G] 

(xxxxxxxxxxxxxx@visieverzekeringen.nl) met als onderwerp “email account Visie”, waarin onder andere de 

accountgegevens van het e-mailadres voor [G] zijn opgenomen. Hieruit blijkt dat het e-mailaccount van [G] op de 

server van het domein xxxxxxxxxxxxxxxxxxx staat en via dat domein te benaderen is. [G] beschikt derhalve pas 

vanaf 13 maart 2015 over een e-mailadres bij Visie, te weten xxxxxxxxxxxxxx@visieverzekeringen.nl. 

 

De AFM heeft digitaal onderzoek verricht naar de e-mailboxen van Visie. Hierbij is onder andere gekeken naar de 

e-mailaccounts van [G] en [B]. De AFM heeft de hoeveelheid ontvangen en verzonden e-mailberichten van [G] en 

[B] onderzocht. Daarbij zijn de e-mailaccounts van [G] en [B] binnen Visie meegenomen, alsook e-mailberichten 

van/naar andere e-mailadressen van [G] en/of [B] waarin het woord ‘Visie’ voorkomt.  

  

mailto:N.Koers@Safety-Holland.nl
mailto:yolanda.heeren@globalfundhouse.com
mailto:support@dynamicsolutions.nl
mailto:natascha.koers@visieverzekeringen.nl
mailto:natascha.koers@visieverzekeringen.nl
mailto:natascha.koers@visieverzekeringen.nl


 

 

 

 

   

   

 Ons kenmerk xxxxxxxxxxxxx 

 Pagina 43 van 294 

   

De resultaten van de hoeveelheid e-mailberichten zijn opgenomen in onderstaande tabel:  

 

Van e-mailadres From To 

xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx 8 12 

[G]@visieverzekeringen.nl 0 6 

[B]@visieverzekeringen.nl 4 167 

[B]@xxxxxxxxxx 

AND content:visie 

0 191 

[B]@xxxxxxxxxxxxxxxxxxx 

AND content:visie 

135 331 

 

Uit het onderzoek blijkt dat [G] in de periode van 1 maart 2015 tot en met 22 juni 2015 geen e-mailberichten heeft 

verstuurd vanaf het e-mailadres [G]@visieverzekeringen.nl. Wel heeft [G] in de periode van 1 januari 2015 tot en 

met 22 juni 2015 acht e-mailberichten verstuurd vanaf haar e-mailadres bij xxxxxxxxxxxxxx 

[G]@xxxxxxxxxxxxxxxxx, waarin gesproken wordt over Visie. Daarnaast heeft [G] in de periode van 1 maart 2015 

tot en met 22 juni 2015 zes e-mailberichten ontvangen op haar e-mailadres van Visie en zijn er in de periode 1 

januari 2015 tot en met 22 juni 2015 twaalf e-mailberichten gestuurd naar het e-mailadres van [G] bij 

xxxxxxxxxxxxxx, [G]@xxxxxxxxxxxxxxxxx, waarin gesproken wordt over Visie. 

 

De e-mailberichten die gedurende de periode van 1 januari 2015 tot en met 22 juni 2015 naar [G] zijn gestuurd, 

hebben allemaal betrekking op formele stukken waarbij de handtekening van [G] in de hoedanigheid van 

beleidsbepaler van Visie is vereist. xxxxxxxxxxxxxxxxxxx (xxxxxxxxxxxxx) stuurt bijvoorbeeld op 3 april 2015 

een e-mailbericht naar [G] op zowel het e-mailadres [G]@visieverzekeringen.nl als [G]@xxxxxxxxxxxxxxxxx, met 

als onderwerp “Benoeming [O] dagelijks beleidsbepaler”, waarin xxxxxxxxxxxxx [G] verzoekt het in de bijlage 

opgenomen formulier betreffende de aanmelding van [O] bij de AFM als beleidsbepaler van Visie, te ondertekenen 

en retour te zenden.  

 

De door [B] verstuurde en ontvangen e-mailberichten die betrekking hebben op Visie en/of die verstuurd zijn 

vanaf/ontvangen zijn op zijn e-mailaccount bij Visie, betreffen een veelvoud van het aantal ontvangen/verzonden 

e-mailberichten van [G]. [B] heeft namelijk in de periode 1 januari 2015 tot en met 22 juni 2015 167 e-

mailberichten ontvangen op zijn e-mailadres van Visie, [B]@visieverzekeringen.nl. Daarnaast heeft [B] in 

voornoemde periode 191 e-mailberichten ontvangen op zijn e-mailadres bij [S], [B]@xxxxxxxxxx 

 en 331 e-mailberichten op zijn e-mailadres bij [R], [B]@xxxxxxxxxxxxxxxxxxx, waarin gesproken wordt over 

Visie. In dezelfde periode heeft [B] vier e-mailberichten verstuurd vanaf zijn e-mailadres van Visie 

[B]@visieverzekeringen.nl. Hij heeft daarnaast in voornoemde periode 135 e-mailberichten verstuurd met zijn e-

mailadres bij [B]@xxxxxxxxxxxxxxxxxxx waarin werd gesproken over Visie.  

  

mailto:n.koers@safety-holland.nl
mailto:natascha.koers@visieverzekeringen.nl
mailto:p.kloezen@visieverzekeringen.nl
mailto:Patrick.kloezen@gfhgiro.nl
mailto:Patrick.kloezen@globalfundhouse.com
mailto:natascha.koers@visieverzekeringen.nl
mailto:n.koers@safety-holland.nl
mailto:n.koers@safety-holland.nl
mailto:[G]@visieverzekeringen.nl
mailto:n.koers@safety-holland.nl
mailto:p.kloezen@visieverzekeringen.nl
mailto:Patrick.kloezen@gfhgiro.nl
mailto:Patrick.kloezen@globalfundhouse.com
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mailto:Patrick.kloezen@globalfundhouse.com
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5.4 Externe vertegenwoordiging van Visie 

  

De AFM heeft onderzocht wie Visie feitelijk extern vertegenwoordigt. In dat kader heeft Visie gedurende het 

onderzoek ten kantore van Visie op 22 juni 2015 diverse documenten aan de AFM verstrekt, waaronder ook de e-

mailboxen van Visie. In deze paragraaf zijn de feiten en bevindingen van de AFM opgenomen ten aanzien van de 

externe vertegenwoordiging van Visie.  

 

De AFM heeft tijdens haar onderzoek geen correspondentie of documenten aangetroffen waaruit blijkt dat [G] Visie 

extern vertegenwoordigt. Zij is niet betrokken bij onderhandelingen en ondertekent (namens Visie) geen 

overeenkomsten met externe partijen. 

 

Uit de door Visie verstrekte documenten, waaronder de e-mailboxen van Visie, blijkt dat Visie extern wordt 

vertegenwoordigd door [B]. In de door Visie verstrekte stukken alsmede de e-mailboxen van Visie heeft de AFM 

diverse overeenkomsten aangetroffen, welke namens Visie zijn ondertekend door [B]. Meermaals ondertekent [B] 

namens Visie overeenkomsten en e-mailberichten met de titel ‘directeur’. Ook blijkt dat [B] namens Visie 

onderhandelingen voert over deze overeenkomsten. De AFM gaat hierna in op deze feiten en bevindingen.  

 

5.4.1 Het voeren van onderhandelingen met externe partijen  

 

De AFM heeft bij het digitaal onderzoek naar de e-mailboxen van Visie diverse e-mailberichten aangetroffen waarin 

[B] namens Visie contacten onderhoudt met financiële dienstverleners over het overnemen van portefeuilles door 

Visie en/of het aangaan van een samenwerking tussen Visie en de financiële dienstverlener. Enkele van deze e-

mailberichten worden hierna besproken. Daarbij merkt de AFM op dat dit een selectie van e-mailberichten en dus 

geen uitputtend overzicht van alle e-mailberichten met een dergelijke strekking is.  

 

De AFM heeft geen e-mailcorrespondentie aangetroffen tussen [G] en externe partijen. De door de AFM 

aangetroffen e-mailberichten tussen Visie en externe partijen zijn niet verzonden door of naar het e-mailadres van 

[G]. Evenmin heeft de AFM andere stukken aangetroffen waaruit blijkt dat [G] namens Visie contacten onderhoudt 

met externe partijen.  

 

xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx 

In december 2014 en januari 2015 vindt e-mailcorrespondentie plaats tussen [B] namens Visie en 

xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx namens xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx (xxxxxxxxxxxxxxxxx) in verband met (de 

inhoud van) een rectificatiebrief die vanuit Visie moet worden verzonden. xxxxxxxxxxxxxxxxx stuurt hieromtrent 

op 5 januari 2015 aan [B] een e-mailbericht met als onderwerp “xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx”, waarin hij aangeeft 

dat hij de zaak heeft opgepakt en verwacht dat hij [B] hier morgen of woensdag over kan berichten. Op 6 januari 

2015 beantwoordt [B] voornoemd e-mailbericht, waarin hij aangeeft dat xxxxxxxxxxxxxxxxx aan [B] kan 

doorgeven of er nog aanpassingen moeten komen. [B] zal dan mensen aan het werk zetten om de brieven te 

versturen. Voornoemd e-mailbericht wordt door [B] afgesloten met de ondertekening directeur van Visie.  

 



 

 

 

 

   

   

 Ons kenmerk xxxxxxxxxxxxx 

 Pagina 45 van 294 

   

Op 17 januari 2015 stuurt [B] een e-mailbericht aan xxxxxxxxxxxxxxxxx waarin hij xxxxxxxxxxxxxxxxx 

informeert dat de rectificatiebrief is verzonden en dat hij zijn secretaresse een afspraak laat inplannen zodat [B] en 

xxxxxxxxxxxxxxxxx “het agentschap kunnen afronden en ook de nieuwe samenwerking bespreken”. [B] 

ondertekent dit e-mailbericht namens Visie met de titel “directeur”. Diezelfde dag stuurt [B] een e-mailbericht aan 

xxxxxxxxxxxxxx met het verzoek een afspraak in te plannen met xxxxxxxxxxxxxxxxx. [B] schrijft dat het een 

“Visie afspraak” betreft en ondertekent de e-mail met “directeur” van Visie. 

 

xxxxxxxxxxxx 

Op 21 januari 2015 stuurt [B] een e-mailbericht van xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx, (xxxxxxxxxxxxxxx, algemeen 

directeur van xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx (xxxxxxxxxxxx)), van 21 januari 2015 gericht aan [B], door aan 

[X], met als onderwerp “FW_vervolg”. Het e-mailbericht van xxxxxxxxxxxxxxx aan [B] bevat het volgende bericht:  

 

“Hoe staan we met de overvoer van de portefeuilles xx, xxxxx en xxxxx ? xx zit volgens mij in de pijplijn bij 

xx en zodra daar akkoord is kunnen wij de brieven richting relaties gaan verzenden, dat is de status denk 

ik. 

 

Wat betreft xxxxx en xxxxx nog geen bericht van jouw kant. Niet erg alleen heb ik geen mankracht meer 

voor de opvang van vragen vanuit die portefeuilles ed. Hoe zouden we dit kunnen oplossen ? Lijntje jouw 

kant uit leggen zodat jouw mensen namens ons klanten te woord kunnen staan, zolang fysieke overdracht 

niet heeft plaats gevonden ?” 

 

Op 19 juni 2015 richt xxxxxxxxxxxxxxx zich wederom tot [B], in verband met een klacht over Visie. Op 

voornoemde datum stuurt xxxxxxxxxxxxxxx namelijk een e-mailbericht naar [B], met als onderwerp “[No 

Subject]”, waarin hij een klacht van een consument doorstuurt. De klacht van de consument ziet op de overname 

van zijn account door Visie. xxxxxxxxxxxxxxx geeft in voornoemd e-mailbericht aan dat hij en [B] deze week 

daarover hebben gesproken.    

 

xxxx 

Op 10 april 2015 stuurt [X] een e-mailbericht van xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx door aan [B], met als onderwerp 

“Fwd: Update xxxxxxxxxxxxxxxx”. Het e-mailbericht bevat een overzicht van (de stand van zaken met betrekking 

tot) portefeuilles van financiële dienstverleners. Onder “Portefeuille xxxx” is het volgende opgenomen: 

 

“Portefeuille xxxx. [B] is hierover nog in onderhandeling. Betreft xxxx polissen. Status? 

26/3 Contract getekend, betreft xxxx polissen. Overdracht 15/4.” 

 

Dat de onderhandelingen tussen [B] namens Visie en xxxxxxxxx (xxxx) ook daadwerkelijk ertoe hebben geleid dat 

[B] namens Visie de portefeuille van xxxx heeft overgenomen, blijkt uit het e-mailbericht van [B] van 21 april 2015 

aan de aandeelhouders van [A] (xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx), met als onderwerp “Fwd: 21042015 dagrapportage 

callcenter”. Het bericht bevat de volgende tekst: 

 

mailto:gwah@globalfundhouse.com
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 “Vanavond nieuw belrecord. 149 afspraken! Het bestand van xxxx heb ik vorige week gekocht.” 

 

Contact met verzekeraars 

Tevens blijkt uit het onderzoek van de AFM naar de e-mailboxen van Visie dat [B] namens Visie contact heeft met 

verschillende verzekeraars in verband met de overvoer van portefeuilles naar Visie, waarbij [B] naar buiten toe 

optreedt als de directeur van Visie. Ten aanzien van de overvoer van portefeuilles naar Visie, heeft de AFM onder 

meer de in Bijlage 2 opgenomen brieven aangetroffen in de e-mailboxen van Visie.35 

 

De in Bijlage 2 opgenomen brieven zijn namens Visie ondertekend door [B], als directeur van Visie. De brieven 

met de nummers 16 tot en met 29 zijn niet van een datum voorzien. De brieven met nummer 30, 32 en 33 zijn door 

xxxx ondertekend op 20 april 2015. De dagtekening van de brief met nummer 31 betreft 17 april 2015.  

 

Ook uit diverse e-mailberichten afkomstig van of verzonden aan [B], volgt dat [B] namens Visie contact onderhoudt 

met verzekeraars. Zo heeft de AFM een e-mailbericht aangetroffen van xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx van 

xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx (xxxxxxxxxxxxxxxxxx) aan [B] van 10 april 2015, met als onderwerp “uw 

voorwaardelijke aanstelling”. In dit e-mailbericht bevestigt xxxxxxxxxxxxxxxxxx een gesprek dat [B] heeft gehad 

met xxxxxxxxxxxxxx, accountmanager van xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx.   

 

Uit e-mailcorrespondentie op 7 april 2015 komt naar voren dat er op 8 april 2015 een afspraak heeft plaatsgevonden 

tussen xxxxx, [B] en [X]. xxxxx verzoekt Visie ten aanzien van een drietal punten haar processen aan te passen, 

voordat xxxxx verder over de aanstelling van Visie bij xxxxx wil onderhandelen. Voorts vraagt xxxxx of [G] 

aanwezig zal zijn als beleidsbepaler en een ontmoeting met haar essentieel te vinden in het proces. [X] vraagt daarop 

aan [B] of [G] ook bij de afspraak aanwezig zal zijn. Hierop antwoordt [B] aan [X]:  

 

“Nee natuurlijk niet. Gaat ook niet gebeuren. Maken er een mooi verhaal van dat xxxxxxx en xxxxxx zijn 

aangemeld bij de afm en jij in de loop van het jaar ook.” 

 

Gesprekken tijdens het onderzoek ten kantore van Visie op 22 juni 2015 

Tot slot volgt ook uit het gespreksverslag van het gesprek tussen de AFM en [B], dat [B] namens Visie 

onderhandelingen voert over de overname van portefeuilles. In het gespreksverslag is hier het volgende over 

opgenomen:  

 

“De makelaar neemt met [B] contact op als er een portefeuille beschikbaar is. (…) 

(…) 

                                                        
35 De in de tabel opgenomen brieven van Visie aan verzekeraars betreft een selectie van de aangetroffen brieven. Zo komen diverse 

brieven meerdere keren (onder verschillende bestandnamen) terug in de e-mailboxen van Visie. Het in de tabel opgenomen overzicht 

is derhalve niet uitputtend. 
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De uiteindelijke beslissing om de portefeuille aan te kopen wordt door [B] genomen, waarna hij de andere 

aandeelhouders informeert. [B] geeft aan dat er budget is voor het overnemen van portefeuilles en dat hij 

dit budget beheert. (…) Bij grotere bedragen wordt de aankoop eerst overlegd met de andere 

aandeelhouders.”36  

 

Gesprek met verzekeraar  

Op 30 maart 2016 heeft een gesprek plaatsgevonden tussen de AFM en een verzekeraar. Aanleiding voor het gesprek 

waren meerdere meldingen van de verzekeraar bij de AFM over Visie. De meldingen van de verzekeraar hebben 

betrekking op klachten van consumenten over Visie, alsmede de gang van zaken omtrent de overname van 

portefeuilles door Visie. In het gesprek met de AFM heeft de verzekeraar aangegeven dat heer [B] het voor het 

zeggen heeft bij Visie. Daarnaast treedt [X] op als contactpersoon van Visie. Door de verzekeraar is meerdere malen 

verzocht om een gesprek met [G], aangezien zij de aangemelde beleidsbepaler is van Visie. Hier werd echter geen 

gehoor aan gegeven. 

 

5.4.2 Het sluiten van overeenkomsten met externe partijen 

 

De AFM heeft onderzocht wie Visie vertegenwoordigt ten aanzien van het sluiten van overeenkomsten met externe 

partijen. De AFM heeft in de door Visie verstrekte stukken alsmede de e-mailboxen van Visie diverse 

overeenkomsten aangetroffen, waarbij Visie wordt vertegenwoordigd door [B]. De door de AFM aangetroffen 

overeenkomsten met samenwerkingspartners zijn namens Visie ondertekend door [B]. Tevens heeft de AFM in de 

e-mailboxen van Visie e-mailberichten aangetroffen tussen [B] en externe partijen, waarbij [B] namens Visie 

optreedt en zich naar buiten toe presenteert als de directeur van Visie. In geen van de door de AFM aangetroffen 

overeenkomsten wordt Visie vertegenwoordigd door [G]. 

 

Samenwerkingsovereenkomst met financieel dienstverlener (voorbeeld) 

Tijdens het onderzoek ten kantore van Visie op 22 juni 2015 is door Visie een voorbeeld van een overeenkomst 

tussen Visie en een financiële dienstverlener aan de AFM verstrekt. Uit de overeenkomst blijkt dat Visie van de 

financiële dienstverlener contactgegevens van relaties ontvangt, tegen betaling van een vergoeding door Visie aan 

de financiële dienstverlener per unieke relatie. Onderaan de overeenkomst zijn ter ondertekening door Visie de 

namen van [B] en [F] opgenomen, beiden als “Gevolmachtigde”. In de voorbeeld overeenkomst is [G] niet 

opgenomen om de overeenkomst namens Visie te ondertekenen.  

 

Aangetroffen overeenkomsten in e-mailboxen van Visie 

Uit onderzoek naar de e-mailboxen van Visie heeft de AFM (correspondentie over) diverse overeenkomsten tussen 

Visie en externe partijen aangetroffen. In geen van de door de AFM aangetroffen overeenkomsten, wordt Visie 

vertegenwoordigd door [G]. De AFM heeft onder meer de volgende overeenkomsten aangetroffen, welke namens 

                                                        
36 Ten aanzien van de laatste passage blijkt het volgende uit de reactie op het gespreksverslag van [B]: “Op zichzelf staand kan deze 

passage verkeerd worden geïnterpreteerd. [B] heeft op basis van een volmacht (…) een volmacht met een volledige budgetbevoegdheid 

tot 100.000 Euro. Tot voornoemd bedrag kan [B] zelfstandig portefeuilles aankopen.  
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Visie door [B] zijn ondertekend dan wel niet-ondertekende overeenkomsten waarin ter ondertekening namens Visie 

[B] is opgenomen: 

 

- Vaststellingsovereenkomst tussen Visie en xxxxxx inzake beëindiging koop en leveringsovereenkomst. In deze 

overeenkomst is opgenomen dat [B] de directeur van Visie is;  

- Koopovereenkomst tussen Visie (koper) en xxxxxxxxxxxx (verkoper), met betrekking tot de aankoop van een 

portefeuille door Visie; en 

- Koopovereenkomst tussen Visie (verkoper) en xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx (koper), met betrekking 

tot de verkoop van een assurantieportefeuille door Visie. 

 

xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx 

Op 4 december 2014 stuurt xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx een e-mailbericht naar de e-mailadressen bij Visie van 

[B], [Z] en [O], met als onderwerp ‘Aanstelling agentschap 8950’. In het e-mailbericht wordt de aanstelling van 

Visie als intermediair bij xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx bevestigd. Tevens bevat het e-mailbericht gegevens over 

het extranet van xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx. Uit het e-mailbericht volgt dat ten behoeve van de aanstelling van 

Visie in het systeem van xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx gebruikersnamen zijn aangemaakt voor [B], [Z] en 

xxxxxxxxxxxxxxxx.37  

 

5.5 Interne rol en vertegenwoordiging van Visie 

 

Deze paragraaf bevat de feiten en bevindingen ten aanzien van de personen die de organisatie van Visie aansturen 

en degenen die Visie intern vertegenwoordigen. Uit het onderzoek van de AFM blijkt dat Visie wordt aangestuurd 

door [B]. [G] vervult hierin geen rol. Intern is de rol van [G] beperkt tot het ondertekenen van overeenkomsten 

tussen Visie en andere entiteiten binnen [A]. De AFM gaat hierna in op deze feiten en bevindingen.  

 

5.5.1 De (dagelijkse) aansturing van (de medewerkers van) Visie 

 

Gesprekken tijdens het onderzoek ten kantore van Visie op 22 juni 2015 

Tijdens het onderzoek ten kantore van Visie op 22 juni 2015 hebben diverse gesprekken plaatsgevonden tussen de 

AFM en medewerkers van Visie. Ten aanzien van de aansturing van (de medewerkers van) Visie blijkt daaruit het 

volgende.  

 

Op de vraag wie het management binnen Visie vormen, antwoordt [V] als volgt: 

 

“[V] merkt op dat [O], [X], [N] en [G] het management vormen. Daarnaast zijn er aandeelhouders en is 

sprake van een samenwerking met [R] en [U], die ook van invloed zijn binnen Visie. Het wekelijkse 

managementoverleg wordt gevoerd door [O], [N] en [X]. Hierbij schuift ook [B] aan als adviseur, maar 

                                                        
37 Vermoedelijk wordt met de heer ‘xxxxxxxxxxxxxxxx’ [O] bedoeld.  
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niet als beleidsbepaler. [G] is hierbij niet aanwezig en ze belt ook niet in tijdens het overleg. Zij is eenmaal 

in de twee weken aanwezig op kantoor van Visie.” 

 

In het gesprek tussen de AFM en [G] op 22 juni 2015 verklaart [G] over haar rol binnen Visie dat zij veel 

werkzaamheden uitbesteedt aan collega’s. [O] is verantwoordelijk voor xxxxxxxxxxxxxxx en doet de kantoorzaken. 

xxxx (achternaam niet genoemd) heeft contact met de AFM en regelt de buitendienst.38 [B] doet het algemeen beleid 

en fungeert als sparringpartner. [G] spreekt op vrijdag dan over de gang van zaken op kantoor, of er nog overnames 

zijn geweest, of zaken nog goed lopen. Uit het gesprek blijkt daarnaast dat [G] acht uur per week voor Visie werkt 

en dat zij op vrijdag op het kantoor van Visie aanwezig is. Daarnaast is zij op kantoor als er belangrijke 

vergaderingen zijn of als er echt iets aan de hand is.  

 

Ten aanzien van haar werkzaamheden geeft [G] in het gesprek op 22 juni 2015 aan dat zij elke vrijdag met [O] de 

gang van zaken bespreekt. Zij ontvangt geen rapportages, [O] rapporteert mondeling.39 Daarnaast geeft [G] aan dat 

zij alles gedelegeerd heeft aan [F] en zijn mensen.40 Volgens [G] weet zij of alles loopt. Zij zit op vrijdag vooraan 

bij de receptie en maakt een praatje met onder andere xxxxxxxxxxxxxxx en de adviseurs. De AFM heeft tijdens het 

gesprek te kennen gegeven dat [G] slechts moeizaam de activiteiten die zij voor Visie verricht kan opnoemen. Uit 

het gesprek blijkt verder het volgende:  

 

“[G] reageert door te stellen dat zij vergadert met mensen. Met [X] en [O]. Ook spreekt ze met [B]. De 

medewerker van de AFM vraagt of zij regulier overleg heeft met alle mensen. Hierop wordt geantwoord 

dat zij af en toe bij het regulier overleg is. Zij is tot nog toe twee keer bij dit overleg aanwezig geweest. Zij 

wordt waargenomen door de heer [O]. Zij is ook niet heel veel nodig, want anderen voeren de 

werkzaamheden uit. (…)”  

 

Tevens volgt uit het gesprek met [G] dat zij niet aanwezig is bij het wekelijkse managementoverleg van Visie:  

  

“[G] geeft aan dat [O], [X] en [V] hierbij aanwezig zijn. [B] is aanwezig als aandeelhouder. [O] neemt de 

vergadering waar in haar afwezigheid. Zij geeft aan [B] op vrijdag te spreken, meer niet.”  

                                                        
38 Ten aanzien van de voorgaande passage in het gespreksverslag blijkt het volgende uit de reactie van [G] op het gespreksverslag: 

“[G] heeft tevens de naam van [N] genoemd als degene die verantwoordelijk is voor de buitendienst, niet de naam xxxx. [F], aanwezig 

bij het gesprek, stuurt als general counsel onder meer de juridische afdeling aan. Verder is in het gesprek aangegeven dat het geen 

uitbesteding in de zin van de Wft betreft, maar eerder delegatie.” 

39 Ten aanzien van de voorgaande passage in het gespreksverslag blijkt het volgende uit de reactie van [G] op het gespreksverslag: “In 

dit kader is ook aangegeven dat [G] ook spreekt en wordt geïnformeerd door [N] en soms ook [X]. Daarnaast maakt zij gebruik van 

de kennis en ervaring van [B].” 

40 Het volgende blijkt uit de reactie van [G] op het gespreksverslag: “Als algemene opmerking heeft te gelden dat [F] werkzaam is als 

general counsel van de verschillende entiteiten binnen de groep waar Visie onderdeel van uitmaakt. (…) In dit licht van zijn 

hoedanigheid als general counsel dient ook de kennis van [F] over onder meer de activiteiten van Visie, het hebben van een beperkte 

volmacht om Visie te vertegenwoordigen en het zijn van een sparring partner voor [G] te worden gezien.” 
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Ook uit de gesprekken met [N], [O] en [X] op 22 juni 2015 komt naar voren dat [G] niet aanwezig is bij het 

wekelijkse managementoverleg. Uit de gesprekken die de AFM op 22 juni 2015 heeft gevoerd volgt dat bij het 

managementoverleg [B], [N], [O], [X] en [V] aanwezig zijn. Alleen [B] geeft - in tegenstelling tot voornoemde 

personen en [G] zelf – aan dat [G] aanwezig is bij het managementoverleg.  

 

Tijdens het gesprek tussen de AFM en [N] op 22 juni 2015 is onder meer gesproken over de rol van [N] als 

beleidsbepaler alsmede de verdeling van werkzaamheden binnen Visie: 

 

“[N] heeft zich bij de AFM aangemeld als beleidsbepaler van Visie. Dit proces loopt nog. [N] geeft aan dat 

er geen wijziging zal plaatsvinden in zijn werkzaamheden. [N] licht toe dat [G] alleen algemene zaken 

verricht voor Visie. [G] is al gedurende een langere periode beleidsbepaler van Visie. Maar binnen Visie 

gebeurde toen niets, terwijl er nu sprake is van een enorme groei. [G] heeft onvoldoende tijd voor Visie, 

aangezien ze het bedrijf van haar vader kan overnemen. Daarom wordt de rol van [N] en [O] steeds 

groter.”  

 

Over de rol van [G] en [B] blijkt uit het gesprek tussen de AFM en [N] op 22 juni 2015: 

 

“De werkzaamheden van [N] zien alleen op de buitendienst. [G] houdt zich ook niet bezig met de 

werkzaamheden van [N]41 en zij levert geen relevante input.”  

 

“[B] is aandeelhouder en stuurt hun aan. [N] legt uiteindelijk aan [B] verantwoording af. [N] geeft aan dat 

[B] voor hem van toegevoegde waarde is. [B] heeft ook wel eens opmerkingen over zijn werkzaamheden. 

Bovendien kan hij alles aan [B] vragen. Volgens [N] is [B] over het algemeen tevreden over hem.”  

 

Uit het gesprek tussen de AFM en [X] op 22 juni 2015 is over de rol van [B] en van [G] het volgende ter sprake 

gekomen: 

 

“[X] legt voor zijn werkzaamheden verantwoording af aan [B]. Zij hebben dagelijks contact over de 

werkzaamheden van het callcenter en de accountmanagers. [B] zit in de kamer naast [X]. Daarnaast 

ontvangt [B] dagelijks een overzicht van het aantal gemaakte afspraken door het callcenter. [B] komt 

ongeveer eens per twee weken op het callcenter langs. Volgens [X] doet hij dit omdat hij “nu eenmaal de 

baas is”.42   

 

                                                        
41 Ten aanzien van de voorgaande zin in het gespreksverslag blijkt het volgende uit de reactie op het gespreksverslag van [N]: “[N] 

heeft aangegeven [G] te informeren wanneer nodig, bijvoorbeeld voor een assessment. Voornoemde passage is niet door [N] opgemerkt 

en dient geen onderdeel van het verslag uit te maken.”  

42 Ten aanzien van de voorgaande zin in het gespreksverslag blijkt het volgende uit de reactie op het gespreksverslag van [X]: “[B] is 

‘de baas’ in de zin dat [B] aandeelhouder is van Visie.”  
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[X] legt geen verantwoording voor zijn werkzaamheden af aan [G] ([G]). Zij is de beleidsbepaler van Visie 

en alleen op vrijdagen aanwezig bij Visie. [X] kan geen toelichting geven op de verhouding tussen [B] en 

[G]. [G] ontvangt niet de dagelijkse e-mail over het aantal gemaakte afspraken.”  

 

Uit het gesprek tussen de AFM en [B] op 22 juni 2015 blijkt het volgende: 

 

“ [B] geeft aan dat hij in zijn hoedanigheid als aandeelhouder betrokken is bij Visie. Als aandeelhouder wil 

hij weten wat er gebeurt. Als eigenaar vindt [B] daar meestal wel iets van.  

 

Over zijn werkweek geeft [B] aan ongeveer 70 à 80% van zijn tijd op het kantoor in Hilversum aanwezig te 

zijn. De totale groep waar [B] medeaandeelhouder van is, bestaat uit 35 entiteiten. Hier is [B] de gehele 

week mee bezig. De overige tijd is [B] op pad. (…)  

 

Visie groeit volgens [B] momenteel sterk. Dat vergt de nodige aandacht van [B]. Hij is er daarom continu 

mee bezig en nauw bij Visie betrokken.43 [B] geeft aan 20 jaar ervaring te hebben en deze ervaring te 

gebruiken binnen Visie. Hij loopt zo nu en dan door het pand over de verschillende afdelingen zoals langs 

het callcenter en xxxxxxxxxxxxxxx. Hij vraagt dan bijvoorbeeld hoe het staat met de omzet, hoe het gaat met 

het maken van afspraken en of er nog voldoende bestanden zijn. 

 

 (…) 

 

Visie zit volgens [B] in een overgangsfase. Men is Visie nu aan het opbouwen. [B] geeft aan dat de 

aansturing nu primair bij [G] ligt en dat zij beleidsbepaler is, maar dat zij maar één dag per week op 

kantoor is en dat dit gelet op de snelle groei van Visie niet meer afdoende is. Daarom zijn [O] en [N] 

respectievelijk 2 en 7 maanden geleden aangemeld als dagelijks beleidsbepalers bij de AFM.  

 

Deze laatste twee geven de dagelijkse leiding aan Visie en sturen het personeel aan. [|N] staat fysiek voor 

de groep adviseurs. [B] heeft met [N] dagelijks contact. (…) [O] is daarnaast verantwoordelijk voor 

xxxxxxxxxxxxxxx. Zij rapporteren allen aan [B], maar de leiding ligt volgens [B] bij deze heren. Het beleid 

wordt volgens [B] gezamenlijk bepaald. [B] beslist mee maar leidt bijvoorbeeld niemand op. [B] geeft aan 

alleen als aandeelhouder wat van dingen te vinden. [B] geeft aan niet over dagelijkse dingen te gaan en er 

in principe ook niets van te vinden. Bij impactvolle beslissingen wordt hij er wel betrokken. Bijvoorbeeld 

                                                        
43 Ten aanzien van de voorgaande zin in het gespreksverslag blijkt het volgende uit de reactie op het gespreksverslag van [B]: “Dit 

dient te worden gewijzigd in: ‘Visie groeit nog steeds. Dat vergt de nodige aandacht van [B]. Hij is daarom nauw bij Visie betrokken.’ 

Op zichzelf staand kan deze passage verkeerd worden geïnterpreteerd. In het gesprek is duidelijk aan de orde gekomen dat de 

aandeelhouders van Visie hun verantwoordelijkheid dragen voor de financiën van Visie en dientengevolge betrokken zijn bij de 

kapitaalsbehoefte en wijze van financieren van een onderneming die eerst slapend was en nu groeiende is en activiteiten voor eigen 

rekening en risico verricht.“ 
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als er keuzes moeten worden gemaakt waar geld bij moet. [B] geeft aan dat hij dan toestemming geeft of 

iets wel of niet gebeurt. 

 

(…)  

 

Het is de bedoeling om alleen [S] aan te bieden als het gaat om opbouwproducten. Dat is een beleidskeuze. 

[B] geeft aan te onderzoeken of Visie zich ook op andere producten moet gaan focussen in de toekomst. Een 

uitbreiding van het productenpallet met bijvoorbeeld hypotheken of producten zoals risicoverzekeringen of 

uitvaartverzekeringen van xxxx lijkt [B] een logische volgende stap. Die beslissing zal eens genomen moeten 

worden.44   

 

(…) 

 

Toekomstvisie 

[B] geeft aan dat Visie over een jaar een buitendienst moet hebben met 25 adviseurs. Mogelijk gaat Visie 

ook de hypotheekmarkt betreden. Dit gebeurt dan wel met andere aanbieders en wordt er geen eigen 

product verkocht. [B] geeft aan dat er dan ook hypotheekadviseurs bij moeten komen. Volgens [B] is het 

logisch om vanuit Visie actief te zijn zowel op het gebied van levenproducten als hypotheken. [B] geeft aan 

dat de meeste verzekeraars niet blij met hen zijn. Toch moeten ze wel een aanstelling van de verzekeraars 

krijgen omdat Visie de klanten in de portefeuille die niet worden overgesloten ook moet kunnen servicen. 

Dit gaat om 92% van de klanten uit de portefeuilles die worden overgenomen. Visie moet kunnen zien wat 

een klant voor product heeft.”  

 

Uit het gesprek tussen de AFM en [W] op 22 juni 2015 blijkt het volgende: 

 

“De beleidsbepaler van Visie zoals bij de AFM bekend, [G] kent [W] niet. [F] geeft aan dat zij er alleen op 

vrijdagen is. [W] geeft aan haar niet te kennen.”45   

 

Uit het gesprek tussen de AFM en [AA] (xxxxxxxxxxxxxxxxxx) op 22 juni 2015 blijkt het volgende: 

 

                                                        
44 Ten aanzien van de laatste zin in het gespreksverslag blijkt het volgende uit de reactie op het gespreksverslag van [B]: “Op zichzelf 

staand kan deze passage verkeerd worden geïnterpreteerd. Het betreft hier ook een hypothetisch geval. Beter: ‘[B] geeft aan hierover 

op termijn een beslissing te nemen.’” 

45 Ten aanzien van de laatste zin in het gespreksverslag blijkt het volgende uit de reactie op het gespreksverslag van [W]: “Dit is een 

onjuiste weergave. Toen [F] de voornaam van [G] noemde, was mijn reactie, oh ja, en heb toen aangegeven niet alle achternamen van 

mensen binnen het bedrijf te kennen.” 



 

 

 

 

   

   

 Ons kenmerk xxxxxxxxxxxxx 

 Pagina 53 van 294 

   

“[AA] geeft aan dat [B] de directeur is van Visie. Op de vraag van de toezichthouders over de rol van [G] 

geeft [AA] aan dat hij deze naam nog nooit gehoord heeft en niet weet wie dat is. Daar merkt hij bij op dat 

hij slechts twee uur in de week op kantoor is.”46  

 

Uit het gesprek tussen de AFM en [BB] (xxxxxxxxxxxxxxxxxx) op 22 juni 2015 blijkt het volgende: 

 

“[BB] geeft aan dat hij alleen onder leiding van [N] staat en af en toe contact heeft met [B] ([B]). Op de 

vraag van de AFM of [BB] ook [G] kent of contact met haar gehad heeft, geeft hij aan dat dit niet het geval 

is.” 

 

Uit het gesprek tussen de AFM en [O] op 22 juni 2015 blijkt het volgende:  

 

“De toezichthouders vragen naar de reden dat [O] is aangemeld als beoogd beleidsbepaler. [O] licht toe 

dat Visie explosief gegroeid is. In eerste instantie was [G] alleen beleidsbepaler maar zij is slechts eenmaal 

per week op kantoor. [N] en [O] zijn degenen die daadwerkelijk elke dag aanwezig zijn. (…) [N] is echter 

vaak niet op kantoor, vanwege zijn verantwoordelijkheid voor de buitendienst. xxxxxxxxxxxxxxx komt dus 

volledig op [O] neer. Desgevraagd geeft [O] aan dat een registratie als beleidsbepaler geen wijzigingen 

zal aanbrengen in zijn werkzaamheden en verantwoordelijkheden. Het is een vastlegging van de feitelijke 

situatie. Namelijk dat hij beleidsbepaler is ten aanzien van xxxxxxxxxxxxxxx en [N] beleidsbepaler ten 

aanzien van xxxxxxxxxxxxxxx.  

 

(…)  

 

De toezichthouders vragen aan wie [O] verantwoording af legt. [O] geeft aan dat hij uiteindelijk 

verantwoording af legt aan de aandeelhouders van het bedrijf, [B], [C] en [F]. De toezichthouders 

verduidelijken hun vraag, namelijk op welke wijze en aan wie [O] verantwoording aflegt over de dagelijkse 

gang van zaken. [O] geeft aan dat hij één keer in de week een vast overleg heeft met [B] en [C] maar dat 

hij [B] dagelijks spreekt. Visie is een klein bedrijf waarbij iedereen bij elkaar binnen kan lopen. Hij geeft 

aan niet één vast aanspreekpunt te hebben. Afhankelijk van het onderwerp benadert hij [F] of [B].” 

 

Onderzoek documenten en e-mailboxen 

De AFM heeft in de door Visie op 22 juni 2015 verstrekte stukken alsmede het digitaal onderzoek naar de e-

mailboxen van Visie geen stukken aangetroffen waaruit blijkt dat het personeel van Visie overlegt voert met [G], 

toestemming of goedkeuring vraagt van [G], verantwoording aflegt aan [G], of [G] op de hoogte stelt. Evenmin 

heeft de AFM tijdens het onderzoek naar Visie stukken aangetroffen waaruit blijkt dat [G] op een andere wijze het 

personeel van Visie aanstuurt.  

 

                                                        
46 Ten aanzien van deze passage in het gespreksverslag blijkt het volgende uit de reactie op het gespreksverslag van [AA]: “Bij het 

horen van de naam [G] geeft [AA] aan dat hij dit zo snel niet weet en dat hij slecht is met namen.” 
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Voorts heeft de AFM in de digitale data e-mailwisselingen aangetroffen waaruit de rol van [B] bij de interne 

afstemming binnen Visie blijkt. Enkele van deze e-mailberichten zullen hierna worden besproken. 

 

Op 17 april 2015 stuurt de afdeling compliance een e-mailbericht naar [O], met als onderwerp “RE_20150415 

Klachteninstituut financiële Dienstverlening xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx”, waarin compliance aan [O] laat weten dat 

[B] de brief al heeft gezien en voor akkoord bevonden. Onder het e-mailbericht van compliance aan [O], is een e-

mailbericht van [O] aan compliance opgenomen, waarin [O] compliance laat weten dat ‘even met [B] moet worden 

afgetikt of voorstel kosten terugstorten voor hem acceptabel is’. 

 

Op 29 april 2015 stuurt [B] het volgende een e-mailbericht aan [V], met als onderwerp “Re: 20150429 Visie letter 

to xxxxxx terugbetaling geldlening v0.1”. Het e-mailbericht vormt een antwoord op het verzoek van [V] aan [B] en 

[X] om commentaar op een brief: 

 

“Ik heb xxxxxxx vanochtend opdracht gegeven om een afspraak met de heren in te plannen zodra ik terug 

ben van vakantie, om idd te bespreken hoe wij onze poen terugkrijgen danwel op een andere manier geld 

kunnen verdienen met hen. Ik stel voor dat deze brief vandaag wordt verzonden waarbij [X] vandaag met 

hen belt om aan te geven dat er een jengelbriefje komt. Hierbij moet hij aangeven dat dit is om onze positie 

veilig te stellen en dat wij ervan uitgaan dat we volgende week tijdens onze bespreking de boel kunnen 

oplossen.” 

 

Betrokkenheid van [B] bij het call center 

De AFM heeft diverse e-mailberichten aangetroffen waarin [B] op de hoogte wordt gesteld van de resultaten van 

het call center. De betreffende e-mailberichten worden niet aan [G] verstuurd:  

 E-mailcorrespondentie van 2 maart 2015 met als onderwerp: “RE: Dagrapportage 2 maart”. [B] zegt dat 

er alleen nog gebeld mag worden voor hersteladvies van Visie en niet meer vanuit [S] namens Visie.47 

 E-mailcorrespondentie van 21 april 2015 met als onderwerp: “21042015 dagrapportage callcenter”.48 [B] 

stuurt de dagrapportage door naar de andere aandeelhouders van [A] (xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx), met 

daarbij de volgende tekst: “Vanavond nieuw belrecord. 149 afspraken! 

Het bestand van xxxx heb ik vorige week gekocht.” [F] antwoordt hierop met felicitaties.  

 E-mailcorrespondentie van 22 april 2015 met als onderwerp: “22042015 dagrapportage callcenter”. 49  

 E-mailcorrespondentie van 15 juni 2015 met als onderwerp: “20150615 dag call rapp”. 50 

 

  

                                                        
47 De correspondentie vindt plaats tussen de heren [B], [X], [N[, [W] en xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx(xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx).  

48 De correspondentie vindt plaats tussen de heren [B], [X], [N], [W] en xxxxxxxxxxxxxen xxxxxxxxxxxxxxxxx(xxxxxxxxxxxxxx).   

49 De correspondentie vindt plaats tussen de heren [B], [X], [N], [W] en xxxxxxxxxxxxxen xxxxxxxxxxxxxx. 

50 De correspondentie vindt plaats tussen de heren [B], [X], [N], [W], xxxxxxxxxxxx en xxxxxxxxxxxxxx. 

mailto:gwah@globalfundhouse.com
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Aansturing van de buitendienst van Visie 

Op 2 mei 2015 stuurt [N] een e-mailbericht naar de adviseurs van Visie en cc naar [B], met als onderwerp 

“commerciële kortingen in week 19”, waaruit volgt dat de adviseurs voordat zij korting geven aan een klant, dit 

moeten overleggen met [B]. Dit gedurende tijdelijke afwezigheid van [N].   

 

Daarnaast heeft de AFM een e-mailbericht aangetroffen over een (belangrijke) wijziging van de werkwijze van de 

adviseurs. Op maandag 2 maart 2015 stuurt [N] namelijk een e-mailbericht naar de adviseurs van Visie, met als 

onderwerp “Visie Verzekeringen”, waarin hij de adviseurs op de hoogte stelt van en beleidswijziging van de 

organisatie. Dit e-mailbericht is opgenomen in paragraaf 4.3.1. De beleidswijziging houdt – kort gezegd – in dat de 

adviseurs vanaf woensdag 4 maart 2015 handelen namens Visie. Voornoemd e-mailbericht wordt niet naar [G] 

verstuurd. Wel wordt het e-mailbericht (cc) naar [B] verstuurd.  

 

Aansturing van xxxxxxxxxxxxxxx van Visie 

Op 5 februari 2015 stuurt [O] een e-mailbericht naar [B], met als onderwerp “Overlegdossiers”. Het e-mailbericht 

gericht aan [B] bevat de volgende tekst:  

 

“Ik heb niet de bevoegdheid om zonder overleg (totstandkomings)kosten kwijt te schelden, het is daarom 

eigenlijk wel erg handig om toch één keer per week samen te kijken naar een aantal dossiers die ik aan jou 

wil voorleggen. 

 (…) 

Kun jij a.u.b. aangeven of ik bij deze drie klanten de totstandkomingskosten mag kwijt schelden en in 

geval van xxxx ook of ik de productkosten mag kwijt schelden?” 

 

Uit e-mailcorrespondentie van [O] op 1 april 2015 blijkt dat [B] betrokken is bij beslissingen omtrent uitbreidingen 

van het softwareprogramma xxxxxxx dat door de adviseurs van Visie wordt gebruikt, alsmede de 

informatieverstrekking hierover naar de adviseurs van Visie. [B] heeft gevraagd om de uitbreiding niet aan de 

adviseurs te communiceren, hetgeen [O] doorgeeft aan [N].  

 

Uit e-mailcorrespondentie tussen 11 maart 2015 en 29 april 2015, met als onderwerp: “Re: xxxxxxxxxxxxxx”, blijkt 

dat een consument wenst dat het oversluiten van zijn polis naar [S] wordt teruggedraaid, omdat de adviseur in de 

offerteberekening is uitgegaan van een te hoge overdrachtswaarde, waardoor de consument schade heeft geleden. 

[O] heeft voorgesteld om aan de consument € 1.500 te vergoeden, hetgeen aan de consument is gecommuniceerd. 

[B] laat daarop het volgende weten aan [O] en aan [CC] (xxxxxxxxxxxxxxxxx):  

 

“Het is leuk dat jij stelt dat we dit na moeten komen maar ik moet 1500, en er ligt ernog een, betalen 

omdat jullie zonder bevoegdheid maar wat roepen. Ik heb hier erg veel moeite mee. Het is heel makkelijk 

om over andermans geld te beschikken/bepalen. Ik vind dat hier ook nog niet het laatste over gezegd is.” 

 

Op dezelfde dag reageert [O] met het volgende e-mailbericht aan [B]: 
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“Ik ben dit toch niet helemaal met jou eens. De reden waarom deze beide klanten gecompenseerd moeten 

worden is omdat er echt een verkeerd advies is gegeven, niet vanwege miscommunicatie onzerzijds.”  

 

[B] stuurt vervolgens het volgende e-mailbericht aan [O], cc aan [CC]: 

 

 “Dat kan wel zo zijn maar er is zonder overleg zonder bevoegdheid zomaar een bedrag geroepen. 

Vind het best als iemand wat toe zegt maar betaal dan ook gewoon als je een bedrag toezegt zonder dat je 

er over gaat en leg het niet bij mij neer. Ik vind het best als jij of [CC] of de adviseur 1500 wil betalen maar 

jullie gaan hier niet over. Verder vind ik het bedrag ook niet goed onderbouwd. Ik ben hier bijzonder 

ontstemd over over dit soort amateurisme. Zowel van de adviseur als van degene de dit toezegt.” 

 

Notulen van managementoverleggen 

Tijdens het onderzoek ten kantore van Visie op 22 juni 2015 heeft de AFM onder meer verzocht om de notulen van 

de managementoverleggen binnen Visie van 1 januari 2015 tot 22 juni 2015. Visie beschikte echter niet over notulen 

van het managementoverleg. Op 15 februari 2016 heeft de AFM Visie wederom verzocht om notulen van de 

managementoverleggen van Visie, ditmaal over de periode van 23 juni 2015 tot en met 15 februari 2016. Op de 

overgelegde notulen wordt [B] niet vermeld als aanwezige bij de managementoverleggen in deze periode.  

 

Ten aanzien hiervan is de AFM tijdens het onderzoek van de e-mailboxen van Visie op relevante e-

mailcorrespondentie gestuit. Deze vond plaats naar aanleiding van de brief van de AFM van 12 maart 2015 (met 

kenmerk xxxxxxxxxxxxx) waarin de AFM de intrekking van de toetsing van [B] als dagelijks beleidsbepaler van 

[U] bevestigt (zie paragraaf 4.3). De AFM schrijft hierin:  

 

“Wellicht ten overvloede wijst de AFM er op dat het niet is toegestaan op te treden als dagelijks 

beleidsbepaler zonder instemming van de AFM. [B] dient zich te onthouden van het optreden als dagelijks 

beleidsbepaler bij [U] en haar nevenvestiging(en).”  

 

In een e-mailbericht van 13 maart 2015, met als onderwerp “Driewekelijks overleg”, schrijft [V], xxxxxxxxxxxxx 

van [A], aan [B]:  

 

“Naar aanleiding van de brief van de AFM aan xx met betrekking tot jouw intrekking als dagelijks 

beleidsbepaler is de consequentie dat je niet bij het formele overleg kan zijn. Blijft over de vraag wie er dan 

wel bij het formele overleg moet zijn en of je een vorm van informeel overleg wil hebben. Risico is dat dit 

op enig moment toch bekend wordt bij de AFM.” 

 

Hierop antwoordt [B]:  

 

“Volgens mij staat er niet dat ik niet bij het formele overleg kan zijn. Ik mag geen beleidsbepaler zijn. Dat 

is wat anders dan erbij aanwezig zijn en xxxx informeren, over aandelenoverdracht etc te praten. Niet 

anders dan dat bijv [X] erbij zou zijn.” 
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Waarop [V] vervolgens dit aan [B] stuurt:  

 

“Dat klopt maar ik denk dat het beter is daar dan geen formeel managementoverleg van te maken (met het 

papertrail). Ik denk dat de AFM niet meegaat in je stelling. Vandaar het voorstel met betrekking informeel 

overleg en aansluitend kan dan een formeel operationeel overleg tussen xxxx en [O] plaatsvinden voor 

zover gewenst.” 

 

Uit deze e-mailcorrespondentie leidt de AFM af dat men binnen [A] welbewust omgaat met de vastlegging van 

managementoverleggen en de mogelijke conclusies die de AFM zou kunnen verbinden aan het aanwezig zijn van 

personen bij die overleggen. De notulen van de managementoverleggen van Visie na 22 juni 2015 zullen in dat licht 

worden bezien.  

 

5.5.2 Het namens Visie sluiten van overeenkomsten met vennootschappen binnen [A] 

 

Uit de volgende twee op 22 juni 2015 aan de AFM verstrekte overeenkomsten blijkt dat [G] overeenkomsten 

ondertekent die zijn gesloten tussen Visie en andere vennootschappen binnen [A]. 

 

Overeenkomst met [S] 

Namens Visie is de samenwerkingsovereenkomst tussen Visie en [S] op 21 februari 2014 ondertekend door [G], in 

de hoedanigheid van directeur. Namens [S] is de overeenkomst ondertekend door [B], in de hoedanigheid van 

directeur, en door [F], in de hoedanigheid van xxxxxxxxxxxxxxxxxx.  

 

Overeenkomst tussen Visie en [Y] 

Op 16 april 2014 heeft Visie een overeenkomst gesloten met [Y], waarbij [Y] aan Visie een lening verstrekt van € 

1.000.000. Namens Visie is de overeenkomst ondertekend door [G]. Namens [Y] is de overeenkomst ondertekend 

door xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx.  

 

5.5.3 Het personeelsbeleid van Visie en het aannemen van nieuwe medewerkers 

 

Uit gesprekken tussen de AFM en medewerkers van Visie ten kantore van Visie op 22 juni 2015 alsmede de op die 

datum door Visie verstrekte documenten en e-mailboxen, blijkt dat [B] betrokken is bij het aannemen van nieuwe 

medewerkers van Visie. Verder blijkt uit onderzoek van de e-mailboxen dat [N] en [O] met [B] overleg plegen over 

het aannemen van nieuwe adviseurs. Uit onderzoek naar de e-mailboxen blijkt niet dat zij dienaangaande (ook) 

overleg plegen met [G]. 

 

Uit de personeelsdossiers van Visie blijkt dat alle brieven en arbeidsovereenkomsten namens Visie zijn ondertekend 

door [B]. Geen van de documenten zijn ondertekend door [G]. De naam van [G] komt in de personeelsdossiers niet 

voor. Voorts blijkt dat [B] in januari 2015 juist betrokken is bij de totstandkoming van de arbeidsovereenkomst 
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tussen Visie en [G], die volgens die (concept) arbeidsovereenkomst (met terugwerkende kracht) per 1 januari 2015 

bij Visie in dienst treedt.  

 

Gesprekken tijdens het onderzoek ten kantore van Visie op 22 juni 2015 

Over het aannamebeleid met betrekking tot de buitendienst, blijkt uit het gesprek met [N] op 22 juni 2015 het 

volgende: 

 

“[N] legt uit dat het aannamebeleid met betrekking tot nieuwe adviseurs wordt besproken in het 

managementoverleg. (…) De sollicitatiegesprekken worden gevoerd door [X], [B] of door [N]. De 

procedure bestaat uit één gesprek, waarbij degene die het gesprek voert vervolgens bepaalt of de persoon 

wordt aangenomen. [N] overlegt met [B] of hij nieuwe adviseurs aanneemt.  

 

[B] bevestigt dat hij, [X] of [N] nieuwe adviseurs aannemen. Verder verklaart hij het volgende: 

 

“[B] geeft aan dat Visie binnen nu en het einde van het jaar vijf nieuwe adviseurs te willen aannemen. (…) 

Recent heeft [B] nog een gesprek gevoerd met een adviseur die binnenkort zal starten. Het komt een enkele 

keer ook voor dat [B] een nieuwe adviseur niet spreekt. (…) [B] geeft aan dat de medewerkers voor 

xxxxxxxxxxxxxxx in principe worden aangenomen door [O]. In sommige gevallen voert [B] een 2e gesprek. 

 

Op de vraag van de AFM naar het aannamebeleid van de adviseurs van Visie, geeft [B] aan te zoeken naar 

een bepaald type adviseur, type ‘grijze man’, type ‘oud RVS-adviseur’. De adviseurs die hij zoekt moeten 

ervaring hebben met de buitendienst en over de juiste diploma’s beschikken. (…)”51 

 

Onderzoek e-mailboxen 

Ook uit het digitaal onderzoek naar de e-mailboxen van de AFM volgt dat [B] betrokken is bij beslissingen omtrent 

het werven en aannemen van personeel. Zo stuurt [B] op 23 februari 2015 een e-mailbericht naar [O] en 

xxxxxxxxxxxxxx, met als onderwerp “FW: Sollicitant Visie”. Het bericht, gericht aan xxxxxxxxxxxxxx, bevat de 

volgende tekst: “Wil jij een afspraak met deze kandidaat inplannen bij [O] en bij mij? Benaderen vanuit Visie”. 

Onderaan dit e-mailbericht is een e-mailbericht van [O] waaruit blijkt dat [O] de kandidaat reeds heeft gesproken 

en [B] vraagt of de kandidaat moet worden uitgenodigd voor een tweede gesprek.  

 

Daarnaast stuurt [B] op 8 juni 2015 een e-mailbericht aan xxxxxxxxxxxxxx, cc aan [N], met als onderwerp “FW: 

Sollicitatie financieel adviseur”. Het e-mailbericht bevat de volgende tekst: “xxxxxxx, graag uitnodigen”. Als bijlage 

bij voornoemd e-mailbericht is het curriculum vitae en de motivatiebrief van de sollicitant opgenomen.  

 

  

                                                        
51 Ten aanzien van de laatste zin in het gespreksverslag blijkt het volgende uit de reactie op het gespreksverslag van [B]: “De toevoeging 

“type ‘grijze man’” is een toevoeging van de AFM zelf, niet van [B] en dient om die reden geen onderdeel van het verslag uit te maken”.  
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Personeelsdossiers 

Tijdens het onderzoek ten kantore van Visie op 22 juni 2015 hebben de toezichthouders van de AFM enkele 

personeelsdossiers geselecteerd waarvan een afschrift is verzocht. Het betreft de personeelsdossiers xxxxxxxx, 

xxxxxxx, xxxxxx, xxxxxxxxxxxxxxen xxxxxxxxxx.  

 

In alle door Visie verstrekte personeelsdossiers zijn de stukken, waaronder (verlengingen van de) 

arbeidsovereenkomsten, gebruikersovereenkomsten en brieven van Visie gericht aan het personeel, namens Visie 

niet ondertekend door [G]. Evenmin komt (de naam van) [G] op enige andere wijze terug in de personeelsdossiers 

van Visie.  

 

Alle documenten die in de personeelsdossiers zijn opgenomen, zijn namens Visie ondertekend door [B] en/of bevatte 

namens Visie ruimte ter ondertekening voor [B]. Wanneer er een titel van [B] is opgenomen, betreft dit “directeur”. 

Naast [B] tekent dikwijls ook [F] mee, als “xxxxxxxxxxxxx.”  

 

Zoals in paragraaf 4.3.1 is toegelicht, hebben deze medewerkers een arbeidsovereenkomst gesloten met Visie, die 

daarbij optreedt als “service provider” in het kader van [S]. In ieder van deze personeelsdossiers zit een 

arbeidsovereenkomst die namens Visie is ondertekend door [B] en [F].  

 

Naast de ondertekende arbeidsovereenkomsten bevatten de personeelsdossiers documenten die betrekking hebben 

op onderwerpen zoals het aanzeggen van de arbeidsovereenkomst, het verlengen of wijzigen van de 

arbeidsovereenkomst en een gebruikersovereenkomst betreffende goederen die Visie voor gebruiksdoeleinden aan 

de werknemer verstrekt. Deze documenten en brieven worden ondertekend door [B], dikwijls in de hoedanigheid 

van directeur, en eventueel daarnaast ook door [F], in de hoedanigheid van xxxxxxxxxxxxx. 

 

Hoewel in vier van de vijf personeelsdossiers de arbeidsovereenkomst en diverse andere documenten op briefpapier 

van [S] zijn afgedrukt, maakt het feit dat Visie als werkgever optreedt dat [B] en [F] Visie vertegenwoordigen met 

het ondertekenen van elk van voornoemde overeenkomsten en documenten. Dit wordt bevestigd in paragraaf 4.3.1, 

onder meer door de verklaringen van [B] en [F].  

 

5.5.4 Overige feiten en bevindingen ten aanzien van de interne rol en vertegenwoordiging van Visie 

 

Uit het onderzoek van de AFM komt tot slot naar voren dat [B] nauw betrokken is bij (het (dagelijks) beleid van) 

Visie. Deze betrokkenheid beperkt zich niet tot de grote lijnen. Ook op detailniveau is [B] nauw betrokken bij 

hetgeen er binnen Visie plaatsvindt. Dit geldt bovendien voor alle facetten van de dienstverlening van Visie, zoals 

de financiële resultaten van Visie, de afdoening van klachten van consumenten en het verrichten van betalingen door 

Visie. Dit volgt uit de gesprekken tussen de AFM, [G] en [B] op 22 juni 2015, als ook diverse stukken uit het digitaal 

onderzoek naar de e-mailboxen van Visie.  

 

De AFM gaat hierna op enkele stukken in die betrekking hebben op de verschillende facetten van dienstverlening 

door Visie. Dit overzicht is – ten behoeve van de leesbaarheid van dit rapport - echter niet uitputtend. 
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Kennis van de financiële kengetallen van Visie 

Uit het gesprek tussen de AFM en [G] op 22 juni 2015 kwam onder meer naar voren dat [G] niet op de hoogte is 

van de omzet van Visie. Evenmin is zij op de hoogte van de hoeveelheid bij Visie binnengekomen klachten en de 

inhoud daarvan. [G] geeft aan dat Visie winst maakt, terwijl Visie verlies maakt.  

 

[B] blijkt wel op de hoogte van de omzet. Tijdens het gesprek tussen de AFM en [B] op 22 juni 2015 geeft hij aan 

graag te zien dat er xxxxxxxxxxx wordt omgezet, maar dat dit niet gehaald wordt: “Adviseurs zouden dan 

xxxxxxxxxxxxx per week moeten sluiten.” Verder verklaart [B] over zijn rol:  

 

“[B] geeft aan dat hij weet waar de AFM op stuurt en geeft aan dat hij geen beleidsbepaler is. Hij geeft 

geen dagelijkse leiding. Hij is niet betrokken bij de dagelijkse activiteiten en stuurt de medewerkers niet 

direct aan. Volgens [B] groeit Visie snel en moet er nu nog ‘veel geld bij’. Als aandeelhouder wil hij daarom 

weten wat er gebeurt. [B] geeft aan zich vooral te laten informeren wat er speelt. Zo geeft [B] aan dat hij 

bijvoorbeeld wil weten hoeveel aanvragen er zijn, of er nieuwe mensen moeten worden aangetrokken, welke 

omzet er wordt gedraaid en of er nog nieuwe leadbestanden moeten worden aangekocht.52 Hij weet niet hoe 

bepaalde systemen werken. Hij luistert ook geen telefoongesprekken mee. 

 

Betrokkenheid bij betalingen en de afhandeling van klachten door Visie 

Uit het gesprek tussen de AFM en [G] blijkt dat [G] zich niet bezighoudt met de afhandeling van klachten door 

Visie:  

 

“De AFM vraagt naar de klachten die bij Visie binnen komen. [G] antwoordt dat deze wel eens 

binnenkomen en dat daar een procedure voor is. Dit heeft zij gedelegeerd. De medewerker van de AFM 

vraagt of dit ook is vastgelegd. Dit wordt bevestigd, maar met de klachten zelf bemoeit zij zich niet. [F] zegt 

dat Visie niet veel klachten ontvangen. Gevraagd naar de hoeveelheid klachten geeft [G] te kennen dat ze 

niet precies weet hoeveel klachten er binnenkomen. [F] geeft aan dat dit er tien of twintig zijn. Gevraagd 

naar de aard van de klachten geeft [G] te kennen dat [F] dat weet.” 

 

Uit het gesprek tussen de AFM en [B] blijkt dat [B] bekend is met de wijze waarop klachten van Visie worden 

afgehandeld:  

 

“Op de vraag van de AFM naar het klachtenmanagement binnen Visie geeft [B] aan dat het klachtenproces 

volledig ingeregeld is. [B] geeft aan dat er een aparte klachtenafhandeling is binnen Visie en dat deze 

                                                        
52 Ten aanzien van de voorgaande twee zinnen in het gespreksverslag blijkt het volgende uit de reactie op het gespreksverslag van [B]: 

“Op zichzelf staand kan deze passage verkeerd worden geïnterpreteerd. Deze toelichting dient te worden begrepen in het licht van 

voornoemde verantwoordelijkheid als ultimate beneficial owner. In het licht van de later genoemde overgangsfase en de impact in de 

financieringsbehoefte van Visie is dergelijke informatie onontbeerlijk.” 
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klachten worden besproken tijdens de wekelijkse management overleggen. (…) [B] geeft daarbij aan dat 

Visie weinig klachten heeft ontvangen.” 

 

Uit e-mailcorrespondentie blijkt dat [B] zich bezighoudt met de afhandeling van klachten van Visie en het verrichten 

van betalingen door Visie:  

 E-mailcorrespondentie van 24 april 2015 met als onderwerp: “Voor vertrek”. [B] bevestigt aan [X] een 

bedrag aan “xxxxxxxxx” te hebben betaald. Verder blijkt dat een dossier betreffende een foutieve boeking 

van xxxxx naar [S] op het bureau van [B] ligt.  

 E-mailcorrespondentie van 8 mei 2015 met als onderwerp “Klachtafhandeling xxxxxxxxx”. [B] maakt € 

1.500 vanuit Visie over naar de rekening van een consument bij [S]. Hij bevestigt aan [V] en [O] de 

overboeking met: “Done”.  

 

Wijzigingen van de AFM vergunning 

Op 12 maart 2015 stuurt [B] een e-mailbericht aan [V] en [F] met als onderwerp “[O] AFM”. Het e-mailbericht van 

[B] bevat het volgende bericht: 

 

“Ik heb met [O] besproken dat wij hem ook kunnen inschrijven bij de AFM voor Visie. Dan hebben we [G], 

aanvraag voor [N] loopt nog en dan ook [O]. Kan 1 van jullie dit (laten) oppakken?” 

 

Op 13 maart 2015 stuurt [B] een e-mailbericht aan [V], [N] en [F], met als onderwerp “Uitbreiding vergunning 

Visie”. Het e-mailbericht van [B] bevat het volgende bericht: 

 

“Kun jij ervoor zorgen dat onze vergunning uitgebreid wordt om ook in kredieten te kunnen adviseren en 

bemiddelen? Dit kan op de papieren van [N].” 

 

Op 6 september 2016 heeft [N] namens Visie een verzoek bij de AFM ingediend om de vergunning van Visie uit te 

breiden ten aanzien van het adviseren over en bemiddelen in consumptief krediet. Hierbij geeft [N] aan bij Visie de 

functie van “xxxxxxxxxxxx” te vervullen. In het kader van dit verzoek heeft [N] op 20 september 2016 een e-

mailbericht aan de AFM verzonden. [N] ondertekent dit e-mailbericht met “xxxxxxxxxxxx”.  

 

Uit het xxxxxxxx-profiel van [G], dat de AFM op 27 september 2016 heeft geraadpleegd, blijkt dat zij uitsluitend 

werkzaamheden voor xxxxxxxxxxxxxx op haar xxxxxxxx-profiel vermeld. Uit haar xxxxxxxx-profiel blijkt niet dat 

zij werkzaamheden voor Visie verricht. Uit het xxxxxxxx-profiel van [N], dat de AFM op 27 september 2016 heeft 

geraadpleegd, blijkt dat [N] vermeldt de functie van “xxxxxxxxxxxxx” bij Visie te vervullen sinds februari 2012. Uit 

het xxxxxxxx-profiel van [N] blijkt niet dat hij een beleidsbepalende rol bij Visie vervult, noch blijkt dat zijn functie 

vanaf 4 september 2015 met zijn benoeming als beleidsbepaler van Visie is gewijzigd.  
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5.6 Samenvattende bevindingen AFM t.a.v. degenen die feitelijk het beleid van Visie 

bepalen  

 

In de paragrafen 5.1 tot en met 5.5 is ingegaan op degenen die (feitelijk) het dagelijks beleid van Visie bepalen. Op 

basis daarvan komt de AFM tot de volgende samenvattende bevindingen.  

 

Rol [G]  

[G] was van 3 januari 2012 tot 4 september 2015 bij de AFM aangemeld als enig dagelijks beleidsbepaler van Visie. 

[G] is echter pas sinds 1 januari 2015 in dienst getreden van Visie. Het is haar volgens haar arbeidsovereenkomst 

niet toegestaan Visie te vertegenwoordigen. Feitelijk doet zij dit ook niet, behalve bij twee overeenkomsten die Visie 

sluit met andere entiteiten binnen [A]. Buiten voornoemde overeenkomsten heeft de AFM geen stukken aangetroffen 

waaruit blijkt van betrokkenheid van [G] bij de vertegenwoordiging van Visie richting andere entiteiten binnen [A]. 

De AFM constateert dat [G] Visie naar buiten toe niet vertegenwoordigt. De AFM heeft geen stukken aangetroffen 

waaruit blijkt dat [G] op enigerlei wijze betrokken is bij de externe vertegenwoordiging van Visie. In dat kader 

merkt de AFM op dat dit niet strookt met de taakomschrijving van de functie van dagelijks beleidsbepaler van Visie. 

Zoals in paragraaf 5.2.2 naar voren kwam, betreft volgens Visie één van de taken van de dagelijks beleidsbepaler 

namelijk de vertegenwoordiging van Visie.  

 

[G] beschikt pas sinds 13 maart 2015 over een e-mailaccount van Visie. Naast het feit dat [G] op basis van haar 

arbeidsovereenkomst met Visie niet bevoegd is om Visie te vertegenwoordigen, was zij tot 13 maart 2015 ook niet 

in staat om Visie te vertegenwoordigen middels e-mailcorrespondentie. Daar komt bij dat uit het digitaal onderzoek 

van de AFM naar de e-mailboxen van Visie blijkt dat [G] na 13 maart 2015 vrijwel geen gebruik maakt van haar e-

mailaccount. 

 

Verder volgt uit haar arbeidsovereenkomst dat zij is gehouden de werkzaamheden uit te voeren die haar door Visie 

worden opgedragen. [G] is bij Visie in dienst voor 0,2 fte per week en ontvangt daarvoor een vergoeding van 

xxxxxxx bruto per maand. [G] is eenmaal per twee weken op vrijdag aanwezig ten kantore van Visie. Zij heeft dit 

met [B] afgesproken, blijkens een e-mail van [B] en een e-mail van [G], opgenomen in paragraaf 5.3.1. Door alleen 

op vrijdagen aanwezig te zijn, is [G] niet in staat om alle medewerkers te spreken, of de volledig operationele 

organisatie te aanschouwen en aan te sturen. 

 

De AFM constateert dan ook dat [G] intern geen rol van wezenlijke betekenis vervult voor wat betreft de aansturing 

van de organisatie van Visie. Medewerkers leggen geen verantwoording aan haar af en zij geeft hen geen opdrachten. 

Twee medewerkers die de AFM heeft gesproken kennen haar niet en één daarvan verklaart haar (achter)naam nog 

nooit te hebben gehoord. [G] is ook niet betrokken bij het aannemen van nieuw personeel en voert geen 

sollicitatiegesprekken. [G] heeft over dit alles verklaard dat zij alles heeft uitbesteed aan [F] en zijn mensen. Zij 

delegeert al haar taken. [G] blijkt niet tot nauwelijks op de hoogte van het reilen en zeilen binnen Visie. Zelfs op 

zeer basale vragen, zoals de vraag of Visie winst of verliest maakt, wist zij geen of niet het juiste antwoord te geven. 

Volgens [B] is [G] bij het wekelijkse managementoverleg aanwezig. Uit de verklaring van [G] zelf, [V], [N], en [X] 

blijkt echter dat [G] (in ieder geval tot juni 2015) nooit aanwezig is bij de wekelijkse managementoverleggen. 
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De AFM heeft bij het digitaal onderzoek naar de e-mailboxen van Visie geen e-mailberichten aangetroffen waaruit 

blijkt dat [G] (belangrijke) beslissingen neemt over Visie en/of betrokken is bij (belangrijke) beslissingen of dat zij 

op enige andere wijze het (dagelijks) beleid van Visie bepaalt en/of daarbij betrokken is. 

 

Rol [B]  

[B] is in de periode van 14 maart 2014 tot 19 november 2014 via zijn persoonlijke holding [H] enig aandeelhouder 

van Visie geweest. [B] is nimmer bij de AFM aangemeld als (dagelijks) (mede)beleidsbepaler van Visie. Mede 

bezien de afwijzing van de vergunningaanvraag van [P] op 11 juni 2015 is de betrouwbaarheid van [B] daarmee tot 

11 juni 2015 niet door een toezichthouder voor de toepassing van de Wft getoetst en vastgesteld en heeft de AFM 

op 11 juni 2015 vastgesteld dat de betrouwbaarheid van [B] niet (langer) buiten twijfel staat. Tevens volgt hieruit 

dat [B] niet geschikt is in verband met het beheren van een beleggingsinstelling. 

 

[B] is één van de vijf aandeelhouders van Visie en staat als zodanig in het organogram van Visie boven [G] 

ingetekend. [B] is voor 70-80% van zijn tijd aanwezig op kantoor. Hij ontvangt van Visie een vergoeding van  

xxxxxxx voor managementdiensten. Visie betaalt [B] een hogere vergoeding dan [O] en [N], welke vier 

respectievelijk vijf dagen per week werkzaam zijn voor Visie. Bovendien zijn de kosten van [B] voor Visie 

aanzienlijk hoger dan de kosten van [G]. 

 

De AFM constateert dat [B] Visie naar buiten toe vertegenwoordigt. [B] onderhoudt veelvuldig contacten en voert 

onderhandelingen met externe partijen, waaronder financiële dienstverleners en verzekeraars. Ook ondertekent hij 

de overeenkomsten die Visie met externe partijen aangaat, zoals met betrekking tot de overname van portefeuilles. 

Hij doet dit veelal in de hoedanigheid van directeur van Visie.  

 

Uit de gesprekken met diverse medewerkers van Visie alsmede het digitaal onderzoek naar de e-mailboxen van 

Visie, volgt dat het personeel van Visie wordt aangestuurd door [B]. Zij verklaren dat zij goedkeuring vragen en/of 

verantwoording afleggen en/of aangestuurd worden door [B]. De AFM constateert dat [B] [O], [N] en [X] aanstuurt. 

De laatste drie sturen op hun beurt respectievelijk xxxxxxxxxxxxxxx, xxxxxxxxxxxx en xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx 

aan. Niet [G], maar [B] beslist over het aannemen van nieuw personeel. Zo is het [B] die beslissingen neemt over 

de aanstelling van medewerkers door namens Visie alle arbeidsovereenkomsten te ondertekenen. Ook is het [B] die 

opdracht geeft tot het opstellen van een arbeidsovereenkomst tussen Visie en [G] en deze namens Visie ondertekent.  

 

De door [G] met haar e-mailadres van Visie ontvangen en verstuurde e-mailberichten, alsmede de door [G] 

ontvangen en verstuurde e-mailberichten waarbij niet haar e-mailaccount van Visie is gebruikt, maar waarin ‘Visie’ 

wel voorkomt in het bericht, staan in schril contrast met het aantal e-malberichten dat door [B] is ontvangen en 

verzonden en waarin het woord ‘Visie’ voorkomt.  

 

Tot slot concludeert de AFM dat [B] nauw betrokken is bij (beslissingen omtrent) het (dagelijks) beleid en de 

dienstverlening van Visie, ook met betrekking tot de langetermijnstrategie. Zo blijkt uit de verklaring van [B] tijdens 

het gesprek met de AFM op 22 juni 2015 (en zijn reactie op het gespreksverslag) dat [B] degene is die beslissingen 
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neemt over (toekomstige) uitbreidingen van het productenpalet van Visie. Verder blijkt onder meer dat [B] 

betrokken is bij en zich inhoudelijk bemoeit met: 

a. De werkzaamheden van de adviseurs van Visie; 

b. Het maken van afspraken door het afsprakenbureau van Visie; 

c. De afhandeling van bij Visie binnengekomen klachten.  

d. Het personeelsbeleid van Visie; 

e. Het verrichten van betalingen door Visie. 

 

Uit het bovenstaande volgt dat Visie intern wordt aangestuurd door [B]. [B] vervult in feite de taken die [G] dient 

te vervullen, zoals deze door Visie zijn vastgelegd. 

 

[N] en [O] zijn in december 2014 respectievelijk mei 2015 bij de AFM aangemeld als dagelijks beleidsbepaler van 

Visie. De AFM heeft [O] en [N] op 4 september 2015 goedgekeurd als dagelijks beleidsbepaler van Visie. Sinds die 

datum beschikt Visie over drie bij de AFM aangemelde dagelijks beleidsbepalers, te weten [G] en [O] en [N]. 

 

Op 22 juni 2015 heeft de AFM gesproken met [O] en [N]. Zij waren toen nog niet goedgekeurd als dagelijks 

beleidsbepaler van Visie. Beide heren gaven tijdens dit gesprek aan dat hun werkzaamheden niet wijzigen na de 

benoeming als dagelijks beleidsbepaler van Visie. [O] en [N] vervullen de functie van xxxxxxxxxxxxxxxxxx 

respectievelijk xxxxxxxxxxxxxxxxxx bij Visie. Mede gelet hierop heeft de AFM reeds eerder aangegeven dat 

onvoldoende is gebleken dat [O] en [N] een beleidsbepalende rol zullen vervullen bij Visie.  

 

Uit het organogram van Visie leidt de AFM af dat Visie haar interne organisatie zodanig heeft opgezet dat [O] en 

[N] worden aangestuurd door [G]. Uit het document “Beschrijving aansturing Visie” dat op 1 maart 2016 is verstrekt 

blijkt dat zij gezamenlijk verantwoordelijk zijn voor onder meer de klachtafhandeling en voor het algemeen beleid, 

welk in het document niet nader gespecificeerd wordt. Uit het document blijkt dat [G] in vergelijking tot [O] en [N] 

een meer beleidsmatige rol vervult ten aanzien van de algemene bedrijfsvoering van Visie, de financiën en het 

aansturen van de commerciële samenwerking met aanbieders en andere financiële dienstverleners, terwijl [O] en 

[N] zich uitsluitend richten op de bedrijfsvoering en dagelijkse operationele aansturing van respectievelijk de 

binnen- en buitendienst. Uit het document “Bestuursstructuur Visie” blijkt ook dat de voorziene rol van [G] breder 

is dan die van [N] en [O], omdat zij wordt geacht alle in dat document onder het kopje “geschiktheid bestuur” 

genoemde aandachtsgebieden te beheersen. Dit wordt niet benoemd voor [O] of [N]. 

 

[N] is voor 1 fte per week bij Visie in dienst en ontvangt daarvoor een vergoeding van xxxxxxx bruto per maand. 

[O] is voor 0,8 fte in dienst bij Visie en ontvangt hiervoor een vergoeding van xxxxxxx bruto per maand. [G] is voor 

0,2 fte in dienst van Visie en ontvangt hiervoor bruto xxxxxxx per maand.  

 

Visie stelt dat met de benoeming van [O] en [N] als dagelijks beleidsbepalers, de gemaakte werkafspraken en de 

taakverdeling tussen [G], [O] en [N], meer structuur en ruimte voor afstand is gecreëerd ten opzichte van de 

aandeelhouders. Hiermee zou Visie een zelfstandige rol binnen [A] hebben verkregen. Uit de stukken die Visie heeft 
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verstrekt blijkt niet of, en zo ja hoe, door de benoeming van [O] en [N] als beleidsbepaler van Visie, meer afstand 

is gecreëerd ten opzichte van de aandeelhouders.  

 

Ook is het niet aannemelijk dat [O] en [N] nu volledig zelfstandig opereren als beleidsbepaler. Zij legden altijd 

verantwoording af aan [B] en moesten goedkeuring vragen aan [B], bijvoorbeeld om kosten aan de klant kwijt te 

schelden. [B] bemoeide zich tot op detailniveau met de dienstverlening van Visie. [O] is hoofd van 

xxxxxxxxxxxxxxx van [S] én Visie. Zelfs wanneer [B] zich geheel afzijdig weet te houden van de dienstverlening 

van Visie, staat [O] nog wel onder supervisie van [B] voor wat betreft [S]. Daarbij komt dat, zoals in hoofdstuk 4 

naar voren kwam, xxxxxxxxxxxxxxx van [S] en Visie als één afdeling functioneren en ook anderszins de 

verwevenheid van de dienstverlening van Visie met de overige entiteiten gelieerd aan [A]. Het is maar de vraag in 

hoeverre in die omstandigheden voor Visie afstand tot de aandeelhouders valt te creëren.  

 

Ook is het niet aannemelijk dat alle activiteiten die [B] op zich neemt, door [G], [O] en/of [N] worden waargenomen. 

[G] is nog altijd slechts voor 0,2 fte voor Visie werkzaam; hierin is niets gewijzigd. [O] en [N] hebben hun oude 

functie behouden, ook in hun takenpakket is niet gewijzigd. Geen van hen was eerder bij alle beleidsbepalende 

activiteiten van [B] betrokken. [B] voert zelfstandig onderhandelingen met partijen en sluit onafhankelijk, of 

gezamenlijk met [F], overeenkomsten. Het overnemen van alle activiteiten van [B] zou derhalve een dermate hogere 

tijdsinvestering vergen dat huidig(e) contracturen en/of takenpakket dit onmogelijk maken voor zowel [G], als ook 

[O] en [N]. Uit de e-mailcorrespondentie tussen [B] en [X] op 7 april 2015 met betrekking tot de afspraak tussen 

Visie en xxxxx blijkt ook dat met de benoeming van [N] en [O] als dagelijks beleidsbepalers niet beoogd is dat [B] 

zal terugtreden, noch dat zijn plaats zal worden overgenomen door [G]. 

 

Visie was daarnaast voornemens [X], volgens het organogram eveneens ondergeschikt aan [G], bij de AFM aan te 

melden als beleidsbepaler van Visie. [G] zou daarbij worden afgemeld. Op 23 augustus 2016 heeft Visie laten weten 

dat [X] de organisatie heeft verlaten en dat voor hem geen vervanging wordt gezocht.  

 

In de notulen die worden bijgehouden in de periode van 23 juni 2015 tot en met 15 februari 2016 wordt [G] 

meermaals als aanwezige deelnemer vermeld en wordt [B] nimmer als deelnemer (zowel niet aan- als afwezig) 

vermeld. Gezien de e-mailcorrespondentie van 13 maart 2015 tussen [V] en [B] verbindt de AFM hier geen 

conclusies aan met betrekking tot de personen die feitelijk bij het managementoverleg aanwezig zijn in de periode 

van 23 juni 2015 tot en met 15 februari 2016. Daarbij komt dat aan de enkele aan- of afwezigheid bij 

managementoverleggen geen definitieve conclusies kunnen worden getrokken met betrekking tot degenen die 

feitelijk het dagelijks beleid bepalen. Hiervoor zijn meer omstandigheden relevant. Zoals ook blijkt uit dit hoofdstuk 

is [B] bij alle beleidsbepalende activiteiten betrokken geweest, naast dat hij tot 22 juni 2015 bij alle 

managementoverleggen aanwezig was.  

 

Uit het gesprek dat de AFM met een verzekeraar heeft gevoerd blijkt bovendien dat Visie ook na 22 juni 2015 naar 

buiten toe wordt vertegenwoordigd door [B]. Voorts blijkt uit paragraaf 4.3.1 dat [B] op 17 augustus 2016 nog altijd 

op zijn xxxxxxxx-profiel vermeldt dat hij “xxxxxxx” is bij Visie en “xxxxxxxxxxxxxxxxxx” bij xxxxxxxxxxxxxxxxx. 

Uit het xxxxxxxx-profiel van [O] op 17 augustus 2016 volgt dat hij uitsluitend vermeldt dat hij 
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“xxxxxxxxxxxxxxxxxx” is bij zowel [S] (sinds mei 2013) als Visie (sinds juli 2014). [O] vermeldt niet dat hij een 

beleidsbepalende functie bij Visie vervult. Blijkens het verzoek van [N] van 6 september 2016 om de vergunning 

van Visie uit te breiden en zijn ondertekening van een e-mailbericht aan de AFM van 20 september 2016, is de 

functie van [N] nog altijd die van “xxxxxxxxxxxx”. Dit wordt bevestigd met zijn xxxxxxxx-profiel. [G] vermeldt op 

haar xxxxxxxx-profiel niet dat zij voor Visie werkzaam is, laat staan dat zij daar een beleidsbepalende rol zou 

vervullen.  

 

De AFM constateert op basis van het voorgaande dat [B] niet is terug getreden bij Visie na het onderzoek van de 

AFM ten kantore van Visie op 22 juni 2015. [G], [N] en [O] zijn slechts op papier beleidsbepalers van Visie; de 

feitelijke besluiten worden, zo blijkt uit voorgaande feiten, genomen door [B].  
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6. Feiten en bevindingen ten aanzien van het dienstverleningsproces van 

Visie 

In haar brief van 1 maart 2016 geeft Visie aan dat zij sinds maart 2015 is gestart “met het geven van invulling aan 

haar advies- en bemiddelingsrol als assurantie intermediair”. Dit heeft volgens Visie “mede te maken met de 

wijziging in de werkwijze van [U] tevens handelend onder de naam [S] (“[S]”) naar aanleiding van de aanwijzing 

die de AFM begin 2015 aan [S] heeft gegeven”. Visie geeft aan dat zij zich in 2015 gericht heeft op advies en 

bemiddeling van met name financiële producten gebaseerd op beleggingen in deelnemingsrechten in 

beleggingsinstellingen.  

 

Visie geeft tevens in haar brief aan dat zij uit ervaring met haar klanten gedurende 2015 heeft geleerd dat de klant 

behoefte heeft aan een breder advies- en productenpalet dan alleen financiële producten gebaseerd op beleggingen 

in deelnemingsrechten in beleggingsinstellingen. Daarnaast is Visie tot de conclusie gekomen dat een verdienmodel 

dat vooral bestaat uit advies- en bemiddelingsfees met betrekking tot een beperkt productenpalet geen langere 

termijn continuïteit zal bieden. Visie gaat daarom haar advies- en productenpalet uitbreiden, haar organisatie en 

marktbenadering daarop in de eerste helft van 2016 aanpassen. Visie wil zich hierbij gaan richten op 

overlijdensrisicoverzekeringen, schadeverzekeringen en hypotheekadviezen. Visie zal gebruik gaan maken van 

nieuwe kanalen, zoals een online module voor schadeverzekeringen.  

 

Voor het dienstverleningsproces zoals hieronder verder wordt uitgewerkt heeft de AFM zich gebaseerd op 

informatie die zij heeft ontvangen op 22 juni 2015 en op 1 maart 2016. De AFM onderscheidt het 

dienstverleningsproces van Visie in vijf stappen. In dit hoofdstuk behandelt de AFM per paragraaf een stap van het 

dienstverleningsproces. Schematisch gezien is het dienstverleningsproces van Visie, zoals de AFM uit de 

beschikbare informatie heeft afgeleid, als volgt ingericht. 

 

 

Processtap Beschrijving processtap Paragraaf 

1.  Aankondigingsbrief:  

Visie of de financiële dienstverlener van de klant stuurt een brief naar de klant (met 

standaardtekst van Visie) om aan te kondigen dat Visie telefonisch contact gaat 

opnemen.  

6.1 

2.  Afspraak maken:  

Een medewerker van het call center van Visie belt de klant voor het maken van 

een afspraak bij de klant thuis.  

 

6.2 

3.  Afspraakbevestiging:  

De klant ontvangt na het telefoongesprek een e-mail met de bevestiging van de 

afspraak met als bijlage het dienstverleningsdocument VO en Dienstenwijzer Visie 

(Dienstenwijzer).  

 

6.3 
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4.  Huisbezoek:  

Een adviseur van Visie komt thuis bij de klant.  

Indien de klant een product wil sluiten dan print de adviseur van Visie de relevante 

stukken en de klant tekent vervolgens ter plekke. De volgende stukken dienen te 

worden getekend tijdens het bezoek aan huis: 

1. Deelnameformulier [S] 

2. Offerte [S] 

3. Opzegbrief oude polis in geval van oversluiten  

4. Opdracht tot dienstverlening  

5. SEPA formulier  

6. xxxxx rapport  

6.4 

5.  Informatieverstrekking na afloop:  

Na het tekenen van de stukken stuurt de adviseur de besproken documenten per e-

mail naar de klant. Daarbij wordt een breder informatiepakket meegestuurd waarin 

ook het prospectus van het xxxxxxxxxxxxxxxx, de financiële bijsluiter en 

essentiële beleggersinformatie is opgenomen. Deze documenten worden tijdens 

het huisbezoek niet aan de klant verstrekt.  

0 

 

De AFM zal per paragraaf een onderverdeling van de feiten en bevindingen maken ten aanzien van in ieder geval 

de volgende onderwerpen:  

 

1. Hoedanigheid: in deze subparagraaf zullen de feiten en bevindingen worden gegeven ten aanzien van de 

hoedanigheid van waaruit richting de klant(en) opgetreden wordt. Wat blijkt uit de informatie die aan de 

klant wordt verstrekt ten aanzien van degene met wie de klant ‘zaken’ doet of zal (kunnen) gaan doen?  

2. Doel: in deze subparagraaf zullen de feiten en bevindingen worden gegeven ten aanzien van het doel 

waarvoor contact wordt opgenomen met de klant en bij de klant thuis een afspraak wordt ingepland.  

3. Kosten: deze subparagraaf zullen de feiten en bevindingen worden gegeven ten aanzien van de kosten die 

gemoeid (kunnen) zijn met een afspraak bij de klant thuis. Wat blijkt uit de informatie die aan de klant 

wordt verstrekt ten aanzien van de kosten die met de dienstverlening van Visie gemoeid (kunnen) zijn?  

4. Bevindingen: naast dat in bovenstaande drie subparagrafen (ook) bevindingen opgenomen zullen zijn, 

behandelt de AFM in deze subparagraaf telkens haar algehele bevindingen op basis van de feiten en 

bevindingen in de voorliggende subparagrafen.  

6.1 Aankondigingsbrief  

  

De eerste stap in het dienstverleningsproces is het versturen van een aankondigingsbrief. In de aankondigingsbrief 

wordt vermeld dat Visie contact zal opnemen met de klant. Visie maakt gebruik van een ‘model aankondiging’. 

Indien Visie een samenwerkingsovereenkomst heeft gesloten met de financiële dienstverlener, ontvangt de klant de 

aankondigingsbrief op briefpapier van de financiële dienstverlener. Indien Visie de portefeuille heeft overgenomen, 
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ontvangt de klant een aankondigingsbrief op briefpapier van Visie. In hoofdstuk 4.2 is toegelicht hoe Visie aan 

klantgegevens komt.  

 

Op 1 maart 2016 heeft Visie een document verstrekt genaamd “Werkwijze briefverzending intermediair”. Hierin 

staat dat Visie de tussenpersoon faciliteert in het printen, in de enveloppe stoppen van de brief en het aanbieden van 

de brief bij de postbezorging. Het verzenden van de brief (en daarmee de inhoud van de brief) betreft een activiteit 

van de financiële dienstverlener en een klantenbestand van een financiële dienstverlener en dus ook onder de 

verantwoordelijkheid van de financiële dienstverlener. Vanaf het moment dat het call center gaat bellen, dan heeft 

de consument alleen nog te maken met Visie.  

 

Met het onderzoek ter plaatse op 22 juni 2015 heeft de AFM ook diverse e-mailboxen van medewerkers van Visie 

meegenomen. Gedurende het digitaal onderzoek heeft de AFM een e-mailwisseling van 9 april 2015 met onderwerp 

“aankondigingsbrieven” aangetroffen tussen [X] en xxxxxxxxxxxxxx waaruit naar voren komt dat Visie zelf de 

(inhoud van de) standaard brieven beheert en deze in een map “standaard brieven” houdt. xxxxxxxxxxxxxx stuurt 

vervolgens vijf brieven door.   

 

De AFM heeft op 1 maart 2016 drie verschillende aankondigingsbrieven ontvangen. Hieronder worden drie 

voorbeeld aankondigingsbrieven besproken:  

 “Visie samenwerking brief herstel”. Deze brief is bedoeld voor consumenten van financiële dienstverleners 

met wie Visie een samenwerkingsovereenkomst heeft gesloten om het hersteladvies uit handen te nemen.  

 “Visie Verzekeringen brief 1 overname”. Deze brief is bedoeld voor consumenten van financiële 

dienstverleners van wie Visie de portefeuille met levensverzekeringen heeft overgekocht.   

 “Brief samenwerking inventarisatie”. Deze brief is bedoeld voor consumenten van financiële 

dienstverleners met wie Visie een samenwerkingsovereenkomst heeft gesloten om het verzekeringspakket 

van de consument te inventariseren. 

 

Bij het onderzoek naar de e-mailboxen van medewerkers van Visie heeft de AFM een aankondigingsbrief 

aangetroffen waaruit naar voren komt dat Visie een samenwerking aangaat met [S]. Deze brief is op briefpapier van 

Visie verstuurd op 6 januari 2015. De AFM heeft in paragraaf 4.3.1 geconstateerd dat in ieder geval in de periode 

januari 2015 tot maart 2015 onder de naam [S] werd gebeld “op verzoek van Visie”. 

 

6.1.1 Hoedanigheid  

 

In twee van de drie op 1 maart 2016 aan de AFM verstrekte brieven worden verschillende uitspraken gedaan over 

Visie, haar geschiedenis en haar activiteiten. Zo staat er:  

 

 “Visie Verzekeringen is gespecialiseerd in pensioen- en vermogensadvies en zij kunnen, indien gewenst, u 

inzicht geven in uw oudedagsvoorziening.”53 

                                                        
53 Brief samenwerking inventarisatie.  
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 “Visie Verzekeringen heeft inmiddels bijna 25 jaar ervaring als intermediair in Nederland.” en   

“Visie Verzekeringen is een van de grotere landelijke intermediairs. Visie Verzekeringen is erop gericht u 

volledig te ontzorgen op financieel gebied.”54 

 

Indien de klant zelf contact wil opnemen met Visie, dan worden in twee brieven een telefoonnummer 

(xxxxxxxxxxxxx) en een e-mailadres verstrekt (xxxxxxxxxxxxxxx@visieverzekeringen.nl) en in één brief wordt 

tevens het adres van Visie en de website van Visie (www.visieverzekeringen.nl) genoemd.  

 

In de aankondigingsbrief van 6 januari 2015, die de AFM heeft aangetroffen gedurende haar digitaal onderzoek, 

informeert Visie de klant dat zij een samenwerking is aangegaan met [S]:  

 

“Wij zullen binnenkort van start gaan met het benaderen van al onze klanten met een complex product. Om 

ervoor zorg te dragen dat u naast deze omvangrijke werkzaamheden de service blijft houden zoals u die van 

ons gewend bent, zijn wij een samenwerking aangegaan met [S].  

 

[S] kan u, indien gewenst, in een persoonlijk gesprek bijstaan in het kritisch tegen het licht houden van uw 

financiële wensen, middelen en uw huidige complexe producten. Ook zal de medewerker van [S] u dan 

informatie verschaffen over de producten die [S] aanbiedt.” 

(…) 

Binnenkort zal een medewerker van [S] u telefonisch benaderen voor het inplannen van een afspraak. Wij 

adviseren u om deze afspraak met een medewerker van [S] in te plannen. Uiteraard blijft u klant bij ons 

kantoor, ook indien u besluit een product bij [S] af te sluiten. In dat geval zullen wij geen contact meer met 

u opnemen ten aanzien van een hersteladvies. Wel zijn en blijven we natuurlijk uw aanspreekpunt voor al 

uw financiële vragen en advisering daarover.” 

 

6.1.2 Doel 

 

De AFM heeft verschillende aankondigingsbrieven ontvangen waaruit blijkt dat Visie voor verschillende doelen 

contact opneemt. 

 

In de brief “Visie samenwerking brief herstel” staat dat Visie hersteladvies uitvoert voor de financiële dienstverlener. 

Het onderwerp van de brief is: “hersteladvies van uw complex product (…)”. In de brief staat vervolgens:  

 

“U hebt via ons kantoor een complex product op basis van een verzekering lopen. Dit product is een 

(beleggings)verzekering waarin wellicht door de verzekeraar te hoge kosten worden berekend. Als uw 

tussenpersoon zijn wij gehouden u regelmatig te informeren met betrekking tot uw complex product. Indien 

en voor zover het een woekerpolis betreft, zijn wij gehouden u van een hersteladvies te voorzien dat in 

beginsel gratis is.  

                                                        
54 VisieVerzekeringen_brief_1_overname 

mailto:afsprakenbureau@visieverzekeringen.nl
http://www.visieverzekeringen.nl/
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Voor dit hersteladvies zijn wij een samenwerking aangegaan met Visie Verzekeringen. Visie verzekeringen 

zal deze werkzaamheden voor ons uitvoeren. Zij zullen u binnenkort telefonisch gaan benaderen voor het 

maken van een afspraak.”  

 

Uit de inhoud van de brief “Visie Verzekeringen brief 1 overname” volgt dat de brief namens de financiële 

dienstverlener wordt verstuurd. De brief is bedoeld om de consument te informeren dat inzake zijn 

levensverzekering zijn aanspreekpunt wijzigt. Visie wordt zijn nieuwe financiële dienstverlener voor de 

desbetreffende levensverzekering. De reden hiervoor is dat de belangen van de consument beter behartigd kunnen 

worden door een samenwerking aan te gaan met Visie. In de brief staat vervolgens dat “met Visie Verzekeringen is 

afgesproken dat zij op korte termijn contact met u opnemen voor het maken van een afspraak” en dat “de 

medewerkers van Visie Verzekeringen er alles aan gaan doen om u optimaal van dienst te zijn”. De AFM leidt 

hieruit af dat de afspraak ziet op het bespreken van de bestaande levensverzekering van de klant.  

 

Ten slotte heeft Visie een derde brief verstrekt op 1 maart 2016 genaamd “Brief samenwerking inventarisatie”. De 

financiële dienstverlener informeert zijn klant dat hij een samenwerking is aangegaan met Visie om in kaart te 

brengen of de verzekeringen van de klant niet meer passend zijn of dat u behoorlijk kunt besparen op uw 

verzekeringen. Visie zal contact opnemen met de klant met als doel “het maken van een afspraak om uw 

verzekeringspakket te inventariseren.”  

 

Ten aanzien van de brief van 6 januari 2015 die de AFM heeft aangetroffen gedurende haar digitaal onderzoek blijkt 

dat het doel van de brief is enerzijds de samenwerking met [S] aan te kondigen en anderzijds om hersteladvies aan 

te bieden.  

  

Klachten van klanten 

Met het onderzoek ter plaatse op 22 juni 2015 heeft de AFM ook diverse e-mailboxen van medewerkers van Visie 

meegenomen. Gedurende het digitaal onderzoek heeft de AFM e-mailberichten aangetroffen van klanten, financiële 

dienstverleners en verzekeraars die klagen over de dienstverlening van Visie, waaronder de aankondigingsbrief.  

 

Tussen 11 en 17 maart 2015 heeft een klant met Visie gemaild (“RE: Hersteladvies”) naar aanleiding van de 

aankondigingsbrief die de klant van Visie heeft ontvangen. De klant geeft aan dat hij vermoedt dat het een ingang 

is voor buitendienstmedewerkers, die in het verleden woekerpolissen hebben verkocht.  

 

In zijn eerste e-mailbericht op 11 maart 2015, met onderwerp “Hersteladvies” schrijft de klant aan 

info@visieverzekeringen.nl het volgende:  

 

“Vandaag ontving ik uw brief betreffende hersteladvies van polis met nummer xxxxxxx bij 

xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx. U schrijft dat er ‘wellicht’ door de verzekeraar te hoge kosten worden berekend en 

u schrijft over ‘indien en voor zover’ het een woekerpolis betreft. Is dat werkelijk zo? 

  

mailto:info@visieverzekeringen.nl
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U zoekt hiermee een ingang voor uw buitendienstmedewerkers, diegenen die in het verleden woekerpolissen 

aan de man hebben gebracht. 

  

De kwalificaties die u schrijft over de polis zijn voor mij niet duidelijk, niet expliciet en mogelijk suggestief. 

Kunt u mij informeren of de specifieke polis daadwerkelijk een woekerpolis is? Kunt u mij informeren of de 

verzekeraar daadwerkelijk te hoge kosten berekend?” 

 

[O] reageert, namens Visie, op 17 maart 2015 als volgt:  

 

“Ik begrijp uw wantrouwen gezien het feit dat er in de financiële branche de afgelopen decennia het één en 

ander is misgegaan. 

 

Financieel dienstverleners zijn verplicht om klanten met een beleggingsverzekering gratis een zogeheten 

‘hersteladviesgesprek’ aan te bieden. 

In zo’n gesprek wordt gekeken naar uw doelstellingen en naar de vraag of u met de bestaande polis die 

doelstellingen gaat bereiken. 

Indien blijkt dat u uw doelstellingen niet gaat halen, dan wordt gekeken naar oplossingen. 

 

Onze ervaring leert inmiddels dat een dergelijk gesprek niet alleen zinvol is voor mensen met een 

beleggingsverzekering, maar ook voor mensen met een andersoortige levensverzekering waarbij vermogen 

wordt opgebouwd. 

Het is niet goed mogelijk om ‘op afstand’ te beoordelen wat uw doelstellingen zijn. 

Ook hebben wij voor een goed beeld inzage nodig in bijvoorbeeld het meest actuele waardeoverzicht waar 

u over beschikt. 

 

Wij adviseren u dan ook om een gesprek met één van onze adviseurs in te plannen. 

Dat kan op een datum en plaats wanneer en waar het u uitkomt.” 

 

De klant vraagt vervolgens (wederom) of de verzekering die hij heeft bij xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx een woekerpolis 

betreft en of er door de verzekeraar te hoge kosten zijn berekend. De klant wil hier eerst duidelijkheid over hebben. 

[O] reageert hierop dat hij die duidelijkheid niet kan verschaffen zonder inzage in bijvoorbeeld een laatste 

waardeoverzicht. Hij kan in algemene zin antwoorden dat “wij constateren dat in veel gevallen een goedkoper 

alternatief voorhanden is”. De klant mailt ten slotte op 17 maart 2015: 

 

“U suggereert met uw brief van alles over de polis en de kosten. U zoekt een ingang om uw 

buitendienstmedewerkers (bewezen oplichters!) bij mij over de vloer te krijgen. Als u als adviseur niets kunt 

vertellen over het type polis dat ik heb en de hoogte van de kosten daarmee gepaard gaan ben ik niet 

geïnteresseerd in uw diensten. 

 

Ik hoop dat u mij niet meer lastig valt en geheel wilt uitschrijven uit uw klantbestand.”  
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6.1.3 Kosten 

 

In twee van de drie op 1 maart 2016 aan de AFM verstrekte brieven is geen informatie opgenomen over eventuele 

kosten die bij de afspraak horen indien de klant deze maakt. In de brief “Visie samenwerking brief herstel” is 

opgenomen dat Visie een hersteladvies uitvoert namens de financiële dienstverlener. Dit hersteladvies is “in beginsel 

gratis”.  

 

In de aankondigingsbrief, aangetroffen tijdens het digitaal onderzoek staat: “Indien en voor zover het een 

woekerpolis betreft, zijn wij gehouden u van een hersteladvies te voorzien dat in beginsel gratis is.” 

In de brief wordt tevens aangegeven dat het [S] product mogelijk een alternatief is. Er wordt echter geen informatie 

vermeld over eventuele kosten die gemoeid zijn met het afsluiten van een [S] product.  

 

6.1.4 Samenvattende bevindingen AFM t.a.v. ‘aankondigingsbrief’ 

 

Op basis van bovenstaande leidt de AFM af dat de aankondigingsbrieven bedoeld zijn om het (telefonisch) contact 

met Visie aan te kondigen en dat Visie contact opneemt om een afspraak te maken met de klant. Dit is het doel van 

deze brieven. Uit de brieven komen drie aanleidingen voor het contact naar voren: 1) het geven van hersteladvies, 

2) het inventariseren van het verzekeringspakket van de consument en 3) Visie is de nieuwe financiële dienstverlener 

van de consument als het gaat om een levensverzekering.  

 

Visie wordt in de brieven gepresenteerd als een grote, landelijke, financiële dienstverlener die gespecialiseerd is in 

pensioen- en vermogensadvies en het ontzorgen van de consument op financieel gebied. In slechts één van de vier 

brieven wordt verwezen naar de website van Visie. Er wordt geen informatie verstrekt over welke producten van 

welke aanbieders Visie adviseert en ook wordt niet vermeld dat zij onderdeel uitmaakt van [A].  

  

Ten slotte wordt in de vier brieven geen informatie verstrekt over (de hoogte van) eventuele kosten van de afspraak 

die Visie wil maken met de consument of hoe de consument meer te weten kan komen over de kosten die Visie kan 

rekenen voor haar dienstverlening. In twee brieven wordt aangegeven dat het hersteladvies “in beginsel gratis” is.  

 

Op het moment dat de consument één van deze brieven heeft gelezen, is de consument in de veronderstelling dat 

Visie ofwel hersteladvies komt geven (zonder kosten) ofwel dat Visie één (levens)verzekering of het gehele 

verzekeringspakket van de klant komt inventariseren.  

 

6.2 Call center van Visie belt consument 
 

Na het versturen van de aankondigingsbrief worden klanten benaderd door het call center (of zoals Visie het noemt: 

het afsprakenbureau) van Visie voor het maken van een afspraak met een adviseur. De call centermedewerker 

refereert aan de brief die de klant heeft ontvangen en plant bij interesse een huisbezoek in.  

 



 

 

 

 

   

   

 Ons kenmerk xxxxxxxxxxxxx 

 Pagina 74 van 294 

   

Uit het op 1 maart 2016 verstrekte document “Processchema’s Visie” (het processchema) blijkt dat het call center 

met een belscript werkt. De AFM heeft op 22 juni 2015 en op 1 maart 2016 belscripts ontvangen van Visie. Onder 

de documenten die worden gebruikt ten behoeve van (de opleiding van) call center medewerkers, bevindt zich een 

document genaamd “opleiding telemarketeer – versie 2013-1”, door Visie aan de AFM verstrekt op 22 juni 2015 en 

een document genaamd “opleiding telemarketeer – versie 2015-1”, door Visie aan de AFM verstrekt op 1 maart 

201655. Uit voornoemde twee documenten blijkt dat call center medewerkers gehouden zijn zich aan het belscript te 

houden:  

 

  “11. Belscript  

Het belscript wordt aangeleverd en je dient je hier ook aan te houden, slechts in overleg met je supervisor 

kan hier van afgeweken worden.” 

 

Op 22 juni 2015 heeft de AFM met call center medewerkers en [W] gesproken over onder andere de werkwijze van 

het call center. Het volgende blijkt uit het gesprek ten aanzien van het belscript:  

 

“In principe volgen medewerkers een script dat in het scherm wordt weergegeven.56 De callcenter 

medewerkers geven aan dat je na verloop van tijd handiger wordt in het maken van afspraken. Hierbij geldt 

vaak dat een wat kortere introductie beter werkt. Medewerkers geven aan dat ze in het begin vooral het 

script volgen maar op het moment dat ze wat langer werkzaam zijn hier vaker van afwijken.”  

 

Uit het gesprek tussen de AFM en [W] op 22 juni 2015 blijkt dat call center medewerkers niet van het belscript 

mogen afwijken, maar het wel in eigen woorden mogen overbrengen:  

 

“[W] geeft aan dat de medewerkers niet mogen afwijken van dit belscript. Dit gebeurt niet vaak, omdat de 

medewerkers enkel bellen om een afspraak te maken en niet om een adviesgesprek te voeren. Medewerkers 

mogen wel het belscript in eigen woorden overbrengen.” 

 

Uit het processchema dat op 1 maart 2016 is verstrekt blijkt dat er tot 30 belpogingen per klant zijn om contact met 

de klant te leggen. Tijdens de gesprekken op 22 juni 2015 met diverse medewerkers van Visie zijn uitspraken gedaan 

over de conversie tussen lead naar afspraak, en van afspraak naar sluiten product. Volgens [X] zijn er xxxxxxxxx 

belpogingen per avond door call center medewerkers, van welke xxxxxxxxxxxx leidt tot een afspraak bij de 

consument thuis. [W] geeft aan dat een call center medewerker xxxxxxxxxxx consumenten per uur en xxx per dag 

belt. Eén medewerker slaagt er bij xxxxxxxxxxxxxx klanten per dag in een afspraak te maken. Als de kwaliteit van 

                                                        
55 Volgens het overzicht dat Visie op 17 maart 2016 heeft verstrekt is laatstgenoemde document per 1 januari 2016 in gebruik 

genomen. 

56 Ten aanzien van de voorgaande zin in het gespreksverslag blijkt het volgende uit de reactie van [W] op het gespreksverslag: “de 

toevoeging ‘in principe’ is hier overbodig. Mederwerkers volgen altijd het script.  
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een klantenbestand goed is, dan maakt een medewerker ongeveer xxxxxxxxxx afspraken per xxxx gesprekken. De 

call centermedewerkers zelf geven aan dat ze ongeveer per medeweker xxxxxxxxxxx afspraken per dag maken.  

 

De toezichthouders van de AFM hebben telefoontapes van het call center van Visie57 beluisterd. De AFM heeft 15 

telefoontapes woordelijk uitgeschreven en als bijlage 3 bij dit rapport opgenomen. Dit betreffen de in duur 15 langste 

opnames van telefoongesprekken. De AFM is tot deze selectie gekomen, omdat de telefoontapes onderling sterk in 

opnameduur verschillen. Hierdoor missen bij ruim de helft van de telefoontapes de opname van het begin en/of het 

einde van het telefoongesprek. Ook de in dit rapport opgenomen telefoongesprekken zijn niet allemaal volledig. Hoe 

korter de duur van de geluidsopname, des te groter de kans dat deze opname niet het volledige telefoongesprek 

betreft. Door de langste geluidsopnames te gebruiken in onderhavig rapport kan een zo volledig mogelijk beeld 

ontstaan van een doorsnee telefoongesprek tussen call center medewerker en klant.  

 

6.2.1 Hoedanigheid  

 

Het volgende wordt tijdens het telefoongesprek aan de klant meegedeeld ten aanzien van de hoedanigheid van 

waaruit richting de klant(en) opgetreden wordt. 

 

Interne documenten van Visie t.b.v. (de opleiding van) call center medewerkers 

Uit het document “opleiding telemarketeer – versie 2013-1” blijkt dat het volgende aan de call center 

medewerkers wordt meegegeven ten aanzien van de hoedanigheid:  

 

“1. Wat doet [S] en wat willen wij?  

[S] is een nieuwe aanbieder in Nederland voor bancaire beleggingsrekeningen als alternatief voor de 

woekerpolis. De kosten van een woekerpolis zijn enorm hoog en dat gaat ten koste van de eindopbrengst. 

[S] heeft veel lagere kosten, waardoor het eindkapitaal veel hoger is.  

 

2. Wie zijn onze klanten 

Onze klanten zijn de intermediairs, die deze verzekeringen in het verleden hebben geadviseerd en die nu 

gedwongen worden door de toezichthouder (AFM) om een hersteladvies te geven bij de eigen klanten. 

Alleen hebben de meeste intermediairs daar gewoon geen tijd voor of hebben niet de ervaring om dat zelf 

te doen. Daardoor worden de adviseurs van Visie Verzekeringen ingezet.  

 

(…)  

 

9. Huisregels 

Je werkt voor een tussenpersoon in de markt, je bent dus de eerste persoon waarmee de eindconsument in 

aanraking komt. Besef goed dat je een afspraak maakt voor je collega die er een product moet afsluiten. 

                                                        
57 Op 22 juni 2015 zijn 19 tapes van Visie ontvangen. Daarnaast heeft de AFM 13 tapes in de e-mailboxen aangetroffen. In totaal zijn 

dit 32 telefoongesprekken tussen call center medewerkers van Visie en consumenten. 
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Aan deze producten verdienen wij geld, waarmee wij ook je salaris moeten betalen. Blijf dus altijd correct 

en rustig aan de telefoon. De klanten die je belt, zijn klanten van onze intermediairs. Als er klachten ontstaan 

en worden geuit bij het intermediair, dan kunnen wij hem/haar als klant kwijtraken en daarmee ook zomaar 

duizend(en) consumenten. Blijf dus correct en alert.  

 

(…)  

 

19. xxxxxxxxxxxxxxxxx  

xxxxxxxxxxxxxxxxx is het overkoepeld orgaan waaronder [S] en Visie Verzekeringen vallen.  

Je werkt voor Visie Verzekeringen, het alternatief voor de woekerpolissen van de verzekeraars.” 

 

Uit het document “opleiding telemarketeer – versie 2015-1” blijkt dat het volgende aan de call center 

medewerkers wordt meegegeven ten aanzien van de hoedanigheid:  

 

“1. Wat doet Visie Verzekeringen (intermediair/tussenpersoon)  
Visie Verzekeringen een van de grotere landelijke intermediairs. Wij zijn erop gericht de klant volledig te 

ontzorgen op financieel gebied. Visie Verzekeringen is mede gespecialiseerd in het ontwoekeren van oude 

verzekeringspolissen met hoge kosten, vermogensopbouw en pensioenadvies.  

Een intermediair (of tussenpersoon) verkoopt financiële producten van banken en verzekeraars. Een 

intermediair (of tussenpersoon) is een bedrijf dat zich richt op financiële dienstverlening. Zij 

adviseren/verkopen schade- en/of levensverzekeringen.  

 

2. Wie zijn onze klanten/prospects  

Onze prospects/klanten zijn de intermediairs, die deze verzekeringen in het verleden hebben geadviseerd 

en die nu gedwongen worden door de toezichthouder(AFM) om een hersteladvies te geven bij de eigen 

prospects/klanten. Alsmede de financiële situatie met de prospects/klant door te lichten, gericht op eventueel 

vermogensopbouw cq pensioenadvies. Alleen hebben de meeste intermediairs daar gewoon geen tijd voor 

of hebben niet de ervaring om dat zelf te doen. Daardoor worden de adviseurs van Visie Verzekeringen 

ingezet.  

 

(...)  

 

9. Huisregels  

Je werkt voor een tussenpersoon in de markt, je bent dus de eerste persoon waarmee de eindconsument in 

aanraking komt. Besef goed dat je een afspraak maakt voor je collega die er een product moet afsluiten. 

Blijf dus altijd correct en rustig aan de telefoon.  

De prospects/klanten die je belt, zijn klanten van onze intermediairs. Als er klachten ontstaan en worden 

geuit bij het intermediair, dan kunnen wij hem/haar als klant kwijtraken en daarmee ook zomaar 

duizend(en) consumenten. Blijf dus correct en beleefd.  

Je neemt op correcte en nette wijze afscheid van de prospect/klant, dus geen doei of iets dergelijks. 
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(…)  

 

15. xxxxxxxxxxxxxxxxx  

xxxxxxxxxxxxxxxxx is het overkoepelend orgaan waaronder Visie Verzekeringen valt.  

Je werkt voor Visie Verzekeringen.” 

 

Gesprekken tussen (toezichthouders van) de AFM en medewerkers van Visie op 22 juni 2015  

Op 22 juni 2015 heeft de AFM met call center medewerkers en [W] gesproken over onder andere de werkwijze van 

het call center. Het volgende blijkt ten aanzien van de hoedanigheid uit het verslag van dit gesprek:  

 

“Medewerkers worden persoonlijk ingewerkt door [W]. [W] gaat dan apart zitten met de medewerker en 

er wordt uitleg gegeven over de woekerpolissen, het systeem, hoe het telefoongesprek moet worden gevoerd 

en wat er wel en niet mag worden gezegd. Een voorbeeld daarvan is dat medewerkers moeten zeggen dat 

zij de plicht hebben om te bellen voor een hersteladvies van de AFM. Maar er mag niet worden gezegd dat 

de medewerkers zelf van de AFM zijn.58”  

  

Uit het gesprek tussen de AFM en [W] op 22 juni 2015 blijkt het volgende:  

 

“Een verschil tussen het maken van afspraken voor [S] en voor Visie is dat medewerkers het fijner vinden 

om voor Visie afspraken te maken. Het woord ‘intermediair’ is een fijn woord en leidt tot meer succes. 

Volgens [W] ervaart de consument meer commitment. Dit komt ook doordat de medewerkers ook bekend 

zijn met de polisnummers en dat ze dit kunnen doorgeven aan consumenten. Het is belangrijk dat een 

medewerker niet ongeloofwaardig overkomt.” 

 

Telefoontapes 

In de eerste vier telefoongesprekken in bijlage 3 belt de call center medewerker uit naam van [S]. Deze 

telefoongesprekken vonden plaats in januari en februari 2015. In telefoongesprek 1 deelt de call center medewerker 

de klant mee dat [S] op verzoek van xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx een traject is gestart voor alle klanten van 

xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx die in het verleden een spaar- of beleggingsverzekering hebben afgesloten. In de 

telefoongesprekken 2, 3 en 4 deelt de call center medewerker ditzelfde mee, maar zegt dan dat [S] op verzoek van 

Visie contact met de klant opneemt. Hierbij wordt toegelicht dat Visie de nieuwe tussenpersoon van de klant is. Dit 

blijkt bijvoorbeeld uit het volgende citaat uit telefoongesprek 3:  

 

                                                        
58 Ten aanzien van de voorgaande passage in het gespreksverslag blijkt het volgende uit de reactie van [W] op het gespreksverslag: 

“Voor de volledigheid wordt hier opgemerkt dat het op een hersteladvies van Visie Verzekeringen gaat. (…) Eén en ander is nimmer 

door iemand opgemerkt. De callcentermedewerkers bellen altijd namens Visie Verzekeringen. De passage is wekt een verkeerde indruk, 

voegt niet toe aan het verslag en dient daar om die reden ook geen onderdeel van uit te maken.” 
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“Ehm, ja voorheen zat u bij xxxxxxxxxxxxx, dat was uw tussenpersoon en dat is nu Visie Verzekeringen. En 

wij zijn namelijk op verzoek van Visie Verzekeringen een traject gestart voor alle cliënten die in het verleden 

zo’n spaar- of beleggingsverzekering hebben afgesloten.” 

 

In laatstgenoemde drie telefoongesprekken wordt Visie gekenmerkt als ‘tussenpersoon’ en ontstaat het beeld dat 

Visie in het geheel niet aan [S] is gelieerd. Call center medewerkers spreken in de wij-vorm als zij over [S] spreken 

en in de zij-vorm als zij over Visie spreken. In telefoongesprek 2 wordt de klant bijvoorbeeld verzocht om zelf 

contact op te nemen met Visie zodat ‘zij’ de klant kunnen vertellen welke polis hij bij Visie heeft lopen. Vervolgens 

zal [S] enkele dagen later opnieuw de klant telefonisch benaderen voor het inplannen van een afspraak bij de klant 

thuis.  

 

Vanaf telefoongesprek 5, en daarmee vanaf maart 2015, wordt gebeld uit naam van Visie. Visie wordt in de 

telefoongesprekken 5 en 7 nog gekenmerkt als ‘tussenpersoon’. Zie bijvoorbeeld het volgende citaat uit 

telefoongesprek 5:  

 

“Nee hoor, nee, wij zijn de tussenpersoon en daarom, eh, ja u heeft gewoon recht op dit hersteladvies van 

ons.” 

 

In de telefoongesprekken 6 en 8 tot en met 15 wordt het woord tussenpersoon niet genoemd, althans niet in het 

gedeelte dat is opgenomen. Wel wordt in telefoongesprek 9 en 14 gerefereerd aan de financiële dienstverlener waar 

de klant voorheen klant was. In telefoongesprek 9 wordt verteld dat ‘het’ overgenomen is door Visie. In 

telefoongesprek 14 wordt verteld dat Visie de zorgplicht heeft overgenomen. In de gesprekken 8, 9, 12 en 15 wordt 

vermeld dat de klant (een) verzekering(en) heeft lopen via Visie.  

 

Nu uit naam van Visie wordt gebeld, wordt polisinformatie (al dan niet op verzoek van de klant) wel direct nagezocht 

door de call center medewerker. Bijvoorbeeld in de telefoongesprekken 6 en 8 wordt de naam van de polis door de 

call center medewerker opgezocht en vervolgens aan de klant meegedeeld.  

 

Vanaf telefoongesprek 5 wordt er niet langer aan [S] en/of [A] gerefereerd, noch wordt meegedeeld dat Visie 

onderdeel uitmaakt van [A].  

 

Klachten van klanten 

Met het onderzoek ter plaatse op 22 juni 2015 heeft de AFM ook diverse e-mailboxen van medewerkers van Visie 

meegenomen. Gedurende het digitaal onderzoek heeft de AFM e-mails aangetroffen van klanten, financiële 

dienstverleners en verzekeraars die klagen over de dienstverlening van Visie.  

 

Ten aanzien van de hoedanigheid waarin Visie optreedt heeft de AFM gedurende haar digitaal onderzoek een e-mail 

aangetroffen van xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx (xxxxxxxxxxxxxxx), werkzaam bij xxxxxxxxxxxx B.V. 

(xxxxxxxxxxxx, een financiële dienstverlener), die bij Visie aangeeft dat er bij haar en bij de verzekeraars 

xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx en xxxxx klachten binnen komen over het bellen van klanten. Hij vraagt dan ook aan 
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Visie dat er een brief komt dat de klant door Visie worden benaderd en niet door [S], waarbij hersteladvies gegeven 

wordt en de zorgplicht vervuld wordt en betere instructie aan de call center medewerkers. Op 13 januari 2015 mailt 

xxxxxxxxxxxxxxx aan [X] met als onderwerp “RE: Contact” het volgende:  

 

“Er komen bij xxx(en ook bij ons) klachten binnen over het bellen. Zie ook hieronder van een klant. De 

compliance afdeling van xxxmoet hier iets mee richting de AFM. Onduidelijk is dat er een verschil is tussen 

Visie Verzekeringen (waarde afspraak mee is) en [S]. Door het AFM onderzoek is iedereen enorm 

geschrokken.  

Wat ik nodig heb is een verklaring dat de klanten benaderd worden door Visie en dat de zorgplicht, dus ook 

hersteladvies, gegeven wordt door Visie en niet door [S]. Zo hebben we het ook afgesproken, maar de 

praktijk blijkt anders. Inmiddels heeft ook xxxxx aan de bel gehangen met dezelfde vragen. Klanten klagen 

rechtsreeks inmiddels bij de verzekeraars.”  

 

xxxxxxxxxxxxxxx stuurt in dezelfde e-mail tevens een klacht mee van een van de klanten:  

 

“Ik heb op 22 oktober 2014 een brief van u ontvangen waarin u meedeelt dat Visie Verzekeringen voortaan 

mijn levensverzekering met polisnummer xxxxxxx beheert. Dat klonk mij indertijd goed ind  eoren, want dit 

bedrijf is ca 500 meter van mijn huis in Hilversum verwijderd. Echter, recent ben ik geschrokken door de 

contacten die Visie met mij opneemt. Ik ben door [S] benaderd namens Visie Verzekeringen. [S] was zeer 

agressief aan de telefoon (ik kon niet naar hun toe komen, ze komen alleen aan huis, ze konden niet goed 

uitleggen wie ze waren etc). Kortom, ik ben daar niet op ingegaan, maar vond het zeer ongepast dat ze 

belden. De afgelopen tijd is [S] zeer negatief in het nieuws gekomen door een AFM uitspraak. In mijn ogen 

meer dan terecht, wat een stel oplichters. Het verbasst mij dan ook tenz eerste dat een bedrijf als 

xxxxxxxxxxxx daar mee in zee gaat. Misschien geen zakelijke opmerking, maar hebben jullie bij Visie 

Verzekeringen/[S] de auto's voor d edeu! 

r zien staan: [sic] wat een stelletje ordinaire patsers, daar wil je toch geen zaken mee doen. Ik zeker niet. 

Triest dat jullie het aan hen hebben overgedragen, zeer onzorgvuldig in mijn ogen.” 

 

Naast de relatie tussen Visie, [S] en [A] heeft de AFM ook een e-mailwisseling aangetroffen tussen xxxxx en [X] 

inzake twee meldingen van xxxxx. Hierin geeft xxxxx aan dat klanten op haar forum hebben gemeld dat Visie als 

xxxxx zou bellen. De eerste melding dateert van 2 juni 2015 met onderwerp “Verzoek” en ziet op het volgende:  

 

“Krijgen melding van een klant op ons forum die door jullie is gebeld met het bericht dat jullie in opdracht 

van xxxxx bellen om te praten over zijn woekerpolis. Letterlijke bewoording van de klant: 

“Visie verzekeringen heeft contact met ons opgenomen ivm een mogelijke xxxxx woekerpolis. xxxxx zou ze 

hiervoor opdracht hebben gegeven. Dit lijkt mij uiterst onwaarschijnlijk. “ 

 

Vervolgens betreft het een polis die bij een ander intermediair loopt. En het is een traditionele verzekering, 

geen beleggingsverzekering. Ik heb jullie al eerder aangegeven het niet te kunnen accepteren dat jullie 

klanten met een traditionele verzekering benaderen met bericht dat ze een woekerpolis hebben. Vervolgens 
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geven jullie ook nog eens ten onrechte aan dat jullie dit in opdracht van xxxxx doen, waarschijnlijk om 

hiermee de klant te kunnen overtuigen van jullie bekende verhaal om uiteindelijk eea over te sluiten naar 

een [S] product. Dit komt allemaal over als een ordinair verkooppraatje.” 

 

Op 18 juni 2015 stuurt xxxxx een tweede melding (“RE: Verzoek”) door die gelijkenissen toont met de eerste 

melding:  

 

“Heb op onderstaande geen reactie meer van je gehad, maar krijg vandaag bijna soortgelijk signaal 

binnen. Letterlijke tekst uit email van een klant aan zijn financieel adviseur: 

 

Ik heb al m'n verzekeringen bij jullie lopen. Laatst ben ik benaderd door visieverzekeringen, die gaan in 

opdracht van xxxxx (waar ik al m'n overlijdensverzekeringen heb) een afspraak met mij maken om te kijken 

of ik woekerpolissen heb. Is het niet wat vreemd dat zij als tussenpersoon van xxxxx fungeren en kijken of 

ze woekerpolissen hebben uitgegeven? Jullie zijn mijn tussenpersoon, dus vraag me af of het verstandig is 

een afspraak te maken met visieverzekeringen? 

Graag hoor ik van u. 

 

Nu heb ik wat issues intern om zomaar klantgegevens aan jullie door te geven. Dat zou het achterhalen van 

eea door jou een stuk vergemakkelijken, maar nu even niet mogelijk. Desondanks denk ik dat het signaal 

meer dan duidelijk is en heeft daarbij mij teveel gelijkenissen met voorgaande casus. Ook krijgen we 

berichten dat jullie op de uitvaartportefeuille van xxxxxxxxxx soortgelijke acties ondernemen (bellen, in 

opdracht van xxxxx en aangeven dat er mogelijk sprake is van een woekerpolis). [X], ik kan niet anders 

stellen dat ik me ernstig zorgen blijf maken over jullie werkwijze en dat we op deze manier afstevenen op 

een volgende clash met melding naar de AFM. Ik wil dan ook nogmaals benadrukken dat jullie niet alle 

klanten zomaar kunnen bellen onder het mom van een mogelijke beleggingsverzekering / woekerpolis en 

dan kijken of je een [S]-product daar kan slijten. En daar begint het steeds meer op te lijken. Ik heb jullie 

al meerdere malen gewezen dat we dit zagen bij garantieverzekeringen, maar nu kennelijk dus ook bij 

klanten met een risicoverzekering en klanten met uitvaartverzekeringn. En zoals eerder gesteld kan ik niet 

toestaan dat jullie zeggen dat jullie eea in opdracht van xxxxx doen.”  

 

Meldingen van verzekeraars 

Op 29 februari 2016 en 30 maart 2016 heeft de AFM gesproken met twee verzekeraars over hun meldingen bij de  

AFM over Visie. Beide verzekeraars hebben klachten gekregen van hun klanten over de dienstverlening van Visie.  

De verzekeraars hebben toestemming gegeven om de verkregen informatie (anoniem) te gebruiken bij het verdere 

onderzoek.  

 

In het gesprek op 29 februari 2016 tussen één verzekeraar en de AFM heeft de verzekeraar aangegeven dat het feit 

dat Visie beschikt over de NAW gegevens en de productgegevens van de klant de laatste twijfel wegneemt dat de 

adviseur niet van de verzekeraar kwam.   
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6.2.2 Doel 

 

Het volgende wordt tijdens het telefoongesprek aan de klant meegedeeld ten aanzien van het doel waarvoor 

contact wordt opgenomen met de klant en bij de klant thuis een afspraak wordt ingepland. 

 

Interne documenten van Visie t.b.v. (de opleiding van) call center medewerkers 

Uit het interne document ‘opleiding telemarketeer’ (zowel versie 2013-1 als versie 2015-1) volgt dat Visie het 

volgende aan de call center medewerker meegeeft ten aanzien van zijn werk en het doel daarvan: 

  

“Je werkt voor een tussenpersoon in de markt, je bent dus de eerste persoon waarmee de eindconsument in 

aanraking komt. Besef goed dat je een afspraak maakt voor je collega die er een product moet afsluiten. 

Aan deze producten verdienen wij geld, waarmee wij ook je salaris moeten betalen59”.  

 

In versie 2015-1 staat tevens het volgende over de rol van de medewerker:  

 

“Je rol is om afspraken te maken voor de financieel adviseurs. Je belt de klant aan de hand van een vast 

script, welke voor je staat in het systeem. De klant heeft een brief ontvangen en daar refereer je aan. Je rol 

is dus uitsluitend om een afspraak in te plannen.” 

 

In deze werkinstructies gaat Visie ook in op de aanleiding voor het contact met de consument. In beide versies staat:  

 

“6. Waarvoor ga je bellen 

Je gaat bellen voor de verschillende tussenpersonen uit naam van Visie Verzekeringen om de mensen een 

hersteladvies aan te bieden. Als het product van de verzekeraars wordt omgezet naar een rekening bij ons, 

Visie Verzekeringen, dan wordt er veel meer pensioen en vermogen opgebouwd.  

Het product is dus veel beter voor de prospect/klant. De AFM adviseert financieel dienstverleners ook om 

een hersteladvies te geven.” 

 

Ten aanzien van het doel van het gesprek staat in het belscript60 het volgende:  

 

“Goedemiddag/avond, u spreekt met [#operator_name#] van Visie Verzekeringen. U heeft van 

xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx een brief ontvangen dat wij u zouden bellen voor het maken van een afspraak.  

 

U ben sinds kort klant van Visie Verzekeringen, wij heten u van harte welkom en zullen er alles aan doen 

om u goed te servicen.  

 

                                                        
59 Deze zin is niet meer opgenomen in versie 2015-1 die op 1 maart 2016 is verstrekt.  

60 Belscript dat is verstrekt op 1 maart 2016, genaamd: xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx / Visie Verzekeringen. Op 22 juni 2015 is een 

identiek belscript verstrekt maar dat bedoeld is voor klanten van xxxx. 
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Pitch 

Zoals u heeft kunnen lezen heeft u recht op een kostenloos hersteladvies en daarvoor komen wij graag bij 

u thuis.  

Uiteraard maken wij graag van dat moment gebruik om Visie aan u voor te stellen.  

 

(…)  

Graag plan ik een afspraak in met één van onze buitendienst medewerkers, schikt het u overdag of ’s 

avonds?” 

 

Op 1 maart 2016 heeft Visie een nieuw belscript verstrekt dat niet ziet op hersteladvies, maar op het maken van een 

afspraak voor een inventarisatiegesprek. In dit belscript staat het volgende over het doel van het gesprek:  

 

“Goedenmiddag/avond, u spreekt met [#operator name#] van Visie Verzekeringen. Ik bel u naar aanleiding 

van de brief die u heeft ontvangen van uw tussenpersoon, xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx. Hierin stond 

aangekondigd dat wij u zouden bellen voor het maken van een afspraak aangaande uw verzekeringen. Bel 

ik u hiervoor gelegen op dit moment? (…) 

 

Pitch 

Zoals u heeft kunnen lezen biedt uw tussenpersoon u de mogelijkheid om een van onze adviseurs bij u thuis 

te ontvangen voor een kosteloos en vrijblijvend inventarisatiegesprek voor al uw verzekeringen. Hiermee 

krijgt u inzichtelijk of u kunt besparen op uw verzekeringen en krijgt uw tussenpersoon inzichtelijk waarmee 

ze u, nu of in de toekomst, van dienst kunnen zijn.  

(…) 

Graag plan ik een afspraak met één van onze buitendienst medewerkers, schikt het u overdag of s avonds?”  

 

Gesprekken tussen (toezichthouders van) de AFM en medewerkers van Visie op 22 juni 2015  

Op 22 juni 2015 heeft de AFM met call center medewerkers en [W]  gesproken over onder meer de werkwijze van 

het call center. Uit de gesprekken van de AFM met call center medewerkers komt naar voren dat medewerkers aan 

de consument aangeven dat de aanleiding voor het opnemen van contact met de consument de (zorg)plicht is van 

Visie om de klant te benaderen voor een hersteladvies. Het volgende blijkt uit deze gesprekken:  

 

“Tijdens het bezoek werd door medewerkers gebeld op het bestand van xxxxxxxxxx. Het betreft hier een bestand 

met uitvaartpolissen. Op het moment dat de consument opnam gaf de callcenter medewerker aan waarvoor 

werd gebeld. Hierbij werd aangegeven dat de consument recentelijk een brief heeft ontvangen en recht heeft op 

een gratis hersteladvies voor zijn of haar lopende polissen om te kijken of er bijvoorbeeld hoge kosten in zitten 

en dat ze verplicht zijn om hersteladvies te geven. Er werd aangegeven dat het gesprek geheel vrijblijvend is. 
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De klant heeft geen plicht om het gesprek aan te gaan. Visie heeft een zorgplicht om de klant te benaderen voor 

een hersteladvies.61  

 

(…)  

 

Klanten stellen af en toe ook vragen over wat bijvoorbeeld een hersteladvies is. Callcenter medewerkers leggen 

dan uit dat de consument mogelijk een woekerpolis heeft en dat het gesprek dient om dat na te gaan. Ze krijgen 

hiervoor een adviesgesprek.”62 

 

Uit het gesprek tussen de AFM en [W] op 22 juni 2015 blijkt het volgende:  

 

“Vervolgens belt een callcenter medewerker de consument op met als doel een afspraak te maken met een 

adviseur.” 63 

 

Telefoontapes 

In de eerste vier telefoongesprekken in bijlage 3, die plaatsvonden in januari 2015 en februari 2015, wordt 

meegedeeld dat het doel van het huisbezoek is om te berekenen of de spaar- of beleggingsverzekering van de klant 

een ‘woekerpolis’ is. Wanneer dit zo is, dan wordt ‘ons alternatief’ aangeboden aan de klant. Met ‘ons’ wordt 

gedoeld op [S], zie hierover paragraaf 6.2.1.   

 

Vanaf telefoongesprek 5, en daarmee vanaf maart 2015, wordt de klant meegedeeld dat het doel van een afspraak is 

om de klant een hersteladvies aan te bieden. Erbij wordt vermeld dat de klant recht op een (kosteloos) hersteladvies 

heeft. De call center medewerkers delen mee dat Visie de klant een (kosteloos) hersteladvies aanbiedt omdat Visie 

een (wettelijke) zorgplicht voor de polis van de klant heeft, of omdat Visie hiertoe verplicht is gesteld of hierop 

gecontroleerd wordt door de AFM en/of de Tweede Kamer. 

 

Volgens hetgeen de call center medewerkers aan de klant meedelen houdt het hersteladvies in dat een adviseur bij 

de klant thuiskomt voor een afspraak die een half uur tot één uur lang duurt. Tijdens deze afspraak wordt de polis 

                                                        
61 Ten aanzien van de voorgaande passage in het gespreksverslag blijkt het volgende uit de reactie van [W] op het gespreksverslag: 

“Voor de volledigheid wordt hier opgemerkt dat er gekeken wordt of de prospect te hoge kosten heeft. Bovendien is er geen verplichting 

tot het geven van hersteladvies, maar een verplichting tot het aanbieden van hersteladvies (…) Tijdens het bezoek van de AFM aan het 

callcenter werd door de medewerkers gebeld op het bestand van xxxxxxxxxx. Als er wordt gebeld op basis van een 

samenwerkingsovereenkomst blijft de zorgplicht bij de tussenpersoon (in casu xxxxxxxxxx). Visie Verzekeringen biedt in dat geval het 

hersteladvies slechts aan.  

62 In de reactie van [W] op het gespreksverslag wordt aangegeven dat de laatste zin vervangen dient te worden door “Zij krijgen hiervoor 

een hersteladvies aangeboden.” 

63 Ten aanzien van de voorgaande passage in het gespreksverslag blijkt het volgende uit de reactie van [W] op het gespreksverslag: 

“Het betreft hier een onjuiste weergave van het gesprek. Het doel van het telefoongesprek is het aanbieden van hersteladvies en daaruit 

kan een afspraak met een adviseur volgen. Nu suggereert het doel compleet iets anders, hetgeen niet de bedoeling kan zijn.” 
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van de spaar- of beleggingsverzekering samen met de klant doorgenomen. Dit blijkt bijvoorbeeld uit telefoongesprek 

6:  

 

“Dat betekent dat een adviseur bij u thuis langskomt en binnen een half uur even de polis met u doorneemt.” 

 

Het doornemen van de polis heeft als doel de klant inzicht te bieden in de stand van de polis (telefoongesprek 5):  

 

“zodat die samen even met u naar de polis kan kijken om te kijken van: nou ja, waar staan we nu en, ehm, 

nou ja hoe lang loopt de polis nog en wat is straks het eindrendement en is dat wat u ervan had verwacht” 

 

In de telefoongesprekken 7, 8, 9, 12, 13, 14, 15 wordt aan de klant verteld dat het doornemen van de polis met de 

klant tot doel heeft de kosten(structuur) van de polis te bekijken. Zie bijvoorbeeld de volgende citaten:  

 

“Het is vooral bedoeld om even de kostenstructuur van uw polis onder de loep te nemen”  

(telefoongesprek 7) 

 

“om te kijken of er mogelijk kosten in uw polis zitten die er sinds 2013 niet meer in thuis horen te zitten” 

(telefoongesprek 8) 

 

“Dit omdat er in de tijd dat u de polis hebt afgesloten erg veel woekerpolissen zijn verkocht. En het kan zijn 

dat u er ook één hebt. Houdt in dat er verborgen kosten in uw polis zitten die er sinds 2013 niet meer in 

thuis horen. En, ja daarom heeft u recht op een kosteloos en vrijblijvend hersteladviesgesprek. Houdt in dat 

één van collega’s samen met u uw polispapieren gaat doornemen om te kijken of u al die tijd teveel hebt 

betaald of uiteindelijk te weinig uitgekeerd gaat krijgen.” (telefoongesprek 9) 

 

In de telefoongesprekken 10 en 15 wordt gerefereerd aan woekerkosten die mogelijk in de polis van de klant kunnen 

zitten en in telefoongesprek 5, 6, 7, 8, 9 en 14 wordt het woord woekerpolis ook genoemd, of dat het hersteladvies 

in het kader van de ‘woekerpolisdiscussie’ aangeboden wordt.  

 

In de telefoongesprekken 7, 8, 9, 12, 13 wordt aan de klant verteld dat er wet- en regelgeving of anderszins iets is 

gewijzigd waardoor in de polis van de klant mogelijk kosten zitten die daar niet meer in mogen zitten of daar ‘niet 

meer in thuis horen’. Zie bijvoorbeeld telefoongesprek 9:  

 

“Dit omdat er in de tijd dat u de polis hebt afgesloten erg veel woekerpolissen zijn verkocht. En het kan zijn 

dat u er ook één hebt. Houdt in dat er verborgen kosten in uw polis zitten die er sinds 2013 niet meer in 

thuis horen.” 

  

In de telefoongesprekken 5, 7 en 12 wordt over het (secundair) doel van de afspraak vermeld dat men op deze wijze 

ook kennis kan maken met Visie, naast dat het (hoofd)doel van de afspraak het hersteladvies is.  
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Uit telefoongesprek 7 blijkt dat Visie graag zo snel mogelijk tot het maken van een afspraak met de klant komt:  

 

“Ja, het is wel dat wij graag dingen snel willen afhandelen, aangezien anders die dingen maar blijven 

opstapelen. Kijk we kunnen hem op zich nu plannen, mevrouw, voor na de Pasen. En dan krijgt u dadelijk 

op uw e-mailadres bevestiging van, dus u weet altijd waar u aan toe bent. (…) En als het toch niet uitkomt, 

kunt u altijd bellen. Dan hebben we het gewoon meteen afgehandeld.”  

 

Klachten van klanten 

Met het onderzoek ter plaatse op 22 juni 2015 heeft de AFM ook diverse e-mailboxen van medewerkers van Visie 

meegenomen. Gedurende het digitaal onderzoek heeft de AFM e-mails aangetroffen van klanten, financiële 

dienstverleners en verzekeraars die klagen over de dienstverlening van Visie.  

 

Een klant klaagt via e-mail (info@visieverzekeringen.nl) met onderwerp “Verzekeringen xxxxxxxx” over de wijze 

waarop het call center hem heeft benaderd op 2 februari 2015. De klant geeft aan dat de medewerker enkel aandringt 

op een persoonlijk gesprek en dat hij vermoedt dat het uiteindelijk gaat om het verkopen of oversluiten van 

verzekeringen. Uit de e-mail herleidt de AFM dat er door de call center medewerker is verteld dat het gesprek zal 

zien op of de lopende verzekering van de klant een woekerpolis is en of de klant teveel betaalt. De klant geeft het 

volgende aan:  

 

“Ik ben vanmiddag zeer onplezierig gebeld door uw call center. U geeft aan per telefoon en eerdere brief 

dat u een verzekering van mij zou hebben overgenomen. In het schrijven en in telefoongesprek geeft u niet 

aan om welke verzekering dit zou gaan. U dringt alleen aan op een persoonlijk gesprek en wilt iemand wilt 

langs sturen. Dit komt op mij over als gewoon u zelf binnen praten om vervolgens mijn tijd te verdoen met 

vooral geklets over verzekeringen die u mij wilt verkopen of moet oversluiten. Schriftelijk kunt mij niet 

informeren vertelde de call center medewerker. Onzin. Als u inderdaad een lopende verzekering heeft 

overgenomen van mij, dan kunt u mij hier schriftelijk over informeren. U kunt mij dan ook aangeven of dit 

een woekerpolis is of niet en wat ik dan eventueel te veel betaal. Ik eis per omgaande dat u mij schriftelijk 

informeert over welke verzekering die u volgens uw schrijven nu bij uw bedrijf is ondergebracht.” 

 

Ook een andere klant klaagt over de agressieve wijze van benaderen door het call center en dat de klant niet zit te 

wachten op een adviseur van Visie bij hem thuis. Uit de e-mail komt naar voren dat de call center medewerkers 

aangeven dat er een adviseur langs moet komen omdat de klant een woekerpolis heeft en teveel betaalt. De klant 

stuurt op 5 maart 2015 met als onderwerp “complex product” de volgende e-mail aan info@visieverzekeringen.nl:  

 

 “Beste mensen die werken bij Visieverzekeringen, 

Wij worden nu al dagen door jullie lastig gevallen met de vraag of er iemand bij ons thuis mag komen om 

ons "complexe product" wat wij bij jullie hebben, toe te lichten. Omdat wij volgens jullie mensen een woeker 

polis schijnen te hebben, en dat wij veel te veel gaan betalen dit jaar. Als ik of mijn vrouw vervolgens 

proberen uit te leggen dat wij onze polis al een lange tijd geleden (zie bijgevoegde scan van dit bewijs) 

hebben premievrij gemaakt, en dus niks meer betalen, blijven we bestookt worden, bijna letterlijk, dat er 
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iemand bij ons thuis MOET komen! Wij willen helemaal niemand over de vloer hebben, want als jullie of 

wie dan ook, dit willen, zit er altijd wat achter, en laten we elkaar geen mietje noemen, wij komen ook niet 

uit een ei, niemand komt vandaag de dag niet meer gratis en voor niks over de vloer, dit kost tijd, en tijd is 

geld. Jullie willen wat verkopen, wat verdienen, en dat is jullie goed recht, begrijp ons niet verkeerd, alleen 

zitten wij daar NIET op te wachten, als jullie wat willen mededelen, kan dit via de mail of via een schrijven. 

Wij willen dus vanaf nu ook niet meer gebeld worden, stop met die vreselijke agressieve manier van 

benaderen, is zeker geen reclame voor jullie bedrijf!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! Wij hebben in het verleden dit 

afgesloten, hebben daar dikke spijt van, en de dingen zijn zoals ze nu zijn, daar zijn afspraken over gemaakt 

in het verleden (zie de bijlagen). Als jullie een bedrijf overnemen, moeten ook jullie deze afspraken gewoon 

nakomen lijkt ons, toch? Wat willen wij van jullie? Een brief met jullie bedrijfsnaam/logo met de exacte 

gegevens zoals ze bij de laatste brief van xxxxx  (zie bijlage) ook staan zodat de uitkering bij einddatum of 

eerder overlijden gewoon hetzelfde blijven.” 

 

Op 14 maart 2015 mailt een klant info@visieverzekeringen.nl met onderwerp “Brief over hersteladvies iz polis 

xxxxxxx en xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx” dat hij de indruk heeft, op basis van de aankondigingsbrief en de 

gevoerde telefoongesprekken, dat het huisbezoek bedoeld is om kennis te maken en andere producten te verkopen. 

Daarom heeft hij het voorstel afgewezen. In zijn mail staat onder meer het volgende:  

 

 “Een dezer dagen ontvingen wij uw brieven dd 10 maart over het hersteladvies van onze polissen. 

Vandaag zijn we 2 keer gebeld met het verzoek of we een afspraak willen maken. 

  

We krijgen uit zowel uw brief als de zojuist gevoerde telefoongesprekken de indruk dan het gesprek bedoeld 

is om kennis te maken en om andere producten te verkopen. 

Daarom hebben we dat voorstel afgewezen. 

  (…) 

 “U schrijft dat u als tussenpersoon gehouden bent om ons regelmatig te informeren over onze complexe 

producten, en als het een woekerpolis betreft, ons van een hersteladvies te voorzien. 

We hebben er bezwaar tegen dat u deze verantwoordelijkheid combineert met een commerciële actie. Om 

te kunnen vaststellen of een polis een woekerpolis is, is er geen bezoek aan huis noodzakelijk.  

U kunt dat nu, zonder onze actieve betrokkenheid, bepalen. 

  

Het betoog van uw medewerker dat er nog 10.000-en polissen na te speuren zijn en dat alleen de informatie 

opgevraagd wordt zodra een klantenbezoek is ingepland, vinden wij zorgelijk. 

U kiest dan bewust voor een weinig effectieve methode . Door vooraf de check te doen zou u kunnen 

voorkomen dat vele overbodige herstelbestel bezoeken uitgevoerd worden en kunt u dus veel eerder voor al 

uw klanten bepalen of herstel noodzakelijk is. 

Door uw werkwijze komt er maar bitter weinig terecht van uw zorgplicht.”  

 

Als reactie stuurt [O] op 17 maart 2015 een bijna identiek verhaal terug als weergegeven onder paragraaf 6.1.2, 

waarin hij aangeeft dat financiële dienstverleners verplicht zijn om “gratis een zogeheten ‘hersteladviesgesprek’ 
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aan te bieden”, dat hij op afstand geen duidelijkheid kan verschaffen of de polis nog voldoet aan de doelstelling van 

de klant en dat hij adviseert een gesprek met een van de adviseur van Visie in te plannen. 

 

xxxx stuurt op 7 mei 2015 een e-mail aan [X] met als onderwerp “Klachten methode van benadering Visie” waarin 

zij aangegeven dat zij “regelmatig “verontrustende” telefoontjes van relaties over de wijze waarop en het verhaal 

waarmee deze relaties worden benaderd door Visie”. xxxx is met name verontrust over het slechte beeld dat Visie 

xxxx heeft overgenomen en dat xxxx alleen maar woekerpolissen heeft verkocht. Ze sturen vier bijlages mee waarin 

klachten van klanten worden omschreven. In deze vier bijlages wordt onder meer het onderstaande gezegd over de 

dienstverlening van Visie.  

 

“Hij gaf aan gebeld te worden op onmogelijk tijdstippen en dat er gebeld wordt met onderdrukte nummers. 

Verder werd hij te woord gestaan door een erg jong meisje die aangaf dat hij woekerpolissen heeft en dat 

Visie xxxx heeft overgenomen. Hij gaf aan dat er niet wordt geluisterd, dat het telefoongesprek zeer 

onprofessioneel en bijzonder onkundig overkomt en dat hij geen enkel vertrouwen in dit kantoor heeft.” 

 

“Is gebeld door Visie met het verhaal dat xxxx haar een woekerpolis heeft verkocht en dat ze een afspraak 

met mevrouw willen. Lijkt met geen goed signaal wat Visie afgeeft” 

 

“Vandaag belt zij mij met het verhaal dat zij vandaag weer is gebeld door Visie en dat die er niet aan willen 

dat zij een garantiepolis heeft. Zij geeft aan dat zij zeer intimiderend te werk gaan en mensen de indruk 

geven dat xxxx allemaal woekerpolissen heeft verkocht. Ze luisteren niet naar haar als zij zegt een 

garantiepolis te hebben. Zij geeft aan niets meer met dergelijke "mannetjes van 17 jaar die van niets weten"  

te maken te willen hebben (…).” 

 

“Beiden gaven aan door een ‘scholier’ te zijn gebeld. xxxxxxxxxxxxxxx gaf aan onder druk te zijn gezet voor 

het maken van een afspraak omdat hij een woekerpolis heeft waar iets mee moet worden gedaan. 

xxxxxxxxxxxxxxx vond het een vervelend gesprek en was door wat er tijdens het gesprek werd gezegd 

bezorgd geworden over onze dienstverlening in het verleden. Meneer weten te geruststellen dat meneer écht 

geen woekerpolissen heeft; het zijn twee koopsom garantieverzekeringen ivm uitstel oud regime.” 

 

Ten slotte heeft ook xxxxx haar zorgen geuit in twee meldingen (eerder behandeld onder paragraaf 6.2.1) waarin zij 

aangeeft dat Visie onder het mom van een mogelijke woekerpolis bij de klant langs gaat om een [S] 

beleggingsproduct te verkopen. xxxxx stelt in haar e-mails van 2 juni en 18 juni 2015 namelijk:  

 

“(…)waarschijnlijk om hiermee de klant te kunnen overtuigen van jullie bekende verhaal om uiteindelijk 

eea over te sluiten naar een [S] product. Dit komt allemaal over als een ordinair verkooppraatje.” 

  

“Ik wil dan ook nogmaals benadrukken dat jullie niet alle klanten zomaar kunnen bellen onder het mom van 

een mogelijke beleggingsverzekering / woekerpolis en dan kijken of je een [S]-product daar kan slijten. En 

daar begint het steeds meer op te lijken. Ik heb jullie al meerdere malen gewezen dat we dit zagen bij 
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garantieverzekeringen, maar nu kennelijk dus ook bij klanten met een risicoverzekering en klanten met 

uitvaartverzekeringn.” 

 

Meldingen van verzekeraars 

Op 29 februari 2016 en 30 maart 2016 heeft de AFM gesproken met twee verzekeraars over hun meldingen bij de  

AFM over Visie. Beide verzekeraars hebben klachten gekregen van hun klanten over de dienstverlening van Visie.  

De verzekeraars hebben toestemming gegeven om de verkregen informatie (anoniem) te gebruiken bij het verdere 

onderzoek.  

 

Verzekeraar 1 - gesproken op 29 februari 2016 

Deze verzekeraar heeft sinds één jaar circa 30 klachten ontvangen over Visie. Ten tijde van het gesprek komen weer  

klachten binnen, circa één à twee per week. Volgens de verzekeraar komt het er kort gezegd op neer dat onder valse 

voorwendselen telefonisch contact wordt opgenomen met klanten van de verzekeraar door Visie. De call center 

medewerker van Visie belt met de klant en geeft aan dat hij namens de verzekeraar belt of dat hij toestemming heeft 

van de verzekeraar. De call center medewerker belt met het doel om het verzekeringscontract te beëindigen en een 

beleggingsrekening bij [S] te sluiten.  

 

De verzekeraar heeft na het overleg met de AFM vier gespreksverslagen overhandigd van gesprekken met  

consumenten. Hieronder citeert de AFM uit deze vier verslagen relevante informatie over het doel van het  

telefoongesprek:  

 

 “Het wordt tijd om uw verzekering weer eens door te nemen”  

 

 “Aangegeven werd dat haar verzekering niet meer van deze tijd was. Het werd tijd om hem door te nemen. Was 

het goed dat ze langs kwamen? Net zoals vroeger dat ook gebeurde. Verder werd gevraagd om de 

verzekeringspapieren (…) klaar te leggen.”  

 

6.2.3 Kosten 

 

Het volgende wordt tijdens het telefoongesprek aan de klant meegedeeld ten aanzien van de kosten die gemoeid 

(kunnen) zijn met een afspraak bij de klant thuis. 

 

Interne documenten van Visie t.b.v. (de opleiding van) call center medewerkers 

Ten aanzien van de kosten van de afspraak bij de klant thuis staat in het belscript64 het volgende:  

 

“Zoals u heeft kunnen lezen heeft u recht op een kostenloos hersteladvies en daarvoor komen wij graag bij 

u thuis. (…) Bij vraag kosten: de afspraak en inventarisatie is kosteloos totdat er een product wordt 

afgenomen, dan zal Visie Verzekeringen de kosten in rekening brengen.” 

                                                        
64 Belcript dat is verstrekt op 22 juni 2015, genaamd: xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx / Visie Verzekeringen.  
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Gesprekken tussen de AFM en medewerkers van Visie op 22 juni 2015  

Op 22 juni 2015 heeft de AFM met call center medewerkers en [W] gesproken. Ten aanzien van de kosten blijkt 

onder meer het volgende uit het gesprek:  

 

“De AFM heeft geconstateerd dat tijdens het gesprek niet is aangegeven of er mogelijk kosten worden 

verbonden aan een gesprek bij de consument thuis.65 

 

(…) 

 

Ook vragen klanten aan de telefoon weleens of de medewerker ‘hen iets aan probeert te smeren’. Als 

antwoord daarop wordt aangegeven dat de afspraak altijd kosteloos is en dat wordt gekeken of er sprake 

is van een woekerpolis of niet. Er wordt bekeken wat er met de polis kan worden gedaan, de klant zit nergens 

aan vast.”  

 

Uit het gesprek tussen de AFM en [W] op 22 juni 2015 blijkt dat alleen wanneer de consument er naar vraagt, enige 

informatie over de mogelijke kosten van het huisbezoek aan de consument wordt verstrekt:  

 

“In het belscript staat niets over de kosten van een eventueel advies. [W] geeft aan dat er tijdens het 

telefoongesprek niets over de kosten wordt verteld. Wel vragen consumenten tijdens het gesprek of het 

huisbezoek gratis is. De medewerker licht dan toe dat het huisbezoek kosteloos is tot omzetting. De adviseur 

licht dan toe wat de kosten zijn .66” 

 

Uit voorgaande en de reactie van [W] op het gespreksverslag leidt de AFM af dat tijdens het telefoongesprek wordt 

benoemd dat de afspraak altijd kosteloos en vrijblijvend is en dat er over de kosten die gemoeid zijn met het 

overstappen naar een ander ([S]) product alleen gesproken wordt indien de consument hier naar vraagt.  

 

Telefoontapes 

Uit de beluisterde telefoongesprekken komt naar voren dat er aan de klant wordt verteld dat de afspraak bij de klant 

thuis kosteloos en vrijblijvend is. Dit blijkt uit de telefoongesprekken 6, 9, 10, 13 en 14. Zie bijvoorbeeld de volgende 

citaten:  

                                                        
65 Ten aanzien van de voorgaande zin in het gespreksverslag blijkt het volgende uit de reactie van [W] op het gespreksverslag: “De 

AFM heeft kunnen constateren dat het adviesgesprek kosteloos en geheel vrijblijvend is. De kosten die in rekening worden gebracht 

als de klant wil overstappen naar een product van [S] worden genoemd is het dienstverleningsdocument dat met de afspraakbevestiging 

wordt meegestuurd”. 

66 Ten aanzien van de voorgaande zin in het gespreksverslag blijkt het volgende uit de reactie van [W] op het gespreksverslag: “Hierbij 

verdient het de opmerking dat een huisbezoek iets insinueert dan de werkelijkheid. Het gaat er om dat het hersteladvies kosteloos is 

totdat er een omzetting plaatsvindt. De toelichting op het gratis en eventueel te betalen deel van het gesprek wordt aan het begin van 

het gesprek gegeven en niet pas nadat de totstandkomingsfase is aangevangen”. 
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“En, ja daarom heeft u recht op een kosteloos en vrijblijvend hersteladviesgesprek. Houdt in dat één van 

collega’s samen met u uw polispapieren gaat doornemen” (…) (telefoongesprek 9)  

 

 

“En nu is mijn vraag of u interesse heeft in zo’n hersteladvies. Ik moet erbij zeggen, ja, het kost een half 

uurtje van uw tijd, het is geheel kosteloos en vrijblijvend, maar dan weet u wel waar u aan toe bent.” 

(telefoongesprek 13) 

 

“Ja, en het is een kosteloos en een vrijblijvend gesprek, dus eigenlijk ehm, ja ik raad het wel aan.” 

(telefoongesprek 14) 

 

In de telefoongesprekken 3, 4 en 5 wordt verteld dat de afspraak bij de klant thuis kosteloos is, tenzij het bestaande 

product wordt ‘omgezet’ of er een nieuw product afgenomen wordt. Daarbij wordt in die gevallen wel vermeld dat 

de klant het zelf in de hand heeft of er voor de afspraak kosten in rekening zullen worden gebracht, en in zijn keuze 

vrij wordt gelaten. Dit leidt de AFM af uit de volgende citaten:  

 

“in principe kost de afspraak u niets. De afspraak is kosteloos, tenzij er wat wordt omgezet, dan zijn er 

omzettingskosten, maar daar wordt u wel uitgebreid over ingelicht. Mocht de polis geen verborgen kosten 

bevatten is de afspraak alsnog kosteloos.” (telefoongesprek 3)  

 

“maar dat is natuurlijk geheel uw eigen keuze en de afspraak is ook kosteloos, tenzij er een omzetting 

plaatsvindt dan zullen er wel totstandkomingskosten in rekening worden gebracht, maar dat is natuurlijk 

geheel aan u of u over wilt gaan ja of nee.” (telefoongesprek 4) 

 

“ja, de afspraak, de kennismaking, de inventarisatie en het hersteladvies, dat is helemaal kosteloos, totdat 

er natuurlijk een product afgenomen wordt, maar daar bent u zelf helemaal bij, eh, het is helemaal 

vrijblijvend. Er wordt echt samen met u gekeken van, eh, hoe staat het met de polis en als het gewoon goed 

loopt allemaal, dan bent u zeker niet verplicht om toch iets te gaan veranderen ofzo.” (telefoongesprek 5) 

 

In de overige telefoongesprekken wordt niet gesproken over mogelijke kosten die verbonden zijn aan de afspraak, 

noch dat deze kosteloos is.  

 

6.2.4 Bevindingen AFM t.a.v. ‘call center van Visie belt consument’ 
 

De AFM constateert dat Visie in haar interne werkinstructies aangeeft dat de call center medewerker als rol heeft 

om afspraken te maken voor de adviseur. Uit het processchema en beide versies van het document “Opleiding 

telemarketeer” komt naar voren dat de rol van de call center medewerker is om afspraken te maken voor de adviseur. 

Verderop in het document (versie 2015-1) staat vervolgens dat de call center medewerker correct en rustig dient te 

blijven aan de telefoon, omdat hij een afspraak maakt voor een “collega die er een product moet afsluiten”. In de 
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versie 2013-1 stond daarna: “aan deze producten verdienen wij geld, waarmee wij ook je salaris moeten betalen”. 

De AFM leidt hieruit af dat Visie een commercieel belang heeft bij het huisbezoek met als gevolg dat het call center 

zoveel mogelijk afspraken dient te maken voor de adviseur zodat hij een product kan afsluiten bij de klant thuis.  

 

Dit commerciële belang van Visie blijft echter achterwege in het verhaal dat aan de klant wordt verteld. Uit het 

belscript voor call center medewerkers blijkt namelijk dat de call center medewerker aan de consument dient te 

vertellen, dat de aanleiding voor het contact de brief is waarin Visie aankondigt langs te komen voor een kosteloos 

hersteladvies. Dit wordt bevestigd in het document ‘Opleiding telemarketeer’ (zowel versie 2013-1 als versie 2015) 

waarin staat dat het doel waarvoor de medewerker belt is, om uit naam van Visie, hersteladvies aan te bieden. In 

hetzelfde document staat echter ook dat niet de klant van Visie de eindconsument is, maar de intermediairs die geen 

tijd hebben om zelf hersteladvies te geven. Erbij wordt vermeld dat de AFM financiële dienstverleners adviseert / 

dwingt om hersteladvies te geven. Ook in het nieuwe belscript, waar het gaat om een inventarisatiegesprek, blijft 

het commerciële doel achterwege. Volgens het belscript zorgt een inventarisgesprek ervoor dat de klant inzichtelijk 

krijgt “of u kunt besparen op uw verzekeringen en krijgt uw tussenpersoon inzichtelijk waarmee ze u, nu of in de 

toekomst, van dienst kunnen zijn”.  

 

De beluisterde telefoongesprekken met de klant bevestigen dat Visie een hersteladvies aanbiedt aan de klant. Met 

het benoemen van hersteladvies wordt de suggestie gewekt dat het gesprek geen commercieel karakter kent. De term 

hersteladvies wordt immers geassocieerd met beleggingsverzekeringen waarbij het doelkapitaal niet wordt gehaald 

en er dus ‘herstel’ nodig is. In één van de 15 beluisterde telefoongesprekken wordt dit vervolgens uitgelegd als het 

inzicht bieden in de stand van de polis (telefoongesprek 5) en in zeven van de 15 telefoongesprekken als het inzicht 

krijgen in de kosten(structuur) van de polis (telefoongesprekken 7 t/m 9 en 12 t/m 15). Daar komt bovenop dat uit 

de verklaringen van call center medewerkers en beluisterde telefoongesprekken volgt dat hierbij ook wordt 

aangegeven dat Visie verplicht is door de AFM en/of de overheid om hersteladvies te geven. Door het noemen van 

de AFM en/of de overheid wekt de call center medewerker de (verdere) suggestie bij de consument dat het gesprek 

tot doel heeft een bestaande polis te herstellen en niet om een nieuw product te komen verkopen. 

 

Ook de e-mails die de AFM gedurende haar digitaal onderzoek heeft aangetroffen van zowel klanten als financiële 

dienstverleners en verzekeraars bevestigen het beeld dat de call center medewerker onder het mom van hersteladvies 

een afspraak moet maken om vervolgens een ([S] beleggings-) product te verkopen. Dat een huisbezoek het doel is, 

blijkt ook uit de reactie van [O] op e-mails van klanten waarin hij aangeeft dat hij op afstand geen duidelijkheid kan 

verschaffen of de bestaande verzekering van de klant nog aansluit bij zijn doelstelling. Hiervoor biedt Visie “gratis 

een zogeheten ‘hersteladviesgesprek’” aan dat thuis bij de klant plaatsvindt.  

 

Visie deelt het eigenlijke doel om tot een huisbezoek te komen niet aan de consument mee, doordat zij het feit dat 

zij komt om een [S] beleggingsproduct te verkopen nooit noemt. Dat Visie pretendeert voor hersteladvies of 

inventarisatie van de verzekeringen te komen, wordt versterkt doordat Visie hierbij ook aangeeft dat het 

hersteladvies of inventarisatiegesprek vrijblijvend en kosteloos is. Uit het belscript, verklaringen van call center 

medewerkers en telefoongesprekken blijkt dat de medewerker aan de consument vertelt dat het hersteladvies 

vrijblijvend en kosteloos is. Het belscript geeft aan dat, indien de consument vraagt naar de kosten dat het antwoord 
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is: “de afspraak en inventarisatie is kosteloos totdat er een product wordt afgenomen, dan zal Visie Verzekeringen 

de kosten in rekening brengen”. Ook worden de termen ‘kosteloos’ en/of ‘vrijblijvend’ genoemd in 

telefoongesprekken 6, 9, 10, 13 en 14. In drie gesprekken wordt benoemd dat de afspraak kosteloos is, tenzij iets 

wordt ‘omgezet’ of er een product wordt afgesloten. Hierbij geeft de medewerker wel aan dat de klant nergens toe 

verplicht is en dat de klant het in eigen hand heeft. In alle overige gesprekken wordt niet gesproken over ofwel 

‘kosteloos’ ofwel mogelijke kosten die verbonden zijn aan de afspraak. In geen van de gesprekken heeft de call 

center medewerker de hoogte van de kosten, in de vorm van een concreet bedrag, genoemd.  

 

De AFM constateert dan ook dat informatie over de kosten en de hoogte ervan niet of niet actief door de call center 

medewerker aan de consument wordt verstrekt en als er informatie wordt verstrekt dat deze in een sfeer van 

vrijblijvendheid worden genoemd. Door deze informatie niet of onduidelijk te verstrekken verbergt Visie haar 

commerciële doel voor de consument. Daar komt boven op dat door het gebruik van termen als vrijblijvend en 

kosteloos de consument ervan te overtuigen dat dit commercieel doel er ook niet is.  

 

Dat Visie in het huisbezoek slechts één alternatief, het [S] beleggingsproduct,67 kan aanbieden wordt in geen van de 

telefoongesprekken benoemd door de call center medewerker. Ook wordt er geen toelichting gegeven op het feit dat 

Visie binnen [A] valt, net als het product waarover zij adviseert ([S])68. Dit volgt tevens uit het belscript dat de call 

center medewerker dient te volgen.  

 

Uit de beluisterde telefoongesprekken volgt dat de call center medewerker in vier telefoongesprekken 

(telefoongesprek 1 t/m 4) uit naam van [S] belt en in drie van deze gesprekken vertelt hij ook dat hij op verzoek van 

Visie contact opneemt. Visie is namelijk de nieuwe tussenpersoon van de klant. De AFM leidt uit deze gesprekken 

af dat Visie en [S] zich als niet gelieerde entiteiten presenteren. Dit terwijl Visie en [S] in feite één organisatie 

vormen, zoals geconstateerd is in hoofdstuk 4. Ook heeft xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx een melding gedaan bij Visie, 

dat Visie de klanten dient te benaderen en niet [S].  

 

Vanaf telefoongesprek 5, wanneer uit naam van Visie wordt gebeld, wordt niet langer aan [S] en/of [A] gerefereerd, 

noch wordt medegedeeld dat Visie onderdeel uitmaakt van [A]. De AFM stelt op basis van het belscript en de 

telefoongesprekken vast dat de consument tijdens het telefoongesprek niet op de hoogte is van het feit dat Visie geen 

onafhankelijke financiële dienstverlener is die bij het (herstel)advies meerdere oplossingen, zoals verschillende 

producten van verschillende aanbieders, kan bieden. In de beluisterde telefoongesprekken heeft de AFM 

geconstateerd dat de call center medewerker in geen van de gesprekken aangeeft dat Visie uitsluitend een [S] 

beleggingsproduct komt adviseren.  

 

                                                        
67 Zoals blijkt uit het productieoverzicht heeft Visie voor al haar klanten waarvoor zij een nieuw product heeft afgesloten een [S] 

beleggingsproduct afgesloten. Ook zal nog blijken uit paragraaf 6.4 dat Visie voor vermogens opbouw producten uitsluitend [S] 

beleggingsproducten voert.  

68 Dat er een relatie en afhankelijkheid is tussen Visie, [S] en [A] blijkt uit hoofdstuk 4. 
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Ten slotte constateert de AFM op basis van de beoordeelde klachten dat consumenten de werkwijze van het call 

center Visie gedurende het telefoongesprek als agressief en intimiderend ervaren. Dit onderschrijft, naar mening van 

de AFM, dat het call center als doel heeft om zoveel mogelijk afspraken voor een huisbezoek te maken. In 

telefoongesprek 7 ziet de AFM dit beeld ook bevestigd.  

6.3 Klant ontvangt een e-mail met de bevestiging van de afspraak 
 

Voorbeeld afspraakbevestiging per e-mail 

Na het maken van een afspraak met het call center ontvangt de klant een e-mailbericht met de bevestiging van de 

afspraak.  

 

De bevestigingsmail van Visie69 luidt als volgt:  

 

“Zoals telefonisch besproken bevestigen wij hierbij de afspraak op donderdag 25 februari 2016 om 9.00 

uur met een buitendienstmedewerker van Visie Verzekeringen. 

(…)  

Wilt u zo vriendelijk zijn om voor de afspraak alvast uw polis(sen), een salarisstrook en uw laatste 

pensioenoverzicht op te zoeken en klaar te leggen deze gegevens zullen wij nodig hebben om een goed 

hersteladvies te geven. Tevens verwijzen wij graag naar de dienstenwijzer en de 

dienstverleningsdocumenten van Visie Verzekeringen. Verder is het wenselijk dat, indien u een partner 

heeft, hij/zij bij het gesprek aanwezig is.” 

 

De e-mail die op 1 maart 2016 is verstrekt bevat als bijlagen de Dienstenwijzer, het Dienstverleningsdocument VO, 

het Dienstverleningsdocument risico’s afdekken en het Dienstverleningsdocument Hypotheekvraag. De e-mail die 

op 22 juni 2015 is verstrekt bevat uitsluitend de Dienstenwijzer en het Dienstverleningsdocument VO als bijlage. 

E-mails aan consumenten die zij aan de AFM hebben verstrekt bevestigen dat in ieder geval voor 1 maart 2016 

alleen laatstgenoemde twee documenten zijn bijgevoegd.  

 

Met haar reactie van 1 maart 2016 heeft Visie tevens een tweede (voorbeeld van een) bevestigingsmail verstrekt, 

die ziet op een eerste kennismaking en inventarisatiegesprek. Deze e-mail bevat de volgende inhoud:  

 

“Zoals telefonisch besproken bevestigen wij hierbij de afspraak op donderdag 25 februari 2016 om 9:00 

uur met een adviseur van Visie Verzekeringen. 

(…) 

Wilt u zo vriendelijk zijn om voor de afspraak alvast al uw schade- en levensverzekeringspolis(sen), een 

salarisstrook en uw laatste pensioenoverzicht op te zoeken en klaar te leggen. Zoals telefonisch met u 

                                                        
69 Voorbeeld e-mail, verstrekt op 1 maart 2016. Op 22 juni 2015 is een identieke e-mail verstrekt aan de AFM, met dien verstande dat 

de datum in de e-mail 29 juni 2015 was. Tevens heeft de AFM van twee consumenten met wie zij telefonisch gesproken heeft de 

bevestigingsmails ontvangen.  
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besproken is de eerste kennismaking (oriëntatie) en het inventarisatiegesprek kosteloos. Tevens verwijzen 

wij graag naar de dienstenwijzer en de dienstverleningsdocumenten van Visie Verzekeringen. Verder is het 

wenselijk dat, indien u een partner heeft, hij/zij bij het gesprek aanwezig is.”  

 

De e-mail bevat als bijlagen de Dienstenwijzer en het Dienstverleningsdocument VO.  

 

Uit de notulen van het managementoverleg van Visie van 27 oktober 2015 blijkt dat Visie de 

dienstverleningsdocumenten niet langer als bijlagen bij de bevestigingsmail wenst mee te sturen. In de notulen van 

het managementoverleg is hierover het volgende opgenomen.  

 

“Afspraakbevestiging: Verwijzing naar Dvd’s opnemen in de afspraakbevestiging. Het meesturen van alle 

Dvd’s bezorgd de klant te veel informatie waardoor men de afspraak afzegt. De buitendienst medewerker 

overhandigt de DVD aan de klant wanneer de afspraak is. 

Werkinstructie -> gewijzigde werkwijze evalueren per 1 februari 2016” 

 

Hieruit leidt de AFM af dat Visie meer belang hecht aan het zoveel en zo vaak mogelijk door laten gaan van de 

geagendeerde afspraak bij de klant thuis dan het zo volledig en zo vroeg mogelijk informeren van de klant.  

 

Na het versturen van de afspraakbevestiging per e-mail stuurt Visie tevens een herinnering per e-mail. Op 22 juni 

2015 heeft de Visie een voorbeeld van een herinneringsmail gestuurd. De e-mail met onderwerp 

“Herinneringsafspraak Visie Verzekeringen” bevat het volgende:  

 

“Hierbij herinneren wij u dat u een afspraak heeft op donderdag 25 februari 2016 om 9:00 uur met een 

buitendienst medewerker van Visie Verzekeringen. 

 

Vergeet alstublieft niet om voor de afspraak alvast uw polis(sen) op te zoeken en klaar te leggen. 

 

Mocht u onverhoopt verhinderd zijn, wilt u dan zo vriendelijk zijn tussen 09.00 - 21.00 uur contact met ons 

op te nemen via xxxxxxxxxxxxxxx zodat wij een nieuwe afspraak met u kunnen inplannen.” 

 

Op 1 maart 2016, met haar reactie op het informatieverzoek, heeft Visie twee voorbeelden van een herinneringsmail. 

Eén e-mail is identiek aan bovenstaande e-mail (met uitzondering van de datum). De tweede e-mail bevat het 

volgende:  

 

“Hierbij herinneren wij u dat u een afspraak heeft op donderdag 25 februari 2016 om 9:00 uur met een 

adviseur van Visie Verzekeringen. 

 

Om de afspraak succesvol te laten verlopen, verzoek ik u om de verzekeringsmap met de 

schadeverzekeringen en de levens(beleggings-)verzekeringen bij de hand te houden.  
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Mocht u onverhoopt verhinderd zijn, wilt u dan zo vriendelijk zijn tussen 09.00 - 21.00 uur contact met ons 

op te nemen via xxxxxxxxxxxxxxx zodat wij een nieuwe afspraak met u kunnen inplannen.” 

 

Visie heeft met het verstrekken van deze informatie niet aangegeven wat de reden is voor twee verschillende 

herinneringsmails. Op basis van de eerder genoemde bevestigingsmails leidt de AFM dat de eerst genoemde 

herinneringsmail bedoeld is voor klanten die hersteladvies zouden ontvangen en de laatstgenoemde e-mail voor 

klanten die een inventarisatiegesprek zouden voeren.  

 

Klachten van klanten 

Bij het digitaal onderzoek van de e-mailboxen van Visie trof de AFM onder andere de volgende e-mails van 

consumenten aan waarin deze de gemaakte afspraak met een adviseur van Visie annuleren na het ontvangen van de 

bevestigingsmail met de bijgevoegde documentatie. 

 

Uit een e-mailbericht van 29 januari 2015 (met onderwerp “RE: Afspraakbevestiging [S]”) blijkt:  

 

“Ik annuleer bij deze de afspraak voor morgen 15.00 uur. Uw inleidende info, beschouw ik als misleidend, 

omdat gegevens gebruikt, die onjuist zijn Bovendien gebruikt u vals voorwendsels om tot gesprek te komen 

om een puur commercieel acquisitiegesprek te komen houden” 

 

Uit een e-mailbericht van 13 januari 2015 (met onderwerp “Annulering afspraak wo 21-01-2015”) blijkt:  

 

“Zojuist heb ik in de mail genoemde afspraak telefonisch geannuleerd; ik dat bij dezen bevestigen. De reden 

is de volgende. Bij het uitnodigen voor het maken van een afspraak wordt gezegd dat uw bedrijf nu mijn 

tussenpersoon voor de afgesloten polis is en dat een medewerker wil komen kijken of er niet sprake is van 

een woekerpolis. Zo ja, dan is er wellicht veel geld terug te halen. Nu ik de bijlage bij de mail lees en de 

website bekijk zie ik dat slechts een deel van het gesprek gratis is en dat daarna betaald moet worden. En 

het gaat er dan om een eigen product aan de man te brengen! Ik vind dit een zeer misleidende manier van 

doen, een melding bij Tros Radar waardig!!” 

 

6.3.1 Hoedanigheid  

 

Uit de tekst van de onder paragraaf 6.3 opgenomen voorbeeld bevestigingsmails blijkt in het geheel niets over de 

hoedanigheid van Visie. Bij de bevestigingsmails zijn in ieder geval het Dienstverleningsdocument VO en de 

Dienstenwijzer bijgevoegd.70 Deze bijgevoegde documenten bevatten informatie over de hoedanigheid van Visie. 

Dit wordt hieronder toegelicht.  

 

                                                        
70 Uitsluitend bij de bevestigingsmail inzake hersteladvies die door Visie op 1 maart 2016 aan de AFM is verstrekt zijn ook het 

Dienstverleningsdocument risico’s afdekken en Hypotheekvraag gevoegd. Zie paragraaf 6.3.  
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In het Dienstverleningsdocument VO71 staat onder meer het volgende opgenomen over de relatie van Visie met [A]:  

 

“3. Zoeken. Welke aanbieder heeft de financiële oplossing die bij u past?  

Nadat we hebben bekeken welke financiële oplossing het beste aansluit bij uw situatie en wensen, gaan we 

op zoek naar een passend product. Wij maken geen vergelijking van verschillende vermogensopbouw 

producten om een geschikt aanbod te vinden.  

Geen vergelijking van producten 

Wij adviseren alleen vermogensopbouw producten van andere aanbieders.  

(…) 

 

Kosten: Hoeveel betaalt u? 

(…) 

Visie B.V. adviseert en bemiddelt alleen in beleggingsproducten van [S].” 

 

In het Dienstverleningsdocument risico’s afdekken72 staat:  

 

 “3. Zoeken. Welke aanbieder heeft de financiële oplossing die bij u past? 

 (…) 

Geen vergelijking van producten 

 Wij adviseren alleen verzekeringen van andere aanbieders.  

Met één aanbieder van financiële producten hebben wij een zakelijke relatie. Daarmee bedoelen we dat er 

een eigendomsbelang tussen ons en een andere aanbieder is.” 

 

In de Dienstenwijzer73 staat onder meer het volgende opgenomen:  

 

“Wie wij zijn  

Visie Verzekering is een handelsnaam van Visie B.V. Visie Verzekeringen heeft ruim 25 jaar ervaring als 

tussenpersoon en is één van de grotere tussenpersonen in het adviseren en bemiddelen in financiële 

producten. Visie Verzekeringen maakt deel uit van xxxxxxxxx; een internationale groep van financiële 

instellingen. De professionals van Visie Verzekeringen werken aan passende adviezen en creatieve 

financiële oplossingen die aansluiten bij de wensen van haar klanten. 

 

Adviesvrij  

                                                        
71 “20151013 Dienstverleningsdocument Vermogen Opbouwen”, bijlage bij bevestigingsmail als verstrekt op 1 maart 2016 en 

Dienstverleningsdocument VO, verstrekt op 22 juni 2015. 

72 “20151013 Dienstverleningsdocument risico’s afdekken.pdf” bijlage bij bevestigingsmail als verstrekt op 1 maart 2016.  

73 Dienstenwijzer, verstrekt op 22 juni 2015 en 1 maart 2016. 
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Visie Verzekeringen heeft geen contractuele verplichtingen met aanbieders van financiële producten die 

Visie Verzekeringen verplichten om u hun product te adviseren. Wij doen zaken met vele verschillende 

aanbieders. Wij hebben echter geen enkele verplichting om ten aanzien van één van die aanbieders slechts 

hun product te adviseren of te bemiddelen. Maar wij hebben natuurlijk, als dat in uw belang is, onze 

voorkeuren. 

(…) 

Hoe onze medewerkers worden beloond 

De adviseurs ontvangen een vast salaris. Naast het vast salaris ontvangen de adviseurs een variabel salaris 

indien een adviseur aan bepaalde kwantitatieve en kwalitatieve eisen voldoet die gekoppeld zijn aan het 

belang van de klant oplopend tot het wettelijk vastgesteld maximum. Een eventuele verhoging van het 

vaste salaris is niet afhankelijk van de hoeveelheid of de soort geadviseerde financiële producten.” 

 

Uit deze bijgevoegde documentatie blijkt een tegenstrijdig beeld over de hoedanigheid van Visie. In de 

Dienstenwijzer zegt Visie onderdeel uit te maken van [A] en zaken te doen met vele verschillende aanbieders. Visie 

zegt daarbij geen contractuele verplichtingen te hebben met aanbieders die Visie verplichten diens (financiële) 

producten te adviseren of te bemiddelen.  

 

Uit het dienstverleningsdocument VO blijkt echter dat Visie alleen adviseert over en bemiddelt in 

beleggingsproducten van [S], die zij als een ‘andere aanbieder’ beschouwt dan haarzelf. Uit zowel het 

dienstverleningsdocument VO als de Dienstenwijzer blijkt niet dat Visie op enige wijze is gelieerd aan [S].  

 

6.3.2 Doel 

 

Uit de tekst van de eerste bevestigingsmail zoals onder paragraaf 6.3 opgenomen blijkt dat het doel van de 

afspraak is om aan de klant hersteladvies te geven. Hiervoor wordt aan de klant gevraagd om voor de afspraak 

alvast polis(sen), een salarisstrook en het laatste pensioenoverzicht klaar te leggen. Visie zegt deze gegevens nodig 

te hebben om een goed hersteladvies te kunnen geven. Uit de tekst van de tweede bevestigingsmail die onder 

paragraaf 6.3 is opgenomen blijkt in het geheel niets over het doel van de afspraak tussen Visie en de klant. Bij de 

bevestigingsmails zijn in ieder geval altijd de Dienstenwijzer en het Dienstverleningsdocument VO gevoegd. Ten 

aanzien van het doel van het huisbezoek blijkt daaruit het onderstaande.  

  

Uit het Dienstverleningsdocument VO74 blijkt het volgende:  

 

“Toelichting: Wat kunnen wij voor u doen? 

  (…) 

2. Advies. Welke financiële oplossing past bij u en uw situatie?  

Nadat we uw persoonlijke situatie en wensen in beeld hebben gebracht en een beeld hebben van u als klant, 

analyseren we dit klantbeeld. U krijgt een financiële oplossing die aansluit bij uw situatie en wensen." 

                                                        
74 Dienstverleningsdocument VO, verstrekt op 22 juni 2015 en 1 maart 2016. 
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In de Dienstenwijzer is het volgende opgenomen:  

 

 “Wat wij voor u kunnen betekenen 

Visie Verzekeringen kan u een uitgebreid financieel advies bieden. Dat betekent dat wij u niet alleen 

adviseren over verzekeringen, maar ook over daaraan verwante financiële producten. Denkt u bijvoorbeeld 

aan banksparen, hypotheken, sparen en beleggen. Lees altijd voor gebruik de financiële bijsluiter, het 

dienstverleningsdocument en de essentiële beleggersinformatie van het product aandachtig door. 

 

Levensverzekeringen en (bank)sparen 

 (…) Er zijn zeer veel mogelijkheden op dit gebied waarbij Visie Verzekeringen u adviseert, voor u 

bemiddelt en/of het contact tussen u en de aanbieder verzorgt. Ook bij het openen van een spaar- of 

betaalrekening kunnen wij u van dienst zijn. 

 

Pensioenen 

(…) Visie Verzekeringen kan u helpen uw pensioensituatie in kaart te brengen en waar mogelijk verbeteren, 

bijvoorbeeld door middel van banksparen, vermogensopbouw of lijfrente. 

 

Beleggingsfondsen en beleggingsrekeningen 

Ook beleggingsrekeningen met beleggingsfondsen kunnen gebruikt worden voor vermogensopbouw 

of pensioenopbouw. Visie Verzekeringen adviseert u over de kansen en risico’s die hieraan 

verbonden zijn, zodat u vooraf voor uzelf duidelijk kunt maken waarom deze mogelijkheden wel of 

niet bij uw persoonlijke situatie kunnen passen. Indien u dat wenst kunnen wij ook orders voor u 

plaatsen. 

 

(…)  

 

Hersteladvies  

Visie Verzekeringen biedt aan klanten met een beleggingsverzekering kosteloos 

hersteladvies aan. Een beleggingsverzekering is een levensverzekering waarbij door beleggingen 

een kapitaal wordt opgebouwd. In veel beleggingsverzekeringen worden kosten berekend die er toe 

kunnen leiden dat in veel gevallen de doelstelling die u destijds voor ogen had niet wordt gehaald. 

Naast de kosten zijn de beleggingsresultaten van belang voor de vraag in hoeverre het mogelijk is om 

uw doelstelling te bereiken. In het hersteladvies bekijken wij samen of uw oorspronkelijke doelstelling 

nog gehaald kan worden. Daarnaast kijken wij of uw wensen of doelstellingen nog steeds hetzelfde 

zijn. Op basis daarvan kunnen wij u adviseren hoe om te gaan met dit product. Wijzigingen in uw 

bestaande product zullen wij waar mogelijk kosteloos voor u doorvoeren. Besluit u tot het oversluiten 

van dit product naar een andere aanbieder of tot het afsluiten van een additioneel product dan zullen 

daarvoor advies- en of bemiddelingskosten in rekening worden gebracht.” 
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De AFM leidt uit bovenstaande door Visie aan de klant verstrekte informatie af dat het doel van het huisbezoek is 

om hersteladvies aan de klant te geven. Doel van het hersteladvies is om samen met de klant te bezien of de 

doelstelling die de klant voor ogen had bij het afsluiten van de beleggingsverzekering behaald gaat worden en of de 

wensen en doelstellingen van de klant nog steeds dezelfde zijn als ten tijde van het afsluiten van de 

beleggingsverzekering.  

 

Klachten van klanten 

Op 14 maart 2015 mailt een klant aan het call center van Visie, met als onderwerp “RE: Afspraakbevestiging Visie 

Verzekeringen”, dat hij de afspraak wil annuleren omdat hij op basis van de afspraakbevestiging van mening is dat 

er sprake zal zijn van een verkooppraatje. Hij mailt het volgende:  

 

“bij deze moet ik onze afspraak van donderdag afzeggen . 

 

Ook zie ik aan de tekst van deze mail dat jullie een pensioenoverzicht en salaris strook willen maar dat heb 

je niet nodig om te bepalen of iets een woekerpolis is. 

Jullie hebben dit dus gebruikt als smoesje om binnen te komen en te proberen om iets te verkopen. 

Jullie spreken nl niet meer over de zogenaamde woekerpolis.” 

 

6.3.3 Kosten 

 

Uit de tekst van de onder paragraaf 6.3 opgenomen voorbeeld bevestigingsmails blijkt in het geheel niets over de 

kosten. Bij de bevestigingsmails worden in ieder geval het Dienstverleningsdocument VO en de Dienstenwijzer 

bijgevoegd. Deze bijgevoegde documenten bevatten informatie over de kosten van de dienstverlening van Visie. Dit 

wordt hieronder toegelicht.  

 

In het Dienstverleningsdocument VO75 staat over de kosten het volgende opgenomen:  

 

“Gemiddelde kosten 

Advies Gericht op afsluiten Combinatie 

€ 500 €295 € 795 

” 

 

Vanaf 1 januari 2016 zijn de kosten “gericht op afsluiten” verhoogd naar € 395 en de combinatie is verhoogd naar 

€89576.  

 

In de Dienstenwijzer is over de kosten het volgende opgenomen:  

 

                                                        
75 Dienstverleningsdocument VO, verstrekt op 22 juni 2015. 

76 Zo blijkt uit het Dienstverleningsdocument VO, verstrekt op 1 maart 2016. 
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  “Oriëntatie 

  Wij zijn transparant ten aanzien van wat wij voor u doen, wat u van ons krijgt en welke kosten daarmee 

zijn verbonden. De kosten van het oriëntatie(deel)gesprek nemen wij voor onze rekening. Als u na de 

oriëntatie besluit de volgende stap te nemen, maken wij samen met u een opdrachtbevestiging waarin 

onze werkzaamheden en kosten nauwkeurig zijn omschreven. 

 

(…)  

 

Wat u betaalt voor onze werkzaamheden 

Aan de dienstverlening van Visie Verzekeringen zijn kosten verbonden. U betaalt een vergoeding voor onze 

adviezen en/of de producten die u via Visie Verzekeringen afneemt, deze worden direct aan u berekend. In 

het geval van een pensioen- of vermogensopbouwproduct is dit standaard het geval, voor andere complexe 

producten doen wij dit in overleg met u. Door de kosten direct aan u door te berekenen kunnen de kosten 

van het product laag blijven, bovendien worden de kosten daardoor voor u meer transparant. 

Daarnaast kunnen onze inkomsten bestaan uit een vergoeding die wij van financiële instellingen 

ontvangen. De financiële instelling zal deze vergoeding bijna altijd verwerken in de prijs van het financiële 

product. 

 

In alle gevallen ziet u wat onze beloning is voordat u besluit een financieel product via ons aan te schaffen. 

Afhankelijk van het product betaalt u een standaardtarief. Zie voor het meest actuele overzicht van onze 

kosten de Dienstverleningsdocumenten op onze website. 

 

Gemiddelde kosten Advies Gericht op afsluiten Combinatie 

Vermogen Opbouwen € 500 € 295 € 795 

Pensioenuitkering/DIL € 500 € 495 € 995 

Stamrechtopbouw/-uitkering € 500 € 495 € 995 

Hypotheekvraag € 1.500 € 1.450 € 2.950 

Risico’s afdekken € 500 € 295 € 795 

Hersteladvies € 0 € 295 € 295 

 ” 

Vanaf 1 januari 2016 zijn de kosten gericht op afsluiten verhoogd naar € 395 en de combinatie verhoogd naar €895 

als het gaat om Vermogen Opbouwen en Risico’s afdekken.77 

 

Verder blijkt uit de informatie dat voor andere complexe producten dan pensioen- en vermogensopbouwproducten 

de kosten niet standaard direct aan de klant worden doorberekend, maar zulks in overleg geschiedt. Voor het 

afnemen van een vermogensopbouwproduct worden echter standaard kosten in rekening gebracht die direct worden 

doorberekend aan de klant. Deze zijn minimaal € 295 euro (en vanaf 1 januari 2016 € 395 euro) en kunnen oplopen 

tot € 795 (en vanaf 1 januari 2016 € 895).  

                                                        
77 Zo blijkt uit de Dienstenwijzer, verstrekt op 1 maart 2016. 
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Volgens Visie ziet de klant in alle gevallen wat de beloning van Visie is alvorens de klant besluit een financieel 

product via Visie aan te schaffen. Hierbij kunnen standaardtarieven van toepassing zijn. Visie verwijst voor een 

overzicht van de actuele kosten naar de dienstverleningsdocumenten op haar website.  

 

Uit de website van Visie die de AFM op 27 september 2016 heeft bezocht, blijkt dat Visie op haar website de 

volgende documenten heeft geplaatst:  

- Voorbeeld vragenlijst Schade 

- Dienstenwijzer 

- Dienstverleningsdocument VO 

- Dienstverleningsdocument Hypotheekvraag 

- Dienstverleningsdocument Risico’s Afdekken 

 

6.3.4 Samenvattende bevindingen AFM t.a.v. ‘klant ontvangt een e-mail met de bevestiging van de 

afspraak’ 

 

Uit hetgeen hierboven is opgenomen leidt de AFM af dat de consument op basis van de bevestigingsmail en de 

bijlages in de veronderstelling is en blijft dat Visie langskomt voor een (kosteloos) hersteladvies of voor een 

kennismaking en inventarisatiegesprek. In deze e-mail leest de consument dat het gaat om een hersteladvies dan wel 

inventarisatiegesprek en dat de klant voor de afspraak zijn polis(sen), salarisstrook en laatste pensioenoverzicht dient 

klaar te leggen voor dit huisbezoek. Bijgevoegd bij de e-mail zijn in ieder geval altijd de Dienstenwijzer van Visie 

en het Dienstverleningsdocument VO.  

 

Ten aanzien van hersteladvies wordt in de Dienstenwijzer ook aangegeven dat Visie een kosteloos hersteladvies 

aanbiedt en dat wijzigingen in het bestaande product, waar mogelijk, kosteloos door Visie worden doorgevoerd. In 

het Dienstverleningsdocument VO wordt niet ingegaan op de situatie van hersteladvies, enkel wat advies inhoudt 

(namelijk het in beeld brengen van de financiële positie wensen van de klant, de analyse hiervan en een mogelijke 

oplossing). Gezien de eerdere contacten, waarbij ook niet gesproken is over ‘regulier’ advies, is het naar het oordeel 

van de AFM aannemelijk dat de consument in de veronderstelling is dat Visie langskomt voor een hersteladvies.  

Zowel het Dienstverleningsdocument VO als de Dienstenwijzer gaat niet in op de inhoud van een 

inventarisatiegesprek en kennismaking. Op de documenten die de klant klaar moet leggen na, krijgt hij derhalve 

geen informatie van Visie hoe een inventarisatiegesprek verloopt en dat er ook een mogelijkheid bestaat dat er een 

product wordt geadviseerd en afgesloten. Een inventarisatiegesprek duidt immers op het halen van informatie door 

Visie over de klant en niet dat er sprake zal zijn van een nieuw advies en product.  

 

De wijze waarop Visie informatie verstrekt over de kosten van haar dienstverlening is onduidelijk. Ten aanzien van 

hersteladvies wordt in de bevestigingsmail niets genoemd. In het Dienstverleningsdocument VO worden de kosten 

genoemd gericht op het afsluiten van een product. Tot 1 januari 2016 was dit €295 en vanaf 1 januari 2016 is dit 

€395. In de Dienstenwijzer staat echter dat Visie een kosteloos hersteladvies aanbiedt, maar uit de tabel volgt dat er 

voor het afsluiten €295 wordt gerekend. Ten aanzien van het inventarisatiegesprek volgt uit de bevestigingsmail dat 
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dit een kosteloos gesprek is. Ook de Dienstenwijzer staat dat Visie de kosten voor het oriëntatiegesprek voor haar 

rekening neemt.  

 

Uit het processchema leidt de AFM af dat een huisbezoek twee fases kent78: de kosteloze fase, waarin een 

inventarisatiegesprek wordt gevoerd, en de advies- en bemiddelingsfase ten aanzien van het [S] beleggingsproduct, 

waar €395 aan kosten voor worden gerekend. In het telefoongesprek en bevestigingsmail komt echter niet naar voren 

dat het huisbezoek uit twee fases zal bestaan. De consument zal daarom, als hij het Dienstverleningsdocument VO 

en de Dienstenwijzer leest (zeker in het geval van een inventarisatie van het verzekeringspakket), in de 

veronderstelling verkeren dat de eventuele kosten niet van toepassing zijn, omdat de tweede fase niet is 

aangekondigd en besproken met de consument in een eerder stadium. De adviseur komt immers, in de perceptie van 

de consument, voor het kosteloze hersteladvies of inventarisatie van het verzekeringspakket.  

 

Ook constateert de AFM dat de informatie die Visie verstrekt over haar relatie met [S] en haar positie binnen [A] 

onduidelijk en verwarrend voor de consument is. Zowel de Dienstenwijzer als het Dienstverleningsdocument VO 

bevatten informatie hierover. Enerzijds wordt in de Dienstenwijzer aangegeven dat Visie zaken doet met vele 

verschillende aanbieders en dat zij geen verplichtingen heeft jegens deze aanbieders. Maar Visie heeft “natuurlijk, 

als dat in uw belang is, onze voorkeur”. Anderzijds, staat in het Dienstverleningsdocument VO genoemd dat Visie 

alleen vermogensopbouw producten van andere aanbieders adviseert. Vervolgens staat er dat Visie alleen adviseert 

en bemiddelt in beleggingsproducten van [S] oftewel één aanbieder. In het Dienstverleningsdocument Risico’s 

afdekken staat weer dat Visie een zakelijke relatie heeft met één aanbieder. Daarmee bedoelt Visie dat “er een 

eigendomsbelang tussen ons en een andere aanbieder is”. Wie deze aanbieder is wordt niet genoemd.  

 

Uit het productieoverzicht (zie hoofdstuk 4) blijkt dat alle geadviseerde en gesloten producten een [S] 

beleggingsproduct is. Visie adviseert en bemiddelt uitsluitend over/in [S] beleggingsproducten. De verstrekte 

informatie in de Dienstenwijzer hierover is derhalve onjuist. In het Dienstverleningsdocument VO wordt niet 

gerefereerd aan hersteladvies of inventarisatie van een verzekering(-spakket), waarmee niet duidelijk wordt dat dit 

document op het huisbezoek van toepassing is. Uit de verschillende documenten kan een gemiddelde consument 

redelijkerwijs niet afleiden dat Visie tijdens een huisbezoek uitsluitend een [S] beleggingsproduct komt adviseren 

en voor de consument afsluiten.  

 

Dat Visie stuurt op het sluiten van de [S] beleggingsproducten, blijkt onder meer uit het feit dat de adviseurs er 

financieel belang bij hebben om een [S] beleggingsproduct te sluiten, een deel van hun variabele beloning hangt hier 

immers vanaf. Ook hierover is de informatie in de Dienstenwijzer incorrect, daar staat immers in vermeld dat de 

adviseurs wel een variabele beloning ontvangen maar dat “Een eventuele verhoging van het vaste salaris is niet 

afhankelijk van de hoeveelheid of de soort geadviseerde financiële producten.” Uit het beloningsbeleid blijkt echter 

dat de adviseurs wel degelijk gebaat zijn bij het soort financiële product en de kwantiteit ervan.  

 

                                                        
78 Zie hierna paragraaf 6.4.  
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Hoewel er ook in het Dienstverleningsdocument VO staat dat Visie alleen adviseert over en bemiddelt in 

beleggingsproducten van [S], is het in combinatie met de eerder verstrekte informatie (of beter gezegd informatie 

die niet verstrekt is) en de overige informatie in het Dienstverleningsdocument VO en de Dienstenwijzer 

niet duidelijk voor de consument welke informatie klopt. De consument kan dus redelijkerwijs aannemen dat Visie 

adviseert over en bemiddelt in verschillende producten van verschillende aanbieders. De informatie in de 

Dienstenwijzer en Dienstverleningsdocument VO is immers niet eenduidig en duidelijk.  

 

6.4 Huisbezoek van de adviseur van Visie 
 

Na het maken van de afspraak komt de adviseur thuis bij de consument voor het huisbezoek. De AFM heeft op 22 

juni 2015 en 1 maart 2016 diverse documenten van Visie ontvangen die een weergave geven van de structuur en 

inhoud van het huisbezoek. Deze worden hieronder toegelicht.  

 

Processchema 

Op 1 maart 2016 heeft Visie het processchema verstrekt waarin schematisch het dienstverleningsproces wordt 

weergegeven. Ten aanzien van het huisbezoek79 vat de AFM de stappen als volgt samen:  

1) Gestructureerd inventarisatiegesprek door de adviseur. Hiervoor worden geen bemiddelingskosten in 

rekening gebracht, dit gebeurt vanaf stap 2. Dit deel van het gesprek bestaat vervolgens uit twee onderdelen:  

a. Kennismaking: de adviseur maakt kennis met de klant, legt uit waartoe de afspraak dient en licht 

de dienstverlening van Visie en de kosten van de adviseur toe.  

b. Inventarisatie: de adviseur inventariseert onder andere wens, doelstelling, kennis, ervaring, huidige 

financiële situatie, toekomstige financiële situatie en risicobereidheid van de klant.  

2) De adviseur bespreekt vervolgens de opdracht tot dienstverlening en deze wordt vervolgens getekend. 

3) De adviseur geeft advies op basis van de eerdere inventarisatie. De klant kan vervolgens het advies 

opvolgen. Indien de klant het advies niet opvolgt, dan wordt het vergewisformulier ingevuld en indien de 

klant behoefte heeft aan een andere oplossing dan “verwijzen naar TP of verzekeraar en/of adviseur voor 

nieuwe afspraak”.  

4) Indien de klant het advies opvolgt wordt gekeken of de mogelijke oplossing bemiddelen is en passend is. 

Zo ja, dan wordt de offertetool ingevuld. Indien de klant na het doornemen van de offerte wil nadenken dan 

wordt er een nieuwe afspraak ingepland. De AFM merkt op dat het onduidelijk is wie de nieuwe afspraak 

vervolgens dient in te plannen.  

5) Indien de klant akkoord is met de offerte dan wordt het deelnameformulier ingevuld, doorgenomen en ten 

slotte moet de klant akkoord gaan. Hierbij zijn er twee opties:  

a. Indien er sprake is van een nieuw product dan wordt het klantdossier (en bijlagen) overgedragen 

aan xxxxxxxxxxxxxxx van Visie.  

b. Indien er sprake is van oversluiten naar een nieuw product dan wordt er een kopie van het polisblad 

en/of productvoorwaarden van het oude product gemaakt. De klant (“deelnemer”) tekent de 

                                                        
79 Pagina’s 3 t/m 5 van het processchema.  
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opzegbrief en eventueel verklaring ontbreken polisblad. Ten slotte geeft de adviseur instructie aan 

de klant om post van andere aanbieder te tekenen en naar Visie door te sturen.  

 

Stappenplan  

Het stappenplan bevat elf onderwerpen: introductie – Dienstenwijzer, reden/doel van de afspraak, product en 

klantverkenning, advieskosten, hersteladvies via xxxxx, oplossing via [S] product, afsluiting hersteladvies, 

rapportage, bemiddeling [S] product, afsluiting en dossiervorming.  

 

Het onderdeel ‘introductie’ beschrijft dat de adviseur eerst de Dienstenwijzer met de klant bespreekt en dat er voor 

vermogensopbouw enkel met [S] beleggingsproducten wordt gewerkt. Ook geeft de adviseur een korte toelichting 

op Visie als financiële dienstverlener:   

 

 “Bij binnenkomst wordt de dienstenwijzer afgegeven. De adviseur loopt met de klant door de dienstenwijzer 

en geeft aan dat er vanuit Visie Verzekeringen is gekozen om voor vermogensopbouw alleen met [S] 

producten te werken. [S] is aanbieder van bancaire beleggingsrekeningen die een goed alternatief zijn voor 

de bestaande spaar- en beleggingsverzekeringen.” 

 

Bij het huidige product dient de adviseur het product op een aantal punten te toetsen: kosten, risico en garantie, 

flexibiliteit, looptijd of doel, overlijdensrisico en fiscaal regime. Ook dient de adviseur een klantprofiel op te stellen 

aan de hand van kennis en ervaring, risicobereidheid, financiële positie, wensen en doelstellingen. Hiervoor gebruikt 

de adviseur het softwaresysteem xxxxx. De adviseur maakt samen de klant een pensioen- of vermogensanalyse.  

 

“Er wordt gekeken of een aanvulling gewenst is. De eventuele aanvulling wordt berekend op basis van 

sparen of beleggingen, een lopend product wordt meegenomen in de berekening als eerste storting of als 

aanvullend product.” 

 

Indien de klant akkoord gaat met de geboden oplossing (het [S] beleggingsproduct) start de adviseur met het invullen 

van de opdracht tot dienstverlening en maakt de adviseur met behulp van de softwaretool van [S] de offerte voor de 

consument. Na het doornemen van de offerte en het accepteren wordt de deelname geregeld.  

 

Ten slotte is er de afsluiting van het huisbezoek:   

 

“Bij de afsluiting wordt het gesprek samengevat, de klant krijgt te horen hoe de rest van he traject zal 

verlopen en wat hij van Visie Verzekeringen mag verwachten, maar ook wat de adviseur van de klant 

verwacht. De benodigde contactgegevens worden uitgewisseld.” 

 

Werkinstructies adviseurs 

Op 1 maart 2016 heeft Visie drie werkinstructies voor adviseurs overhandigd: “Werkinstructie Visie 2.0”, 

“Werkinstructie gekochte of overgenomen portefeuilles” en “Werkinstructie hersteladvies(outsourcing)”.  

 



 

 

 

 

   

   

 Ons kenmerk xxxxxxxxxxxxx 

 Pagina 105 van 294 

   

Alle drie de werkinstructies geven aan dat het gesprek als volgt start:  

 

“met het afgeven en doornemen van de:  

 Dienstenwijzer van Visie Verzekeringen 

 Het dienstverleningsdocument(DVD) van het betreffende adviesonderdeel van Visie 

Verzekeringen” 

 

Ook geven de drie werkinstructies aan dat indien de consument via Visie een beleggersrekening van [S] wil 

openen, er volgens een vast concept wordt gewerkt:  

 

 “In xxxxx een klantprofiel maken 

 In xxxxx de NAWTE invullen 

 In xxxxx de vermogenspositie invoeren 

 In xxxxx de inkomensgegevens invoeren 

 In geval van pensioenrekening: de jaarruimte en de pensioengegevens invoeren 

 Het adviesmotivatieformulier invullen. 

 [S] offerte maken 

 [S] deelname verzorgen 

 Opzegbrieven invullen 

 Opdrachtbevestiging invullen 

 SEPA formulier invullen” 

  

Documenten die een adviseur bij zich heeft tijdens een huisbezoek 

Uit de documenten die Visie op 22 juni 2015 en 1 maart 2016 aan de AFM heeft verstrekt, blijkt dat een adviseur in 

ieder geval de volgende documenten bij zich heeft tijdens een huisbezoek:  

 

 Opdrachtbevestigingsformulier 

 Oversluitbrief polissen naar [S] blanco algemeen 

 Oversluitbrief polissen naar [S] blanco APU 

 Overstapservice xxxx en xxxxx Kapitaalverzekeringen  

 Overstapservice van Visie 

 Verklaring ontbreken (kopie) polisblad 

 Machtiging 

 Machtiging doorlopend SEPA-incasso  

 Machtiging eenmalig SEPA-incasso 

 Formulier afwijking kosten 

 

Uit de documenten die Visie op 22 juni 2015 aan de AFM heeft verstrekt, blijkt dat een adviseur ook de volgende 

documenten bij zich heeft tijdens een huisbezoek:  
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 Richtlijn adviesmotivatie xxxxx  

 Dienstverleningsdocument VO  

 Dienstverleningsdocument risico’s afdekken  

 Dienstverleningsdocument hypotheekvraag  

 Deelnameformulier – xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx TP  

 Deelnameformulier – xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx TP  

 Deelnameformulier – xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx TP  

 Deelnameformulier – xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx TP  

 Model opgaaf gegevens voor de loonheffingen  

 xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx: verklaring van vrijwaring voor verlies van de originele polis en 

eventuele wijzigingsbladen  

 xxxxxxxxxxxx formulier (gedeeltelijke) afkoop beleggingsverzekering  

 

Laatstgenoemde documenten zijn niet op 1 maart 2016 aan de AFM verstrekt, waaruit de AFM afleidt dat de 

adviseur inmiddels deze documenten niet meer bij zich heeft tijdens een huisbezoek.  

 

Uit de documenten die Visie op 1 maart 2016 aan de AFM heeft verstrekt, blijkt dat een adviseur de volgende 

documenten bij zich heeft tijdens een huisbezoek:  

 

 Dienstenwijzer Visie  

 Checklist dossiers buitendienst  

 Inventarisatieset bij uitval xxxxx  

 Vergewisplicht: Motivatie ongewijzigd voortzetten huidige polis  

 

Laatstgenoemde documenten zijn niet op 22 juni 2015 aan de AFM verstrekt, waaruit de AFM afleidt dat de adviseur 

deze documenten destijds niet bij zich had tijdens een huisbezoek.  

 

Gesprekken tussen de AFM en medewerkers van Visie op 22 juni 2015  

Op 22 juni 2015 heeft de AFM met [N] en twee adviseurs ([BB] en [AA]) gesproken over de werkwijze van de 

adviseurs. Hieronder geeft de AFM relevante passages weer uit de gespreksverslagen ten aanzien van het verloop 

van het huisbezoek.  

 

 

“Zijn (AFM: [N]) werkzaamheden zijn bij de overgang van [S] naar Visie hetzelfde gebleven, maar het 

proces van advies is veranderd. Bij [S] was sprake van execution only, terwijl nu een volledig klantadvies 
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wordt opgesteld. De financiële positie, kennis en ervaring, et cetera, van klanten wordt opgevraagd. 

Vervolgens vindt er overleg plaats met de klant welk product het beste voor hem of haar is.”80 

 

“[N] heeft voor adviseurs een stappenplan gemaakt voor een huisbezoek. De klant ontvangt voorafgaand 

aan het gesprek de dienstenwijzer en een bevestiging van de afspraak. De adviseur vertelt aan het begin 

van het gesprek aan de klant wat hij komt doen. De adviseur heeft documenten met betrekking tot de 

producten van [S] bij zich. Tevens heeft de adviseur een laptop bij zich, waarop het softwareprogramma 

xxxxx staat. Met dit programma wordt een klantenprofiel gemaakt. Vervolgens vraagt de adviseur aan de 

klant een overzicht van de huidige producten. Op basis van deze informatie wordt een advies opgesteld.”81 

 

“xxxxxxxxxxxx geeft aan dat zijn werkzaamheden bestaan uit het bezoeken van particulieren thuis. Meestal 

weet hij één week van te voren waar hij een gesprek heeft. In zijn agenda staan gemiddeld xx afspraken per 

week. Deze worden ingeboekt door de afsprakenkamer. Zij geven bij de klant aan dat Visie graag een 

afspraak met de klant maakt voor het geven van een hersteladvies. Van tevoren heeft xxxxxxxxxxxx in 

principe alleen naam, adres en soms geboortedata en een polisnummer. xxxxxxxxxxxx geeft aan dat 

voorafgaand aan het gesprek geen polis wordt toegestuurd. De informatie wordt ter plekke doorgenomen. 

In het systeem kan soms, namelijk als de klant is overgenomen door Visie, wel enkele basale informatie 

ingezien worden van de klant zoals geboortedata of polisnummers. Dit kan bijvoorbeeld gaan om de 

ingangsdatum of expiratiedatum van de polis.”82 

 

“xxxxxxxxxxxx geeft aan dat afspraken regelmatig niet doorgaan omdat deze geannuleerd worden aan de 

deur en dat hij soms alweer na 10 minuten buiten staat. Klanten weten soms niet waarvoor hij komt. Klanten 

geven dan bijvoorbeeld aan: ‘ik zie hier nooit iemand’ of ‘ik weet niet wie Visie is’. Dergelijke 

onduidelijkheid bij klanten is regelmatig aanwezig.”83   

 

“Een gesprek met de klant begint meestal met een ‘social talk’. Hij bespreekt dan met de klant dat er een 

polis loopt, welke wensen en behoeften de klant heeft. Hierna wordt het klantprofiel opgesteld. Dit gebeurt 

door middel van het digitale systeem xxxxx. xxxxxxxxxxxx geeft informatie over de polis en tijdens het 

gesprek komen de wensen en behoeftes van de klant naar voren. xxxxxxxxxxxx geeft aan goed in staat te zijn 

om dit van de klant op tafel te krijgen. Hij geeft hierbij aan dat het gaat om het hersteladvies van de huidige 

polis. Bij het hersteladvies worden de volgende zaken nagegaan. Er wordt gekeken naar het huidige 

product. Er wordt gekeken of er garantie in het product zit. De wensen en prognose worden uitgevraagd. 

                                                        
80 Verslag van het gesprek tussen de AFM en [N] op 22 juni 2015.  

81 Verslag van het gesprek tussen de AFM en [N] op 22 juni 2015.  

82 Verslag van het gesprek tussen de AFM en [BB] op 22 juni 2015. 

83 Verslag van het gesprek tussen de AFM en [BB] op 22 juni 2015. [BB] heeft in zijn reactie op het gespreksverslag aangegeven dat 

hij in het gesprek met de AFM gezegd heeft dat een enkele keer een afspraak aan de deur geannuleerd wordt. “Dat is dan 

bijvoorbeeld in gevallen waarin degene die de deur open doet niet weet waarvoor ik aan de deur kom. In tegenstelling tot wat in het 

gespreksverslag staat komt een dergelijke onduidelijkheid een incidentele keer voor.” 
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Er wordt gekeken of er bijvoorbeeld nog een overlijdensrisicodekking zit in het huidige product. En er wordt 

gevraagd waarom het oorspronkelijke product is afgesloten. 

 

Met deze informatie gaat xxxxxxxxxxxx vervolgens aan de slag en gaat de oude polis doorrekenen. 

Daarnaast gaat xxxxxxxxxxxx rekenen met het nieuwe product. Er wordt bijvoorbeeld gekeken of de wensen 

van de klant haalbaar zijn. Negen van de tien keer betekent dit dat de klant een hogere inleg moet inbrengen 

in het product. Als er bijvoorbeeld garantie in het product zit dan geeft xxxxxxxxxxxx aan dat het geen zin 

heeft om naar een nieuw product te gaan en laat die de polis lopen. xxxxxxxxxxxx geeft aan dat wanneer de 

klant alleen een overlijdensrisicoverzekering heeft, hij niets kan doen. Hier maakt hij dan een aantekening 

van op een A4-tje. Ook als de polis gekoppeld is aan de hypotheek kan hij niets voor de klant betekenen. De 

klant zou dan wel een nieuw product af kunnen sluiten, maar er vindt geen oversluiting plaats. Als de klant 

67 is noteert xxxxxxxxxxxx ook dat de klant niets wenst. Het A4-tje wordt door de klant ondertekend.”84  

 

“Een gemiddeld adviesgesprek - als er een product wordt afgesloten - duurt ongeveer 2,5 uur.”85  

 

“[AA] wordt gevraagd het adviesproces te beschrijven. [AA] geeft aan dat hij voorafgaand aan het gesprek 

slechts beschikt over NAW-gegevens van de klant. Hij gaat blanco het adviesgesprek in, om te voorkomen 

dat hij naar eigen zeggen met voorbedachte raden naar binnen gaat. Hij begint het gesprek met een praatje 

over het weer. Het dienstverleningsdocument (DVD) wordt vervolgens besproken en daarna gaat hij naar 

een polis kijken. Wat voor polis weet hij van tevoren niet maar hij ziet wel polissen voorbij komen van 

verschillende verzekeraars. Hij maakt een inventarisatie van wat voor polis de klant heeft, wat voor 

poliswaarde de klant heeft opgebouwd en wat voor persoon de klant is. Dan kan hij voor zichzelf een plaatje 

vormen. Is er iets niet goed? Kan het verbeterd worden? Als er geen verbetering kan of hoeft te worden 

gerealiseerd dan doet hij niks. Anders gaat hij het gesprek aan en geeft hij aan dat de klant een bepaald 

bedrag nodig heeft of dat er dingen moeten worden opgeschoven.”86  

 

“De medewerker van de AFM vraagt naar het softwareprogramma dat Visie gebruikt. [AA] geeft aan dat 

de gegevens die komen uit het kennismakingsgesprek als eerste genoteerd worden, zoals naam en adres. 

Daarna worden gegevens over de risicobereidheid ingevuld. Vervolgens worden gegevens genoteerd over 

het inkomen van de klant en zijn of haar partner en de pensioengegevens. Het is een soort quizje, zo stelt 

                                                        
84 Verslag van het gesprek tussen de AFM en [BB] op 22 juni 2015. In zijn reactie op het gespreksverslag heeft [BB] aangegeven dat 

op het formulier ook afwijkende zaken worden vastgelegd. Ook geeft hij aan dat “bij het maken van de berekent komt in de meeste 

gevallen naar voren dat als een klant bij zijn huidige aanbieder blijft hij zijn premie zal moeten verhogen om zijn oorspronkelijke 

doel te halen. Overstappen kan dan zinvol zijn. Daarbij kunnen echter meer factoren een rol spelen die te maken hebben met het 

kenmerk van het product van de aanbieder waar de klant op dat moment gebruik van maakt”.  

85 Verslag van het gesprek tussen de AFM en [BB] op 22 juni 2015.  

86 Verslag van het gesprek tussen de AFM en [AA] op 22 juni 2015. In zijn reactie op het gespreksverslag geeft [AA] aan dat hij 

begint tijdens het gesprek met een algemeen praatje.  



 

 

 

 

   

   

 Ons kenmerk xxxxxxxxxxxxx 

 Pagina 109 van 294 

   

hij. Aan de hand daarvan kan gekeken worden hoe het inkomen er nu en straks uitziet. Vervolgens kijkt hij 

naar wat de consument zou moeten verbeteren aan de beleggingsverzekering om tot het gewenste resultaat 

te komen. Vaak kan in de beleggingsverzekering zelf geen aanpassing worden gedaan, zo stelt hij.”87 

 

“Het huisbezoek duurt in totaal anderhalf á twee uur, maar als alles in orde is dan is hij sneller vertrokken. 

[AA] merkt op dat er bij één op de drie klanten sprake is van een situatie waar wat moet worden gedaan. 

Van deze klanten sluit vijftig procent direct hun beleggingsverzekering over tijdens het adviesgesprek. 

Anderen willen even overleggen met partner of accountant. Er kan dan een 2de gesprek ingepland worden 

en dat gebeurt in de praktijk ook, zo stelt [AA]. [AA] kan het afsluiten van het [S]-product direct bij de klant 

thuis regelen. Hij print de ingevulde stukken direct uit en de klant hoeft zelf verder niks te doen behalve de 

stukken te ondertekenen. Bij eventuele problemen die ontstaan met de verzekeraar, bijvoorbeeld bij 

waardeoverdracht, neemt de klant geen contact op met [AA], maar met xxxxxxxxxxxxxxx.  

 

[AA] wordt gevraagd hoe vaak hij adviseert om de bestaande polis niet over te sluiten naar het [S] product. 

[AA] geeft aan dat hij van de vijf bezoeken per dag ongeveer één of twee keer adviseert de polis niet over 

te sluiten. Dit is ook afhankelijk van waar het klantenbestand vandaan komt, zo geeft [AA] aan.”88  

 

AFM meldingen 

De AFM heeft in maart 2016 met vijf consumenten gebeld die bij de AFM een melding hebben gedaan over Visie. 

Deze consumenten hebben toestemming gegeven aan de AFM om de verkregen informatie uit deze gesprekken te 

gebruiken in haar onderzoek. Hieronder wordt per consument een weergave van het gesprek gepresenteerd waarin 

relevante informatie over het verloop van het huisbezoek is ingewonnen.  

 

Consument 1  

De consument geeft aan dat de adviseur van 20.30 tot 21.00 uur bij de consument thuis is geweest. De consument 

had er geen goed gevoel bij. De adviseur vertelde aan de consument en haar man dat zij teveel kosten betaalden met 

hun huidige product en dat de [S] rekening een beter product voor hen was.  

 

De consument geeft aan dat er niet is gevraagd naar inkomen, hypotheek en algemene ervaring van de consument. 

Volgens de consument werd er binnen 5 minuten een goed product met weinig kosten voorgesteld. De consument 

voelde zich overrompeld en als zij een kritische opmerking maakte, dan maakte de adviseur hier grapjes over.  

 

De adviseur heeft een adviesrapport opgesteld en dit achteraf toegestuurd. In dit rapport stond onder andere dat de 

consument en haar man veel kennis van beleggen hebben. Dit rapport is niet getekend door de consumenten. Er zijn 

wel documenten getekend tijdens het huisbezoek, maar de consument weet niet welke documenten. De consument 

                                                        
87 Verslag van het gesprek tussen de AFM en [AA] op 22 juni 2015. 

88 Verslag van het gesprek tussen de AFM en [AA] op 22 juni 2015. [AA] geeft in zijn reactie op het gespreksverslag aan dat hij 

ongeveer de helft van de klanten adviseert de huidige polis niet over te sluiten. Dit betreft een schatting.  
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heeft wel gevraagd of zij er eerst over na konden denken en later te tekenen, maar de adviseur gaf aan dat er dan 

extra € 500 moest worden betaald.  

 

Consument 2  

Het gesprek vond bij de consument en haar man thuis plaats. De adviseur heeft berekeningen gemaakt en het 

bedrijfspensioen bekeken. Volgens de adviseur waren de twee verzekeringen van de consumenten woekerpolissen 

en zouden de consumenten voor 30% minder kosten beter af zijn bij een product van [S]. De adviseur heeft gevraagd 

naar de risicobereidheid van de consumenten en hij heeft verteld dat de consumenten weinig risico lopen met 50% 

in het ene fonds, met meer risico, en 50% in het andere fonds, met minder risico, in verband met hun pensioenleeftijd 

over vijf jaar.  

 

De adviseur is tot één uur ’s nachts gebleven. Aan het einde van het gesprek heeft haar man documenten getekend, 

omdat hij moe was en ervan af wilde zijn. Ze hebben niet gevraagd of ze de documenten eerst mochten doornemen 

en op later moment konden tekenen. De consument gaf aan dat ze de hele avond al een raar gevoel in haar buik had 

over de adviseur. Ze heeft gezegd dat het product van [S] hun “door de strot is gedouwd”.  

 

Consument 3  

De adviseur is bij de consument en haar partner thuis geweest van 19.00 tot 21.00 uur. De adviseur heeft naar hun 

pensioenen gekeken en deze waren in orde, aldus de adviseur. Er is niet naar hun hypotheek gekeken. Er is gevraagd 

naar het inkomen en de risicobereidheid (defensief aangegeven door de consumenten) van de consumenten. Een dag 

later is een rapport toegestuurd waarin ook staat vermeld dat risicobereidheid defensief is. Er is die avond niets 

verteld over risico’s en kosten over de [S] beleggingsproducten door de adviseur. De adviseur heeft verteld dat het 

een beleggingsproduct is maar niet dat ook verlies zou kunnen worden geleden. Voordeel voor het overstappen naar 

het [S] product was het hoge rendement.  

 

De consument geeft aan dat diezelfde avond verschillende documenten, waaronder twee offertes, twee 

deelnameformulieren en een machtigingsformulier, zijn getekend. Niet alle formulieren waren echter volledig 

ingevuld op moment van ondertekening. De consumenten hebben niet gevraagd of ze later konden tekenen.  

 

De consument geeft aan dat zij druk voelden om te tekenen, mede omdat de adviseur bij binnenkomst had  

aangegeven dat hij nog een andere afspraak had. De consument voelt zich achteraf bedrogen door Visie en [S]. Hun 

oude verzekeraar ontkent dat er sprake zou zijn van een woekerpolis en hun oude tussenpersoon heeft jarenlang 

gezegd dat er niets aan hoefde te worden gedaan. 

 

Consument 4  

De consument had zijn bestaande verzekeringspolissen klaar gelegd voorafgaand aan het huisbezoek. De adviseur 

scande deze polissen vlot door en gaf vrij snel aan dat deze polissen overgezet zouden moeten worden naar [S]. De 

adviseur gaf geen uitleg over de verschillende [S] beleggingsproducten. Het voordeel van het [S] beleggingsproduct 

zouden minder kosten zijn. De consument was zich ervan bewust dat het ging om een beleggingsproduct.  
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De inventarisatie bestond uit het vragen stellen van de adviseur over kennis en ervaring van de consument. De 

adviseur legde uit dat gezien de leeftijd van de consument (55+) hij niet progressief moest beleggen. De adviseur 

heeft de loonstrook van de consument bekeken. Onder het motto ‘moet ik doen’ heeft de adviseur een 

inventarisatieformulier ingevuld.  

 

De adviseur printte de documenten uit en deze moesten direct door de consument getekend worden. De consument 

heeft onder meer het inventarisatieformulier, de brief naar de oude verzekeraar en de machtiging getekend. Tijdens 

de afspraak kreeg de consument niets op papier. De stukken kreeg hij pas achteraf.  

 

De consument voelde zich overrompeld. Het waren vrij omvangrijke stukken die hij moest tekenen en hij kon die 

op dat moment niet doorlezen. De adviseur was er al een tijdje en de consument gaf aan “op een gegeven moment 

moet je wat doen”. Toen heeft hij getekend. Hij ging ervan uit dat de adviseur het beste met hem voorhad. Na het 

gesprek ontving hij de stukken. 

 

Consument 5  

Deze consument heeft in het gesprek aangegeven dat de afspraak om 19.00 uur startte en anderhalf uur duurde. De 

afspraak was gemaakt om de consument te helpen bij schadeverzekeringen. Vervolgens kon de adviseur niet zoveel 

met schadeverzekeringen, maar wel met lijfrenteverzekeringen. Daar was hij wel in geïnteresseerd. Het ging om 

lijfrentes van in totaal € 25.000. Die waren gebaseerd op 65 jaar, terwijl het nu 67 jaar zou zijn. De adviseur zei 

vervolgens dat de verzekeringen niet meer geldig waren en niet zouden uitkeren.  

 

De consument geeft aan dat er aan het begin van de afspraak geen Dienstverleningsdocument is doorgenomen. Ook 

heeft de adviseur geen voordelen van oversluiten genoemd, alleen dat het op 67 jaar moest worden afgesteld. De 

consument geeft aan dat er geen informatie is ingewonnen over het inkomen, doelstelling et cetera. Ook is er niets 

over het product verteld, niet over de risico’s of waarin belegd zou worden. De adviseur had het uitsluitend over de 

uitkering met 65 jaar en heeft geen andere punten benoemd. De consument heeft vervolgens het product 

xxxxxxxxxxxxxxxxxx afgesloten. De adviseur heeft de originele document meegenomen, maar de consument heeft 

zelf kopieën gemaakt. De documenten zijn achteraf ook ontvangen, met de post. Dit waren: Oversluiten polis naar 

[S], Opdrachtbevestiging (de AFM heeft dit document ontvangen en geconstateerd dat op de achterzijde € 350 erbij 

geschreven is), Dienstenwijzer, Akkoordverklaring afkoop en klachtenprocedure.   

 

De consument heeft druk ervaren om te tekenen. Deze druk bestond vooral uit het feit dat er € 150 extra kosten bij 

zouden komen als de adviseur nogmaals zou moeten langskomen. De consument geeft aan dat zij de afspraak heeft 

ervaren als een “rotstreek” en “het was foute boel”.  

 

Meldingen van verzekeraars 

Op 29 februari 2016 en 30 maart 2016 heeft de AFM gesproken met twee verzekeraars over hun meldingen bij de  

AFM over Visie. Beide verzekeraars hebben klachten gekregen van hun klanten over de dienstverlening van Visie.  

De verzekeraars hebben toestemming gegeven om de verkregen informatie (anoniem) te gebruiken bij het verdere 

onderzoek.  
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Verzekeraar 1 - gesproken op 29 februari 2016 

Deze verzekeraar heeft sinds één jaar circa 30 klachten ontvangen over Visie. Dat nam af, maar ten tijde van het  

gesprek komen weer klachten binnen, circa één à twee per week. 

 

De verzekeraar heeft na het overleg met de AFM drie gespreksverslagen overhandigd van gesprekken met 

consumenten. De verzekeraar geeft aan dat alle klanten hebben aangegeven dat de medewerker van Visie een 

kopieerapparaat bij zich had en dat de medewerker diverse stukken kopieerde, maar geen kopie van het getekende 

formulier aan de klant verstrekte. Hieronder citeert de AFM uit een van deze verslagen relevante informatie over 

het verloop van het huisbezoek.  

 

“Het gesprek vond thuis plaats en duurde ongeveer een uur.” (…) “Overigens heeft mevrouw ook na het tekenen 

nooit documentatie ontvangen.” (…) “Is u gevraagd naar uw inkomen, uw doel van de belegging, uw 

risicobereidheid en uw kennis en ervaring op het gebied van beleggen? Is een formulier hiervoor ingevuld? 

Heel vaag gebleven”(…) “Mevrouw heeft geen kopie gekregen van wat ze ondertekend heeft maar hij kopieerde 

zelf wel veel documenten van mevrouw. Dat vond zij heel vreemd. Waarschijnlijk zal zij wel getekend hebben 

voor het openen van een rekening. Zij kan zich nog wel herinneren dat het formulier dat zij ondertekende 

bijzonder ingewikkelde tekst bevatte. Zij heeft daar nog vragen over gesteld maar die werden niet bevredigend 

beantwoord.” 

 

Verzekeraar 2 - gesproken op 30 maart 2016 

De verzekeraar heeft meerder malen melding gedaan over Visie. De verzekeraar geeft aan dat ze 40 klachten heeft  

ontvangen van haar klanten over Visie. Hierover heeft de verzekeraar ook meerdere malen contact gehad met  

Visie. Sinds ongeveer vier maanden (ten tijde van het gesprek) ontvangt de verzekeraar geen klachten van  

consumenten meer. Volgens de verzekeraar wordt als aanleiding voor de verkoop van het [S] beleggingsproduct 

hersteladvies gebruikt of zoals de verzekeraar stelt “als koevoet tussen de deur bij consumenten”. Als Visie goed 

advies zou geven zou ze ook producten van de bestaande verzekeraar mee moeten nemen in haar advies. Bij Visie 

is het echter een [S] beleggingsproduct of niets. Er wordt tegen de klant gezegd dat het [S] beleggingsproduct een 

beter product is, maar de verzekeraar heeft twijfels of er goed advies wordt gegeven.  

 

Op 12 april 2016 heeft de verzekeraar toestemming gegeven om haar informatie te gebruiken in het onderzoek van 

de AFM. De verzekeraar heeft bij deze toestemming een actuele versie van de klachten van haar klanten over Visie 

meegestuurd. Hieronder worden een relevante passage uit deze klachten geciteerd:  

 

 “Ik kreeg een brief en telefoon van Visie Verzekeringen dat ik een onafhankelijke adviseur van Visie 

Verzekeringen op bezoek zou krijgen, moest van [AFM: naam verzekeraar] ivm met het uitbesteden van de 

zorgplicht door het AFM. Deze man verteld mij dat ik het beste meteen alles moest overmaken naar [S] 

vermogensbeheer omdat dit veel meer ging op brengen. Hij kwam met een printer en scanner bij ons thuis. 

Gelukkig alles nog op tijd kunnen stoppen. hoop ik !!! [S] blijkt een klein beursfonds te zijn met maar 2 

producten, verder is visie verzekeringen een onderdeel van [S]. Mijn vraag is: verkoopt [AFM: naam 
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verzekeraar] onze data van onze polissen aan derden? Stuurt [AFM: naam verzekeraar] bewust adviseurs van 

Visie Verzekeringen naar [AFM: naam verzekeraar] klanten? Wat gaat [AFM: naam verzekeraar] doen om dit 

te stoppen? Met vriendelijke groet, Ben dus door Visie verzekeringen benaderd, om alles wat ik heb beleg onder 

te brengen bij [S]. Ze kwamen bij mij door xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx, die het onder de noemer van de AFM 

zorgplicht had verkocht mijn gegevens aan Visie Verzekeringen. Wil dus voor die paar jaar niet weg bij [AFM: 

naam verzekeraar]. Misschien moet je jullie klanten waarschuwen voor hun gedrag. (…)”89   

 

Klachten van klanten 

Met het onderzoek ter plaatse op 22 juni 2015 heeft de AFM ook diverse e-mailboxen van medewerkers van Visie 

meegenomen. Gedurende het digitaal onderzoek heeft de AFM e-mails aangetroffen van klanten, financiële 

dienstverleners en verzekeraars die klagen over de dienstverlening van Visie, waaronder het huisbezoek.  

 

In haar digitale onderzoek heeft de AFM het document “klachten Visie vanuit xxxxxxx” aangetroffen. Dit document  

bevat vier klachten van klanten van xxxxxxx, een financiële dienstverlener, over de werkwijze van Visie. Ten 

aanzien van het verloop van het huisbezoek geven deze klanten het volgende aan:  

 

 “Visie heeft klant benaderd om een afspraak te maken. Het eerste wat de adviseur zegt is dat de polis veel te 

hoge kosten heeft, maar er wordt volledig voorbij gegaan aan het feit dat de klant een garantie op einddatum 

heeft. Het advies van de adviseur van Visie/[S] is om de polis over te sluiten naar een [S] product, maar er 

wordt niet bij verteld dat het o.b.v. beleggen is. Er wordt geen beleggerprofiel ingevuld. 

Daarnaast kan er geen offerte of berekening gemaakt worden voor de klant en wordt er bij het maken van de 

afspraak expliciet gevraagd of beide aanwezig kunnen zijn zodat ze het kunnen afhandelen. 

Deze klant vertrouwde het niet en heeft ook niet getekend. (…)” 

  

“Idem aan bovenstaande. Alleen is klant ervan overtuigd dat zij oversluiten naar een product van [S] met 

garantie, alleen dan een hoger garantiekapitaal dan wat ze nu hebben. Ze hebben dat alleen niet op papier, ook 

hier is geen beleggerprofiel ingevuld. Klant heeft al getekend voor overdracht naar [S]. De overdracht van het 

lijfrentekapitaal van xxxxx naar [S] liep niet helemaal lekker en de adviseur van Visie/[S] vertelde hen zij de 

afkoopofferte dan maar moesten ondertekenen, maar klant is bang dat het kapitaal dan op hun rekening gestort 

zal worden. Klant diende daarvoor zelf contact met xxxxx op te nemen om de overdracht te regelen. Klant komt 

er niet helemaal uit en belt met ons.”             

  

“Die man van Visie vertelde hen ook dat de polissen van xxxxx niet ‘goed’ zijn en adviseerde om de polis over 

te sluiten naar [S], daarbij zou klant minder per maand hoeven te betalen en uiteindelijk hoger uitkomen. Later 

bleek wel dat klant van garantie naar beleggen zou gaan, dat werd er niet (duidelijk) bij verteld, ook is er geen 

beleggerprofiel ingevuld. Hij gaf een visitekaartje van Visie af met daarop zijn naam met pen geschreven.” 

 

                                                        
89 Melding gedaan op 4 december 2015.  
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Op 2 april 2015 ontvangt Visie een e-mail met onderwerp “xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx” waarin de 

een consument namens haar zwager een klacht indient.  

 

“Naar aanleiding van ons telefoongesprek van heden ochtend ontvangt u deze email betreffende de overgesloten 

3 financiele producten van xxxxxxxxxxxxxxx naar een xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx. 

xxxxx is een xxxxxxxxx man die te groot voor een servet en te klein voor een tafellaken is. Hij kan nergens een 

baantje vasthouden, moet er geregeld op gewezen worden zichzelf lichamelijk te verzorgen en moet voor elk 

wissewasje te rade bij zijn steun en toeverlaat, zijn xxxxxxxxx moeder. In een ander tijdsgewricht zou xxxxx 

wellicht in een opvang zitten, met begeleiding om hem gezond te houden. Hoe dan ook, xxxxx redt het niet 

zelfstandig en de meeste zaken gaan langs hem heen. Helaas straalt hij dat ook uit, waardoor mensen nog 

minder snel geneigd zijn hem te helpen. 

Uw brief van eind november waarin u aankondigd telefonisch een afspraak wilt inplannen, heeft bij xxxxx en 

zijn moeder allerlei alarmbellen doen rinkelen. Niet gehinderd door enige notie van dergelijke zaken hebben ze 

vervolgens een afspraak met uw medewerkers gemaakt en verscheen op een goede dag xxxxxxxxxxxxxxxxxxx 

ten tonele. 

Het onderhoud van xxxxxxxxxxxxxxxxxxx met xxxxx en zijn moeder in de woning van laatsgenoemde, is afgerond 

met het overleggen van een offerte welke ter plaatse door zowel xxxxx als, vreemd genoeg, door zijn moeder 

ondertekend zijn. 

Naar het oprechte oordeel van de familie zou xxxxxxxxxxxxxxxxxxx binnen enkele minuten door moeten kunnen 

hebben dat zijn twee gesprekspartners totaal geen inschatting kunnen maken over hetgeen besproken is. Ze 

waren gewillige mensen die in vol vertrouwen hun handtekening gezet hebben. Er is ze geen mogelijkheid 

geboden om ruggespraak te houden met mensen uit hun directe omgeving met enige kennis van zaken. 

xxxxx en zijn moeder, alsmede inmiddels betrokken familieleden, zijn er van overtuigd dat ze niet eerlijk 

behandeld zijn en willen de zaken herroepen. We hebben niet het idee dat xxxxx met deze gang van zaken op 

einigerlei wijze een dienst is verleend en plaatsen grote vraagtekens bij de gang van zaken. 

Bij deze het formele verzoek tot herroeping van de veronderstelde opdracht tot oversluiten van de besproken 

financiele producten naar het [S] product.” 

 

[Z] stuurt op 2 april 2015 een reactie per e-mail waarin hij aangeeft dat de veronderstelde opdracht wordt vernietigd. 

Hierbij geeft [Z] het volgende aan:  

 

“Aangezien wij ons besluit in belangrijke mate baseren op de door u aangeleverde argumenten en beschrijving 

van de kennis en kunde van xxxxxxxxxxxxxxxxx, moeten wij u laten weten dat wij ons niet langer 

verantwoordelijk achten voor de door de AFM opgelegde hersteladvies verplichtingen.” 

 

6.4.1 Hoedanigheid  

 

Gedurende het huisbezoek wordt het volgende aan de klant vermeld over de hoedanigheid van Visie.  

 

Stappenplan Visie afspraken  
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 “Oplossing via [S] 

De adviseur van Visie kan alleen [S] aanbieden voor vermogensopbouwproducten. [S] is een aanbieder 

van bancaire beleggingsproducten, zij bieden geen garantie. 

 

Het vermogen wordt opgebouwd in een tweetal fondsen, waaruit de consument kan kiezen.” 

 

Opdrachtbevestiging 

Op 22 juni 2015 en 1 maart 2016 heeft Visie een lege opdrachtbevestiging gedeeld met de AFM. De inhoud van 

beide documenten zijn gelijk, behalve de hoogte van de kosten.  

 

In het document staat ten aanzien van de werkzaamheden die Visie verricht het volgende: 

“U heeft Visie Verzekeringen verzocht u te adviseren over één of meer producten en/of deze voor u te 

bemiddelen bij één of meer aanbieders. Deze Opdrachtbevestiging kwalificeert als een Overeenkomst van 

opdracht (art. 7:400 BW).” 

 

Gesprekken tussen de AFM en medewerkers van Visie op 22 juni 2015  

Op 22 juni 2015 heeft de AFM met [N] en twee adviseurs ([BB] en [AA]) gesproken over de werkwijze van de 

adviseurs. Hieronder geeft de AFM relevante passages weer uit de gespreksverslagen ten aanzien van de 

hoedanigheid waarin Visie optreedt in het huisbezoek.  

 

“Volgens [N] is het voor de klant duidelijk dat Visie alleen een product van [S] aanbiedt. Dit staat in het 

dienstverleningsdocument. Bovendien meldt de adviseur dit aan het begin van het gesprek. [N] controleert dit 

door regelmatig mee te gaan naar een gesprek.”90 

 

“Voor het berekenen van het nieuwe product maakt xxxxxxxxxxxx gebruik van de [S] tool. Uit berekeningen 

blijkt dat in 9 van de 10 gevallen de premie omhoog moet om het doel nog te halen. xxxxxxxxxxxxxxxxx geeft 

aan dat de meeste mensen dan nee zeggen en het willen laten zoals het is. Het komt dan ook voor dat er 

aanpassingen worden gemaakt aan het huidige product, bijvoorbeeld als de klant geen jaarruimte heeft. De 

klant wordt door xxxxxxxxxxxx dan verwezen naar de eigen verzekeraar.”91  

 

“Als de klant vraagt van welke organisatie hij is, geeft xxxxxxxxxxxx aan dat de tussenpersoon waarvoor hij 

werkt één van de grote spelers is en dat ze werken met [S] producten. Hij legt dan uit wie Visie is en dat ze 

bestaande klanten overnemen en acquisitie doen om hersteladvies te geven.”92 

 

                                                        
90 Verslag van het gesprek tussen de AFM en [N] op 22 juni 2015.  

91 Verslag van het gesprek tussen de AFM en [BB] op 22 juni 2015.  

92 Verslag van het gesprek tussen de AFM en [BB] op 22 juni 2015. 
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“Ook stelt hij dat hij naar andere fondsen zou kunnen kijken maar dat dit toch vaak weinig oplevert voor de 

klant. Hij stelt dat er gekeken moet worden wat het product doet als het premievrij gemaakt wordt en wat er 

daarnaast gebeurt als de klant de waarde van de polis meeneemt naar een nieuw product. In het geval van Visie 

wordt er dan gekeken naar het [S] product. Bovendien, zo stelt [AA], kan hij met de huidige producten niet veel, 

omdat die producten niet in het adviesprogramma zijn verwerkt. In de software is wel het [S] product 

opgenomen, zo stelt hij.”93 

 

“(…) of het voor de klant duidelijk is dat alleen een [S] product wordt voorgesteld als alternatief voor de 

beleggingsverzekering. Dit staat volgens [AA] in het DVD en het DVD wordt besproken met de klant tijdens het 

adviesgesprek. Als de klant aangeeft dat hij de mogelijkheden van de huidige aanbieder van de 

beleggingsverzekering wil onderzoeken dan moet de klant zelf zich tot die aanbieder wenden. Dergelijke 

aanpassingen binnen de bestaande beleggingsverzekering kan hij niet voor de klant regelen.”94  

  

AFM meldingen 

De AFM heeft in maart 2016 met vijf consumenten gebeld die bij de AFM een melding hebben gedaan over Visie. 

Deze consumenten hebben toestemming gegeven aan de AFM om de verkregen informatie uit deze  gesprekken te 

gebruiken in haar onderzoek. Hieronder wordt per consument relevante passages uit het gesprek weergegeven ten 

aanzien van de hoedanigheid waarin Visie optreedt in het huisbezoek.  

 

Consument 1  

Achteraf is de consument er via internet achter gekomen dat [S] een dochter van Visie is.  

 

Consument 2  

De adviseur heeft alleen het [S] beleggingsproduct besproken en geen andere alternatieven met de consumenten. 

Desgevraagd geeft de consument aan dat de adviseur niets heeft verteld over een relatie tussen [S] en Visie.  

 

Consument 3  

De consument geeft aan dat er niets is verteld over het feit dat [S] en Visie op hetzelfde adres zijn gevestigd.  

 

Consument 4  

De consument dacht een neutraal advies te krijgen maar daar was geen sprake van aldus de consument. Hij was hier 

niet goed over geïnformeerd door Visie. Er is niets gezegd over het feit dat zij alleen [S] beleggingsproducten 

aanbieden. 

 

Consument 5  

De consument geeft aan dat er niets is verteld over de gelieerdheid van Visie en [S]. 

 

                                                        
93 Verslag van het gesprek tussen de AFM en [AA] op 22 juni 2015. 

94 Verslag van het gesprek tussen de AFM en [AA] op 22 juni 2015. 
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Klachten van klanten 

Met het onderzoek ter plaatse op 22 juni 2015 heeft de AFM ook diverse e-mailboxen van medewerkers van Visie 

meegenomen. Gedurende het digitaal onderzoek heeft de AFM e-mails aangetroffen van klanten, financiële 

dienstverleners en verzekeraars die klagen over de dienstverlening van Visie, waaronder het huisbezoek.  

 

In haar digitale onderzoek heeft de AFM het document “klachten Visie vanuit xxxxxxx” aangetroffen. Dit document  

bevat vier klachten van klanten van xxxxxxx, een financiële dienstverlener, over de werkwijze van Visie. Ten 

aanzien van de hoedanigheid waarin Visie optreedt geeft een klant het volgende aan:  

 

“Hij gaf een visitekaartje van Visie af met daarop zijn naam met pen geschreven. Klant vertrouwde het niet en 

is op internet naar zijn naam gaan zoeken, daar bleek dat deze man werkzaam is bij [S] en niet bij Visie. Tijdens 

de afspraak is niets verteld over een samenwerking tussen Visie en [S].” 

 

De AFM heeft in haar digitale onderzoek een e-mail aangetroffen van [O] op 16 april 2015 met als bijlage 

“doc01935320150416141003” met daarin een klacht van een consument over de hoedanigheid waarin Visie optreedt 

daterend van 14 april 2015.  Zijn klacht bevat het volgende:  

 

“Bij deze wil ik een klacht indienen omtrent het gesprek van uw medewerker xxxxxxxxxxxxxxx op 4 maart 

2015 met mij.  

Ten eerste is er gezegd dat Visie BV de nieuwe tussenpersoon zou zijn van mijn verzekeringen bij 

xxxxxxxxxxxxxxxxx. Hiervan ben ik nooit op de hoogte gesteld. xxx zegt ook Visie BV niet te kennen. In feite 

kan Visie BV zich niet uitgeven en optreden als de tussenpersoon. 

Bovendien is in de wet en regelgeving bepaald dat een Verzekeraar, of een tussenpersoon die namens deze 

verzekeraar optreed, een onafhankelijk adviesgesprek met de klant moet aangaan en niet direct proberen 

een "eigen" product kan aansmeren.  

Dit is wel gebeurd.  

Het product is van [S]. Over de werkwijze van deze maatschappij lopen vele klachten bij "AFM" welke deze 

klachten ook in onderzoek heeft. De werkwijze van Visie BV komt in feite volstrekt overeen met die van [S] 

zelf. Tot slot heeft xxxxxxxxxxxxxxx verteld dat de rente op staatsobligaties 5% zou zijn. Dit blijkt feitelijk 

geheel onjuist.  

 

Op een forum schreef iemand "naar het concept heb ik laten kijken door een deskundige, het is allemaal 

mooi ingedekt maar het klopt van geen kanten" Ik ben voornemens om dit zelf bevestigd de krijgen van een 

deskundige. E.e.a. is voor mij voldoende reden om de overeenkomst te ontbinden en de rekening bij [S] te 

beëindigen.” 

 

6.4.2 Doel 

 

Gedurende het huisbezoek wordt het volgende aan de klant vermeld over het doel van het huisbezoek.  
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Stappenplan Visie afspraken 

 

 “Het doel van de afspraak 

Er wordt met een consument een afspraak gemaakt om de vermogensopbouwproducten door te nemen en 

te toetsen op een aantal punten. Er wordt een klantprofiel opgesteld met behulp van de klantverkenning in 

xxxxx. Er wordt met de klant een pensioen en/of vermogensanalyse gemaakt en indien nodig, wordt er een 

actief hersteladvies gegeven, of er wordt een alternatief product aangeboden. 

 

Visie verzekeringen heeft ervoor gekozen om dit te doen in een persoonlijk gesprek. het gaat om belangrijke 

financiële zaken waarbij naar onze mening het best kennis kan worden genomen van de situatie en wensen 

van de klant wanneer we persoonlijk langs komen” 

 

Werkinstructies adviseurs 

Op 1 maart 2016 heeft Visie drie werkinstructies voor adviseurs overhandigd: “Werkinstructie Visie 2.0”, 

“Werkinstructie gekochte of overgenomen portefeuilles” en “Werkinstructie hersteladvies(outsourcing)”.  

 

In het document “Werkinstructie Visie 2.0” staat over het doel van de afspraak het volgende:  

 

- “Inventariseren van schadeverzekeringen 

 

Hiervoor wordt gebruik gemaakt van het digitale document met het ‘No’-logo. Het doel van de 

samenwerkingspartner is het in kaart brengen van de lopende verzekeringen bij de klant. Hiervoor is hij 

een samenwerking aangegaan met Visie Verzekeringen. De adviseur slaat het document op als volgt: 

voorbeeld: NaamTP_NaamKlant. De adviseur van Visie inventariseert de schadeverzekeringen en mailt 

deze naar intermediair@visieverzekeringen.nl , Visie speelt verder geen rol en draagt de inventarisatie 

over aan de samenwerkingspartner. 

 

OF: 

 

- Inventariseren van hypotheken 

 

Visie Verzekeringen inventariseert voor de samenwerkingspartner of er een hypotheek loopt. Hiervoor 

wordt er gebruik gemaakt van het digitale inventarisatieformulier Hypotheken met het ‘No’-logo. De 

adviseur slaat het document op als volgt: voorbeeld: NaamTP_NaamKlant. De adviseur mailt het document 

vervolgens naar intermediair@visieverzekeringen.nl, Visie speelt verder geen rol en draagt de 

inventarisatie over aan de samenwerkingspartner. 

 

EN: 

 

- Openen van een [S] beleggersrekening 
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De adviseur van Visie Verzekeringen maakt voor de klant een pensioen- en/of vermogensanalyse. Hierin 

speelt de samenwerkingspartner verder geen rol. Na het openen van een rekening bij [S] wordt de 

consument klant van Visie Verzekeringen. De adviseur werkt volgens een vast concept.” 

 

Hieruit volgt dat Visie ten aanzien van schadeverzekeringen en hypotheken enkel inventariseert en vervolgens de 

inhoud van de inventarisatie overdraagt aan de samenwerkingspartner. Visie kan wel een [S] beleggersrekening 

openen voor de klant, waardoor hij klant van Visie wordt.  

 

In de “Werkinstructie hersteladvies(outsourcing)” staat over het doel van de afspraak het volgende:  

 

 “Het doel van de afspraak is het bespreken van de lopende producten die onder de zorgplicht van de 

samenwerkingspartner vallen. Omdat Visie Verzekeringen gespecialiseerd is in vermogensopbouw, is de 

huidige tussenpersoon een samenwerking aangegaan om zijn klanten begeleiden en te ontwoekeren. 

Hiervoor is het maken van een klantprofiel en inventarisatie verplicht. Op basis van het klantprofiel wordt 

bepaald of het lopende product nog passend is, of desgewenst overgesloten kan worden naar [S]. 

Uitgangspunt is de risicobereidheid, het doelvermogen en de financiële positie nu en in de toekomst. De 

adviseur van Visie Verzekeringen maakt hiervoor een pensioenanalyse of een vermogensanalyse.” 

 

In het derde document “Werkinstructie gekochte of overgenomen portefeuilles” staat over het doel van de afspraak 

het volgende:  

 

 “Het doel van de afspraak is het bespreken van de lopende producten die onder de zorgplicht van Visie 

Verzekeringen komen te vallen. Hiervoor is het maken van een klantprofiel en inventarisatie verplicht. Op 

basis van het klantprofiel wordt bepaald of het lopende product nog passend is, of desgewenst overgesloten 

kan worden naar [S]. Uitgangspunt is de risicobereidheid, het doelvermogen en de financiële positie nu en 

in de toekomst.” 

 

Bij zowel samenwerkingspartners als bij overgenomen portefeuilles kijkt Visie of het lopende product nog passend 

is of dat er (desgewenst) overgesloten kan worden naar [S].  

 

Uit de rest van de inhoud van de werkinstructies leidt de AFM af dat het bemiddelen in het [S] beleggingsproduct 

centraal staat. In de werkinstructies wordt aangegeven wat er dient te gebeuren indien de consument geen nieuw 

product af neemt en indien er wordt overgesloten naar een [S] beleggingsproduct en de extra eis indien een 

garantieproduct wordt overgesloten. In alle drie de werkinstructies staat:  

 

 “5. Consument neemt geen (nieuw) product af 

Indien de consument na het bezoek van een adviseur van Visie Verzekeringen besluit om het huidige product 

te behouden of te beëindigen zonder een [S] product af te nemen, dient te allen tijde het 

‘vergewisplichtformulier’ te worden ingevuld en toegevoegd aan het klantdossier. 
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6. Oversluiten naar [S] product 

In geval van oversluiten van een product naar [S] is het klantbelang leidend, er mag alleen overgesloten 

worden naar [S] indien er voor de klant een aantoonbaar voordeel te behalen valt. Dit voordeel moet 

worden vastgelegd in de adviesmotivatie. 

 

7. Oversluiten van een garantieproduct 

In geval van oversluiten van een garantieproduct naar een beleggersproduct zonder garantie, moet uit de 

adviesmotivatie blijken dat er een aantoonbaar voordeel is voor de klant en dat het vervallen van de 

garantie is besproken. 

 

8. Oversluiten van beleggersrekeningen naar [S] 

In geval van oversluiten van bankspaarproducten of beleggingsrekeningen van andere marktpartijen zal er 

een aantoonbaar voordeel voor de klant moeten zijn. Dit moet worden vastgelegd in de adviesmotivatie. 

Een voorbeeld is het omzetten van een lijfrenterekening naar een (uitgestelde-) DIL, deze wordt niet 

aangeboden door marktpartijen als bijvoorbeeld xxxxxxxxxxxxx.” 

 

Gesprekken tussen de AFM en medewerkers van Visie op 22 juni 2015  

Op 22 juni 2015 heeft de AFM met twee adviseurs ([BB] en [AA]) en [N] (xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx 

beleidsbepaler) gesproken over de werkwijze van de adviseurs. Hieronder geeft de AFM relevante passages ten 

aanzien van het doel van het huisbezoek weer uit deze gesprekken.  

 

“Het doel van het gesprek bij de klant thuis is om te kijken naar de polissen waarin vermogen wordt 

opgebouwd. Dit kunnen lijfrentes of vrij vermogen zijn. Ook moet er nog een reële looptijd zijn en moet het 

geen oud regime polis betreffen. Als dit het geval is, kan xxxxxxxxxxxx gaan rekenen. Dat rekenen gebeurt 

aan de hand van het systeem van [S].”95  

 

“Desgevraagd geeft [AA] aan dat hij alleen adviseert over beleggingsverzekeringen. [AA] merkt 

desgevraagd ook op dat de klant voorafgaand aan het gesprek in de verwachting is dat in het kader van de 

zorgplicht naar de polis wordt gekeken.”96 
 

AFM meldingen 

De AFM heeft in maart 2016 met vijf consumenten gebeld die bij de AFM een melding hebben gedaan over Visie. 

Deze consumenten hebben toestemming gegeven aan de AFM om de verkregen informatie uit deze  

gesprekken te gebruiken in haar onderzoek. Hieronder wordt per consument een weergave van het gesprek 

gepresenteerd waarin relevante informatie over het doel van het huisbezoek is ingewonnen.  

                                                        
95 Verslag van het gesprek tussen de AFM en [BB] op 22 juni 2015. 

96 Verslag van het gesprek tussen de AFM en [AA] op 22 juni 2015. [AA] geeft in zijn reactie op het gespreksverslag aan dat hij 

adviseert over vermogensopbouwproducten en niet enkel over beleggingsverzekeringen.  
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Consument 3  

Volgens de consument was het gesprek alleen gericht op het afsluiten van het [S] beleggingsproduct en niet op een 

hersteladvies. De consument noemt het “een ordinair verkoopgesprek”. De consument geeft aan dat ze niet lang 

hebben getwijfeld, omdat de adviseur desgevraagd aangaf dat hij zelf ook zou overstappen naar het [S] 

beleggingsproduct.   

 

Consument 4  

De adviseur gaf vrij snel aan dat de polissen overgezet zouden moeten worden naar [S]. Het voordeel van een [S] 

producten zouden minder kosten zijn.  

 

Digitaal onderzoek 

De AFM heeft gedurende haar digitaal onderzoek de volgende e-mail van [O] van 3 februari 2015 aan [B], [N] en 

[X] aangetroffen:  

x“De adviseur heeft een wettelijke verplichting om de risicobereidheid van de klant te inventariseren en 

géén product te adviseren dat niet past bij de risicobereidheid van de klant. Op bladzijde 21 stelt in elk 

geval de AFM dat de adviseur minimaal behoort te vragen of de klant bereid is een deel van zijn initiële 

inleg te verliezen. 

Het stellen van die vraag zal er toe leiden dat een deel van de klanten deze vraag met ‘nee’ zal 

beantwoorden, waarna we feitelijk geen [S] rekening meer zouden mogen adviseren. Wellicht kan het aantal 

klanten dat deze vraag met ‘nee’ beantwoord worden beperkt door een juiste sturing van het gesprek.” 

 

De AFM heeft gedurende haar digitaal onderzoek de volgende e-mail van 20 maart 2015 (met onderwerp 

“Vervolgafspraken”) aangetroffen van [N] aan alle adviseurs waaruit naar voren komt dat vervolgafspraken zijn 

toegestaan indien dit leidt tot het afsluiten van een product:  

 

 “In de afgelopen weken zien we in toenemende mate vervolgafspraken verschijnen in de agenda. 

Op zich is dit prima indien er gesloten wordt, echter we hebben ook afspraken hierover gemaakt: 

 

De meest commerciële tijdstippen zijn 19 uur en 21 uur. 

Vervolg wordt in principe op een ander tijdstip(keuze uit: 13 uur, 15 uur of 17 uur) ingepland. 

 

Dus niet om 14 uur, 16 uur, 18 uur of 20 uur!! Hou hier rekening mee.” 

 

6.4.3 Kosten 

 

Gedurende het huisbezoek wordt het volgende aan de klant vermeld over de kosten van het huisbezoek.  

 

Stappenplan  

In het stappenplan is het volgende opgenomen over de kosten van het huisbezoek:  
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 “Kosten 

 

Een hersteladviesgesprek is gratis. Overstappen naar een alternatief product is mogelijk, er worden dan 

advieskosten in rekening gebracht. De kosten zijn 395 euro, die in 10 termijnen kan worden voldaan. (In 

geval van (uitgestelde)DIL of GH bedragen de kosten 495 euro)” 

 

Werkinstructies adviseurs 

In de drie ontvangen werkinstructies is geen informatie opgenomen over de kosten van het huisbezoek.  

 

Opdrachtbevestiging 

Op 22 juni 2015 en 1 maart 2016 heeft Visie een lege opdrachtbevestiging verstrekt aan de AFM. Deze 

opdrachtbevestiging wordt tijdens het huisbezoek door de klant getekend. Over de kosten staat hierin het volgende:  

 

 “Visie Verzekeringen brengt advies- en/of bemiddelingskosten in rekening. Het kan zijn dat de 

aanbieder (een deel van) die kosten aan Visie Verzekeringen vergoedt waardoor de kosten verwerkt 

zitten in het product. Over het algemeen betaalt u de kosten direct aan Visie Verzekeringen. Door de kosten 

direct aan u door te berekenen kunnen de kosten van het product zelf zodoende laag blijven. 

 

(…)  

  

In de dienstverleningsdocumenten die beschikbaar zijn gesteld op de website van Visie 

Verzekeringen treft u de gemiddelde kosten aan. Tenzij een andere afspraak met u is gemaakt zijn dit 

de kosten die Visie Verzekeringen in rekening brengt. 

  

Vermogensopbouwproducten  

Advies Vermogens- of Pensioenopbouw  ☐ € 500,00 X  €  

Gericht op afsluiten  ☐ € 395,00 X  €  

Combinatie  ☐ € 895,00 X  €  

Pensioenuitkering, DIL, Stamrechtopbouw en 

Stamrechtuitkering  
☐ € 500,00 X  €  

Gericht op afsluiten  ☐ € 495,00 X  €  

Combinatie  ☐ € 995,00 X  €  

Hypotheekaanvraag  

Advies  ☐ € 1.500,00 X  €  

Gericht op afsluiten  ☐ € 1.450,00 X  €  

Combinatie  ☐ € 2.950,00 X  €  

Risico’s afdekken (verzekeringen)  

Advies  ☐ € 500,00 X  €  

Gericht op afsluiten  ☐ € 395,00 X  €  
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 ” 

 

Gesprekken tussen de AFM en medewerkers van Visie op 22 juni 2015  

Op 22 juni 2015 heeft de AFM met [N] en xxxxxxxxxxxxxx ([BB] en [AA]) gesproken over de werkwijze van de 

adviseurs. Hieronder geeft de AFM relevante passages weer uit de gespreksverslagen ten aanzien van de kosten die 

worden gerekend voor het huisbezoek.  

 

“De klant tekent nu een apart document voor de adviesfee. De meeste klachten zien op de adviesfee. Op de 

vraag of er kosten aan zijn verbonden als de klant na het gesprek erop terugkomt om een [S] product te nemen, 

antwoordt [N] dat als de klant dit binnen een redelijke termijn aangeeft, Visie hier niets mee doet. Op de vraag 

wat hij onder redelijke termijn verstaat, antwoordt [N] dat als er al werkzaamheden zijn verricht, de klant 

hiervoor moet betalen. Als het proces van afsluiten/oversluiten nog kan worden tegengehouden en de klant 

maakt aannemelijk dat dit nodig is, dan maakt Visie daar geen punt van.”97  

 

“Op de vraag wanneer de kosten kenbaar worden gemaakt, geeft [BB] aan dat dit gebeurt als het [S] product 

is voorgesteld. De kosten worden dan door hem gemotiveerd. Als de klant besluit een nieuw product te sluiten 

kost dit in principe 295 Euro. Dit kan in termijnen betaald worden. Daarnaast betaalt de klant 35 Euro voor 

het openen van de rekening en jaarlijks 20 Euro voor het onderhoud van de rekening. Daarnaast zitten er 3% 

kosten in het product en 1,5% kosten over de gemiddelde belegde waarde. Dit zijn jaarlijkse kosten.”98 

 

“De toezichthouders vragen of er kosten verbonden zijn aan het oversluiten van het product en vragen [AA] of 

hij dit benoemt. [AA] geeft aan dat hij de kosten die horen bij het regelen van het nieuwe product ook benoemt, 

want anders verras je iemand aan het einde van het gesprek. Hij licht verder toe dat er mensen zijn die denken 

dat alles gratis is, maar in verband met het provisieverbod is dat niet meer zo. [AA] geeft het voorbeeld van een 

schilder die ook niet gratis het huis komt schilderen.”99 

                                                        
97 Verslag van het gesprek tussen de AFM en [N] op 22 juni 2015. 

98 Verslag van het gesprek tussen de AFM en [BB] op 22 juni 2015. In zijn reactie op het gespreksverslag schrijft [BB] de volgende 

aanvulling: “Met betrekking tot de kosten is het zo dat de advieskosten €295 bedragen. Deze kosten kunnen in termijnen worden betaald. 

De kosten van het product zijn €35 voor het openen van de rekening en ongeveer €20 voor het onderhoud van de rekening. Daarnaast 

wordt er over iedere inleg in het product een percentage van 3% berekend en aan jaarlijkse beheerkosten 1,25%.” 

99 Verslag van het gesprek tussen de AFM en [AA] op 22 juni 2015. 

Combinatie  ☐ € 895,00 X  €  

Hersteladvies  

Hersteladvies  ☐ € 0,00 X  €  

Overig  

Hersteladvies  

Totaal  €  
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“[AA] heeft zelf één klacht ontvangen. Deze klant had niet verwacht dat hij geld moest betalen voor het 

oversluiten van het product. Dit was wel besproken, zo stelt [AA], maar de klant moet veel informatie in korte 

tijd verwerken tijdens het adviesgesprek. Het zou daarom kunnen dat de klant het kostenonderdeel vergeten is, 

zo stelt [AA]. Hij kan zich in ieder geval voorstellen dat dit even niet is blijven hangen.”100 

  

AFM meldingen 

De AFM heeft in maart 2016 met vijf consumenten gebeld die bij de AFM een melding hebben gedaan over Visie.  

Deze consumenten hebben toestemming gegeven aan de AFM om de verkregen informatie uit deze  

gesprekken te gebruiken in haar onderzoek. Hieronder wordt per consument een weergave van het gesprek 

gepresenteerd waarin relevante informatie over de kosten die Visie in rekening brengt is ingewonnen.  

 

Consument 1  

Tijdens het gesprek is gesproken over kosten van 450 euro om het product bij [S] af te sluiten en daarnaast nog 

administratiekosten. De consument heeft wel gevraagd of zij er eerst over na konden denken en later te tekenen,  

maar de adviseur gaf aan dat er dan extra 500 euro moest worden betaald.  

 

Consument 2  

De adviseur heeft verteld over de kosten van het product, namelijk 2.000 euro eenmalig en dat er jaarlijkse kosten 

zijn. Indien de consument kritisch was over de kosten richting de adviseur, gaf de adviseur als repliek “dat zit jou 

wel dwars hè”.  

 

Consument 3  

De consument geeft aan dat tijdens het huisbezoek niets verteld is over de risico’s en kosten van de [S] 

beleggingsproducten. Dit bleek uit de achteraf toegestuurde documenten. De kosten voor advies, 450 euro, zijn 

uiteindelijk niet betaald door de consumenten.  

 

Consument 4  

Na het gesprek heeft de consument documenten ontvangen en toen heeft hij gelezen over de kosten. Hij vond deze 

kosten te hoog en heeft hierover gebeld met Visie. Hij heeft aangegeven de overeenkomst te willen ontbinden.   

 

Klachten van klanten 

Met het onderzoek ter plaatse op 22 juni 2015 heeft de AFM ook diverse e-mailboxen van medewerkers van Visie 

meegenomen. Gedurende het digitaal onderzoek heeft de AFM e-mails aangetroffen van klanten, financiële 

dienstverleners en verzekeraars die klagen over de dienstverlening van Visie, waaronder het huisbezoek en 

bijbehorende kosten.  

 

                                                        
100 Verslag van het gesprek tussen de AFM en [AA] op 22 juni 2015. 
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Op 11 april 2015 mailt een klant naar adviseur xxxxxxxxxx met onderwerp “Toelichting transactiehistorie polisnr 

xxxxxxxxxxxx” over onvoorziene kosten: 

 

 “Onlangs hebben wij via u een beleggingspolis geopend bij de [S]. 

Het polisnummer is xxxxxxxxxxxx. 

De vorige polis is inmiddels afgekocht en dat bedrag is gestort bij de [S]. 

  

Bij de transactiehistorie kunnen we zien welke kosten dit met zich mee heeft gebracht. 

Nu we intussen een keer € 100 hebben gestort, zien we dat er daarna € 3,00 is afgeschreven. 

Betekent dit dat er productkosten worden verrekend telkens wanneer er gestort wordt? 

  

Tevens zien we dat op het moment dat de afkoopsom werd gestort, er maar liefst € 468,34 is afgeschreven. 

U heeft bij ons gesprek aangegeven dat de kosten voor het overstappen slechts € 250,00 zou kosten. 

  

Het lijkt erop dat er behoorlijk wat onvoorziene bijkomende kosten worden verrekend. 

Graag zouden we hier een toelichting op zien.” 

 

Op 15 april reageert [Z] op deze klacht. [Z] geeft in zijn reactie een toelichting op de in rekening gebrachte kosten. 

De klant reageert op 15 april 2015 hierop, waarin zij aangeven dat zij zich belazerd voelen en dat bepaalde kosten 

niet besproken zijn in het gesprek met de adviseur. 

 

“Bij ons gesprek met xxxxxxxxxxxxxxxxxxx is er niks aan onze aandacht ontsnapt  het zou € 250.00 euro + 

€ 1.70 aan service kosten dat is tegen ons gezegd ,en ook geen € 3.00 per storting 

We voelen ons flink belazert ,  hoe lossen we dit op ?” 

 

Uit de interne e-mailwisseling blijkt vervolgens dat er een nieuwe afspraak gepland wordt met de klant.  

 

Op 1 mei 2015 stuurt een klant een e-mail met onderwerp “FW: Informatie 

xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx” aan de adviseur naar aanleiding van een telefoongesprek tussen de klant 

en de adviseur. De klant geeft in haar e-mail aan dat tijdens het huisbezoek bepaalde zaken anders zijn voorgesteld. 

In haar e-mail staat:  

 

“Na ons telefoongesprek van vanmiddag waarin ik u melde dat u vorige week iets anders vertelde dan dat 

nu blijkt: 

- Ik zou pas na 1 september ev. overgaan naar [S] en niet per direct. 

- U vertelde mij niets over de 3% productkosten bij de start van het product ( zal ongeveer € 600,00 

zijn ) 

- U heeft mij ook niets verteld over de 1,25% kosten bij iedere keer uitkering. 

- Ook de eenmalige kosten € 35,00 voor het openen van de [S] rekening hebt u toen niet genoemd 

evenals de kosten van € 1,70 per maand voor die rekening. 
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- Ook de administratiekosten van € 150,00 bij vroegtijdige uitkering of overstap naar een ander [S] 

product zijn toen niet genoemd. 

  

Wel vertelde u mij dat ik jaarlijks bij xxxxx tussen de € 200,00 en € 300.00 kwijt was aan kosten. 

Ook dat als ik na 1 september 2015 zou komen te overlijden mijn spaargeld naar xxxxx zou gaan en niet 

naar mijn kinderen. 

Vanmiddag heeft u dit telefonisch nog een keer herhaald. 

Na een telefoongesprek met xxxxx blijkt dat wat u mij twee keer heeft voorgespiegeld helemaal niet waar 

te zijn. ( zie kopie brief xxxxx ) 

Ik zou bij u, op onjuiste voorlichting, de ene woekerpolis inruilen voor de andere. 

  

Het feit dat u grote kosten voor mij niet genoemd hebt, en mij dingen verteld hebt die niet waar blijken te 

zijn, is voor mij een reden om alle contacten met u te verbreken. 

U had met mij geen inventarisatie gesprek maar een gesprek om er zelf beter van te worden want als u 

onwaarheden verteld en kosten weg laat, is dit een gesprek dat er alleen maar is ter zelfverrijking.” 

 

6.4.4 Samenvattende bevindingen AFM t.a.v. ‘huisbezoek van de adviseur van Visie’ 

 

Na het maken van de afspraak en de bevestiging van de afspraak via e-mail vindt het huisbezoek plaats. De AFM 

heeft in de vorige paragrafen geconstateerd dat Visie ofwel voor hersteladvies bij de consument thuis komt ofwel 

voor een inventarisatie van het verzekeringspakket. Uit de diverse (interne) documenten, zoals het processchema, 

de werkinstructies en stappenplan, leidt de AFM af dat het dienstverleningsproces van Visie niet primair ziet op het 

enkel bieden van hersteladvies of een inventarisatie. Doel is namelijk om een [S] beleggingsproduct aan te bieden. 

Visie kan namelijk alleen [S] beleggingsproducten adviseren. [AA] verklaart ook dat hij geen wijzigingen kan laten 

aanbrengen in bestaande polissen van de klant, noch kan hij alternatieven aanbieden van de bestaande verzekeraar. 

Schadeverzekeringen en hypotheken worden door de adviseur van Visie niet geadviseerd; de klant wordt daarvoor 

doorgegeven aan de samenwerkingspartner. De adviseur kan wel een [S] beleggersrekening openen, wat volgens 

het productieoverzicht ook uitsluitend gebeurt (wanneer een nieuw product afgenomen wordt). Ook uit de andere 

werkinstructies volgt dat de adviseur dient de kijken of het huidige product van de klant nog passend is en 

“desgewenst overgesloten kan worden naar [S]”. Een ‘hersteladvies’ van Visie mondt dus altijd uit in ofwel 

oversluiten naar een [S] beleggingsproduct, ofwel niets doen. Wanneer de klant niets doet, heeft hij nog altijd zijn 

bestaande product waarin geen herstelwerkzaamheden zijn uitgevoerd. Ook heeft hij dan nog altijd geen advies 

gehad over alternatieve producten van zijn huidige verzekeraar.  

 

Uit een e-mail die de AFM heeft opgenomen in paragraaf 6.4.2 blijkt dat Visie het huisbezoek zodanig wenst te 

sturen dat een verkoopkans voor het [S] beleggingsproduct ontstaat. Dat het huisbezoek in het teken staat van het 

(over)sluiten naar een [S] beleggingsproduct wordt bevestigd door de meldingen die consumenten hebben gedaan 

bij de AFM en klachten van consumenten en verzekeraars die de AFM in haar digitaal onderzoek heeft aangetroffen. 

Uit deze meldingen en klachten leidt de AFM een duidelijke rode draad af. Deze rode draad is dat de adviseur 

nauwelijks een inventarisatie maakt van de klantsituatie, maar enkel kijkt naar de bestaande beleggingsverzekering 
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dan wel lijfrente met als doel deze te vergelijken met het [S] beleggingsproduct. Hierbij geeft de adviseur aan dat 

het [S] beleggingsproduct meer rendement oplevert en minder kosten heeft. De AFM heeft zelfs klachten 

aangetroffen waarbij klanten met een garantieproduct zijn geadviseerd om over te stappen naar een [S] 

beleggingsproduct dat geen garantie kent.  

 

Al met al constateert de AFM dat hetgeen in de eerdere stappen als doel van het gesprek wordt aangegeven, en de 

financiële dienst is die Visie aanbiedt, niet is wat de adviseur daadwerkelijk voor komt. Het hersteladvies en 

inventarisatiegesprek wordt door Visie gebruikt om bij de consument een voet tussen de deur te krijgen. Zodra de 

adviseur bij de consument thuis is, staat uitsluitend het verkopen van een [S] beleggingsproduct centraal. Of zoals 

een consument het noemt: een “ordinair verkoopgesprek”. 

 

Hierbij schuwt de adviseur niet om druk uit te oefenen op de consument. Niet alleen worden huisbezoeken binnen 

het uur afgewikkeld, zo blijkt uit de gesprekken met consumenten, maar ook geven meerdere consumenten aan dat 

zij zich gedwongen voelden om te tekenen tijdens het huisbezoek. Ze geven aan dat zij niet voldoende tijd hebben 

gekregen om over het aanbod na te denken. Twee consumenten geven bijvoorbeeld aan zich overrompeld te hebben 

gevoeld omdat zij direct de overeenkomst dienden te tekenen. Een consument gaf aan dat het product van [S] hen 

“door de strot is gedouwd”. Ook wil de adviseur bij voorkeur in één huisbezoek het product afsluiten. Hoewel [AA] 

aangeeft dat er een mogelijkheid is voor een tweede gesprek, heeft de AFM uit twee meldingen afgeleid dat de 

adviseur dan wel extra kosten rekent voor dit tweede bezoek. In één geval zou dit zelfs € 500 betekenen.  

 

Dat Visie uitsluitend een [S] beleggingsproduct aanbiedt aan de klant, zou volgens [N] duidelijk blijken uit het 

Dienstverleningsdocument VO en zou de adviseur dit aan het begin van het gesprek aangeven. Uit de gesprekken 

die de AFM met consumenten heeft gevoerd en de klachten uit het digitaal onderzoek blijkt echter dat de consument 

niet altijd, althans niet duidelijk, op de hoogte is van dit beperkte aanbod. Zo geeft één consument aan dat hij dacht 

neutraal advies te krijgen. Er is tijdens het huisbezoek niks gezegd over het feit dat Visie uitsluitend een [S] 

beleggingsproduct kan afsluiten voor de klant. Daar komt bovenop dat de relatie tussen Visie en [S] onduidelijk is 

voor consumenten. Zoals in de feiten is omschreven geven enkele consumenten aan dat zij na het gesprek en door 

het zoeken op internet er achter zijn gekomen dat [S] en Visie gelieerd zijn.  

 

Ten slotte leidt de AFM af uit de feiten dat klanten tijdens het gesprek op de hoogte worden gesteld van de kosten 

die het huisbezoek met zich meebrengen. De AFM heeft niet kunnen constateren op welk moment tijdens het 

huisbezoek Visie de klant informeert over de kosten. Op basis van de werkinstructies en stappenplan is dit in ieder 

geval bij het ondertekenen van diverse documenten. De consument moet immers een opdrachtbevestiging en SEPA-

machtigingsformulier tekenen. Naast de kosten voor de diensten van Visie, zijn er ook nog de kosten voor het [S] 

beleggingsproduct. Uit de klachten en meldingen van consumenten blijkt dat de adviseur onvoldoende en 

onduidelijke informatie verschaft over de diverse kosten van het [S] beleggingsproduct. Consumenten komen pas 

na het huisbezoek, en nadat ze meer schriftelijke informatie ontvangen over het product zelf, erachter welke kosten 

er allemaal in rekening gebracht worden.    
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6.5 Informatieverstrekking na totstandkoming van de overeenkomst  
 

6.5.1 Feiten 
 

Uit e-mails101 blijkt dat klanten (vanaf het e-mailadres [S] <noreply@xxxxxxxxxx>) een 

e-mail krijgen na het huisbezoek, indien zij een product hebben afgesloten, met als onderwerp “Informatie 

xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx” (afhankelijk van het product dat de klant heeft gekozen). De e-mail heeft 

als bijlagen: 

- Offerte 

- Essentiële Beleggersinformatie xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx 

- Essentiële Beleggersinformatie xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx 

- Financiële Bijsluiter xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx (afhankelijk van gekozen product) 

- [S] Reglement Lijfrentebeleggingsrechten (afhankelijk van gekozen product) 

- Productoverzicht xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx (afhankelijk van gekozen product) 

- Prospectus xxxxxxxxxxxxxxxx  

 

Een paar minuten later krijgen klanten een e-mail met als onderwerp “Welkom bij [S]” met als bijlage het ingevulde 

deelnameformulier.102 

 

Ook ontvangen klanten van de adviseur per e-mail een digitale versie van het xxxxx adviesrapport. Hieronder een 

e-mail, verstuurd op 27 maart 2015 met onderwerp “herstelrapport”, die de AFM tijdens haar digitaal onderzoek 

heeft aangetroffen:  

 

“In de bijlage treft u het herstelrapport aan. 

 

Rekeningnummer, gebruikersnaam en wachtwoord zal u op korte termijn ontvangen. 

 

Over een aantal weken zal u van xxxxx de afkoopbrief ontvangen. Deze mag u enkel ondertekenen en 

doorsturen in de enveloppe die ik bij u heb achtergelaten.” 

 

De bijlage is een “Persoonlijk Financieel Advies” met een xxxxx logo daterend van 26 maart 2015.  

 

  

                                                        
101 Zie het emailbericht van 1 mei 2015 met als onderwerp “Klacht xxxxxxxxxxx” en het e-mailbericht dat op 22 juni 

2015 aan de AFM is verstrekt met als onderwerp “Fw  Fwd  Informatie xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx”. Bij laatstgenoemde 

e-mailbericht is overigens geen financiële bijsluiter bijgevoegd.  
102 Zie melding van consument aan AFM van 18 mei 2015 waarbij voornoemde twee e-mailberichten zijn gevoegd.  
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6.5.2 Bevindingen AFM t.a.v. de informatieverstrekking na totstandkoming van de overeenkomst 

 

Relevante informatie over product wordt na sluiten overeenkomst verstrekt 

Uit de door Visie overgelegde werkinstructies blijkt niet dat klanten tijdens het huisbezoek schriftelijke informatie 

overhandigd krijgen. Zoals uit paragraaf 6.4 is gebleken, heeft de adviseur in ieder geval geen schriftelijke informatie 

over de door hem geadviseerde [S] beleggingsproducten of het xxxxxxxxxxxxxxxx bij zich. Uit de op 22 juni 2015 

verstrekte informatie blijkt dat de adviseur wel dienstverleningsdocumenten, maar geen Dienstenwijzer bij zich 

draagt. Zoals blijkt uit de op 1 maart 2016 verstrekte informatie is dit precies andersom. 

 

Uit de werkinstructies blijkt dat de adviseur tijdens het gesprek aan huis het met xxxxx gegenereerde adviesrapport 

naar de klant mailt. Uit e-mails blijkt dat klanten na afloop van het huisbezoek twee e-mails krijgen opgestuurd 

vanaf noreply@xxxxxxxxxx. In de eerste e-mail zijn verschillende bijlagen gevoegd waaronder Essentiële 

Beleggersinformatie voor de subfondsen, Financiële Bijsluiter van het gekozen product, [S] reglement van het 

gekozen product, het [S] productoverzicht van het gekozen product en het prospectus van het xxxxxxxxxxxxxxxx. 

In de tweede e-mail is het deelnameformulier als bijlage gevoegd. Klanten krijgen dus pas voornoemde schriftelijke 

informatie in handen nadat de overeenkomst is gesloten. Dit wordt bevestigd door de klanten die de AFM heeft 

gesproken. Deze informatie wordt ook niet (voorafgaand aan het huisbezoek) door Visie via haar website ter 

beschikking gesteld, zoals blijkt uit paragraaf 6.3.3.  

 

Daarnaast vertellen consumenten dat de adviseur tijdens het gesprek (mondeling) zeer summiere informatie over het 

[S] beleggingsproduct had gegeven (zie hoofdstuk 6.4). Consument 1 geeft aan dat de adviseur het [S] 

beleggingsproduct binnen vijf minuten voorstelde als een goed product met weinig kosten. Hij vertelde de 

consument dat zij teveel kosten betaalden met hun huidige product en dat de [S] rekening een beter product voor 

hen was. Consument 2 werd alleen verteld over de kosten van het product (€ 2.000 eenmalig en jaarlijkse kosten). 

Consument 3 geeft aan dat die avond niets verteld is over risico’s en kosten van de [S] producten. De risico’s en 

kosten bleken uit de achteraf toegestuurde documenten. Er is verteld dat het een beleggingsproduct is maar niet dat 

ook verlies zou kunnen worden geleden. Voordeel voor het overstappen naar het [S] beleggingsproduct was het hoge 

rendement, aldus de adviseur. Consument 4 geeft aan dat als enige voordeel van het [S] beleggingsproduct werd 

genoemd dat er minder kosten zouden zijn. 

 

  

mailto:noreply@gfhgiro.nl
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7. Feiten en bevindingen ten aanzien van de behandeling van klachten  

In dit hoofdstuk staan feiten en bevindingen zoals deze blijken uit het onderzoek van de AFM ten aanzien van de 

behandeling van klachten door Visie. In paragraaf 7.1 staan de feiten en in paragraaf 7.2 de bevindingen van de 

AFM. 

7.1 Feiten 

 

Het volgende blijkt ten aanzien van de behandeling van klachten uit verschillende documenten.  

 

Klachtenbeleid 

Op 22 juni 2015 heeft de AFM het klachtenbeleid van Visie ontvangen. Dit klachtenbeleid is niet veranderd tussen 

ontvangst en 1 maart 2016, zo blijkt uit een vergelijking tussen het klachtenbeleid ontvangen op 22 juni 2015 en het 

klachtenbeleid op 1 maart 2016. In het klachtenbeleid ontvangen op 22 juni 2015 staat onder iedere pagina de 

voetnoot “20150301 Klachtenbeleid Visie Verzekeringen alleen voor intern gebruik (concept onder voorbehoud van 

goedkeuring)”. Het klachtenbeleid dat de AFM op 1 maart 2016 heeft ontvangen heeft als voetnoot “20150301 

Klachtenbeleid Visie Verzekeringen alleen voor intern gebruik”.  

 

Volgens Visie is een klacht “iedere uiting van ontevredenheid van een (toekomstige) klant (“Klant”) over de 

dienstverlening van Visie of een medewerker van Visie”.  

 

Visie behandelt enkel schriftelijke klachten die per post of per e-mail worden ingestuurd:  

“Klachten moeten schriftelijk worden ingediend. Indien een Klant telefonisch een klacht uit, zal worden gevraagd 

om deze klacht op schrift te stellen en per post of per e-mail in te sturen, alvorens tot behandeling kan worden 

overgegaan.  

 

Als een klacht onduidelijk is of niet (voldoende) gemotiveerd is, zal Visie om een toelichting vragen aan de klager. 

De toelichting of de opschriftstelling zal worden gevraagd door xxxxxxxxxxxxxxx.” 

 

Klachtenproces 

xxxxxxxxxxxxxxx van Visie registreert de klacht in het klachtenregister met een dossiernummer, bestaande uit het 

jaar en een volgnummer. De klant ontvangt na registratie een ontvangstbevestiging in beginsel binnen vijf 

werkdagen. In de ontvangstbevestiging staat dat in beginsel binnen tien werkdagen een nadere inhoudelijke reactie 

zal volgen.  

 

Binnen twee dagen na ontvangst van de klacht wordt de klacht door xxxxxxxxxxxxxxx overgedragen aan de 

klachtenbehandelaar. Elke klacht dient vervolgens inclusief klachtdossier te worden doorgeleid aan LRC [AFM: 

legal, risk en compliance]/de Compliance Officer. LRC / de Compliance Officer zal een keer per kwartaal een 

overzicht aan de Directie voorleggen en klachten maken ten minste standaard onderdeel uit van de Directieoverleg.  
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Indien een klant het niet eens met de reactie van Visie, deze onvolledig is of Visie niet tijdig reageert, kan de klant 

een klacht indienen bij het Kifid of een procedure aanhangig maken bij de rechter. Visie is geregistreerd bij het Kifid 

en aanvaardt het oordeel van Kifid niet bij voorbaat als bindend. Uit het register van Kifid blijkt dat Visie sinds 20 

februari 2012 aangesloten is en niet heeft gekozen voor een (bij voorbaat) bindend advies.  

 

Inhoudelijke behandeling 

In het klachtenbeleid van Visie staat het volgende over de klacht inhoudelijk in behandeling nemen:  

 

“Wanneer de klacht inhoudelijk is gemotiveerd, kan hierop een antwoord worden geschreven door LRC. 

(…) 

Alle door de Klant aangedragen punten van de klacht dienen te worden behandeld. Met argumenten en 

motivering dient elke klacht te worden genuanceerd, verworpen of wanneer redelijk: te worden bekrachtigd. 

Onder een inhoudelijke behandeling van een klacht staat, altijd een verwijzing naar Kifid.  

 

Binnen twee (2) weken na dagtekening van de ontvangstbevestiging zal het onderzoek naar de klacht in 

beginsel  worden afgerond en zal een brief worden verstuurd aan de Klant waarin op alle punten 

aangehaald door de Klant een zo volledig mogelijk antwoord zal worden gegeven. Deze brief zal door LRC 

worden opgesteld.” 

 

In de bijlagen van het klachtenbeleid zijn standaard e-mails en voorbeeld teksten opgenomen. Indien de klant een 

klacht heeft over de factuur, staat in Annex III van het klachtenbeleid de volgende standaard e-mail motivering:  

 

 “Het lijkt erop dat u het niet eens bent met de aan u verzonden factuur voor door Visie Verzekeringen 

verrichte diensten. Wat uiteindelijk uw klacht is, is ons nog niet duidelijk. Immers, de medewerker van Visie 

Verzekeringen is in [MAAND JAAR] bij u aan huis geweest, is u van dienst geweest en heeft u daarbij 

gewezen op de kosten. In het kader van de wet is Visie gehouden een klacht in behandeling te nemen en 

deze op een deugdelijke wijze af te handelen. Daarom verzoeken wij u om uw klacht duidelijk te formuleren 

en te onderbouwen, zodat deze in behandeling kan worden genomen en wij willen ook uw onderbouwing 

meenemen in dit proces. Indien wij niet binnen twee weken na deze email een duidelijk omschreven klacht 

van u hebben mogen ontvangen, dan kunnen wij uw klacht niet in behandeling nemen. 

 

Het indienen van een klacht schort de verplichting tot betaling van een factuur niet op. De procedure 

om het in de factuur opgenomen bedrag te innen zal worden voortgezet.  

 

Wij wijzen u erop dat indien wij de klacht niet op een deugdelijke wijze afhandelen of indien u na 

afhandeling van de klacht het niet eens bent met de uitkomst, kunt u zich binnen drie maanden tot het 

Klachteninstituut Financiële Dienstverlening (www.kifid.nl) wenden.  

 

Wij vertrouwen erop u hiermee voldoende te hebben geïnformeerd.” 
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In Annex IV staat een voorbeeld tekst voor de inhoudelijke behandeling van de klant aan de klant:  

  

“Wij hebben uw bericht ontvangen en kennisgenomen van uw nadere toelichting. Voor zover relevant gaan 

wij hieronder nader in op uw schrijven.” 

 

 

Annex V bevat een standaard e-mail op verzoeken na de inhoudelijke behandeling van de klacht:  

  

 “Wij hebben uw e-mail d.d. [DAG MAAND JAAR] in goede orde ontvangen. Wij zullen deze in 

behandeling nemen. Graag maken wij van de gelegenheid gebruik u er op te attenderen dat u de 

factuur nog niet heeft voldaan. Wij verzoeken u deze zo spoedig mogelijk alsnog te voldoen.”  

 

Evaluatie 

In het klachtenbeleid staat dat ten minste jaarlijks de Directie de (afgehandelde) klachten beziet met als doel de 

opgedane ervaringen zoveel mogelijk te gebruiken voor de verbetering van organisatie, werkwijze en diensten van 

Visie.  

 

Dienstenwijzer  

In de Dienstenwijzer van Visie staat:  

 

“Klachteninstituut Financiële Dienstverlening (Kifid) Visie Verzekeringen doet haar uiterste best u zo goed 

mogelijk van dienst te zijn. Mocht u toch een klacht hebben over onze dienstverlening, dan kunt u ons de klacht 

schriftelijk toesturen. Wij zullen ons inspannen uw klacht op te lossen. Indien u meent dat uw klacht niet goed is 

opgelost, of indien u niet tevreden bent over de geboden oplossing, dan kunt u zich wenden tot het Kifid. Het Kifid 

is een onafhankelijk orgaan die uw klacht kan beoordelen. Ons aansluitnummer bij het Kifid is 300.014818. Zie 

voor meer informatie www.Kifid.nl.” 

  

Website Visie 

Het klachtenbeleid van Visie ontvangen op 22 juni 2015 bevat een bijlage waarin een tekstvoorstel is gedaan voor 

informatie over het indienen van de klacht op de website van Visie per 1 maart 2015. De AFM heeft op 27 september 

2016 de website van Visie bekeken en heeft geen informatie aangetroffen, anders dan de Dienstenwijzer, over de 

wijze waarop een klant een klacht kan indienen en hoe het klachtenproces eruit ziet.  

 

Managementoverleggen 

Visie heeft met haar reactie van 1 maart 2016 meerdere verslagen van managementoverleggen verstuurd. In het 

managementoverleg van 2 februari 2016 is de klachtenrapportage van 2015 besproken. In de actie- en besluitenlijst 

staat het volgende:  

 

“Rapportage ziet er overzichtelijk uit. 
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N.a.v. conclusies en aanbevelingen rapportages 2015: 

- Tarieven nog eens bekijken 

- Goede (standaard) omschrijving op de adviesmotivatie over waarom de klant voor dit product kiest, 

blijft een aandachtspunt. 

- Programmatool nodig dat aansluit bij doelstelling Visie (agendapunt volgende vergadering) 

- Beheerskosten tov huidig product klant is niet altijd inzichtelijk. xx neemt dit mee in overleg adviseurs.” 

 

Klachtenadministratie 

Op 22 juni 2015 en op 1 maart 2016 heeft de AFM een klachtenoverzicht van Visie ontvangen. Het klachtenoverzicht 

bestaat uit de volgende onderdelen: registratienummer, datum klacht, naam en adres klant, korte omschrijving van 

de klacht, type [S] product, naam adviseur, toelichting, laatste actie, datum antwoord, datum laatste actie, datum 

betaling, open/gesloten, Kifid, en doorlooptijd. In 2015 heeft Visie 20 klachten geregistreerd en in 2016 (tot 1 maart 

2016) één klacht. Bij alle klachten wordt het adres van de klant vermeld. In 15 van de 21 klachten zijn geen 

voornaam, voornamen, of voorletters van de klant opgenomen.  

 

De AFM heeft een e-mail aangetroffen van [CC] aan [O] op 21 april 2015 met als onderwerp “RE: xxxxxxxxx” 

waaruit blijkt dat er vóór 21 april 2015 geen schriftelijk klachtenoverzicht was voor Visie:  

 

“Deze behandel ik als klacht. Ik ga klachten Visie in nieuw complaint register opnemen voor Visie 

Verzekeringen dus je zal klacht niet terug vinden in huidige register.”103 

 

[O] vraagt vervolgens of het Visie register ook kan worden ingezien, waarop [CC] antwoordt “Ja absoluut, die komt 

er ook bij te staan maar heb nu nog geen tijd om dit in orde te maken. Zsm!”. De klacht van xxxxxxxxxxxxxxxxx 

is volgens het klachtenoverzicht op 13 april 2015 ingediend bij Visie.  

 

Uit het overzicht van 22 juni 2015, waar in totaal zes klachten zijn opgenomen, blijkt dat vier van de zes klachten 

gesloten zijn. Uit het overzicht van 1 maart 2016 blijkt dat 16 van de 21 geregistreerde klachten zijn gesloten. Twee 

klachten zijn doorgezet naar het Kifid en dus nog niet gesloten. De overige drie openstaande klachten zijn op 1 maart 

2016 nog in behandeling bij Visie. Dertien klachten hebben geleid tot creditering van de advies- en 

bemiddelingsvergoeding, zeven klachten zijn afgehandeld met een inhoudelijke reactie. In de toelichting wordt 

veelal kort verwezen naar “standaard reactie ontvangen”, “inhoudelijke reactie verstuurd” en/of er wordt een korte 

toelichting gegeven op de genomen acties. Deze toelichting bevat in de meeste klachten geen concreet tijdsverloop. 

De doorlooptijd van de klachten die zijn afgerond is gemiddeld 81 dagen. Uit het overzicht blijkt dat een klacht 

gesloten wordt op het moment dat de klacht opgelost is of dat er een betaling (creditering van de adviesvergoeding) 

heeft plaatsgevonden. Vaak zit er lange tijd (enkele maanden) tussen de laatste actie en het sluiten van de klacht.  

 

                                                        
103 De AFM veronderstelt dat met het “huidige register” het klachtenregister van [S] wordt bedoeld, in het kader van de overgang 

van activiteiten van [S] naar Visie (zie hoofdstuk 4).  
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De klachten zien voor het merendeel op het huisbezoek en adviesgesprek (19 klachten). Eén klacht ziet op het 

telefoongesprek en één klacht ziet op de overdracht van de bestaande financiële dienstverlener naar Visie. Uit de 

omschrijvingen van de klachten komt naar voren dat het merendeel van de klanten de adviesvergoeding niet wil 

betalen om verschillende redenen. Zo klagen klanten over slecht advies, geen onafhankelijk advies, de kosten voor 

het [S] beleggingsproduct zijn hoger dan hun bestaande product, ze waren in de veronderstelling dat het advies 

kosteloos zou zijn en er is onjuiste informatie gegeven door de adviseur of opgenomen in het adviesrapport.  

 

E-mailonderzoek 

Met het onderzoek ter plaatse van 22 juni 2015 heeft de AFM diverse e-mailboxen van medewerkers van Visie 

meegenomen. Gedurende het onderzoek heeft de AFM e-mails aangetroffen van klanten, financiële dienstverleners 

en verzekeraars die klagen over de dienstverlening van Visie.  

 

De AFM heeft diverse e-mails aangetroffen waarin of een duidelijke uiting van ontevredenheid door een consument 

wordt getoond of het woord klacht wordt genoemd die niet in het klachtenoverzicht terugkomen. De AFM verwijst 

naar hoofdstuk 6 waarin 14 klachten van klanten worden behandeld, die niet in het klachtenoverzicht terugkomen. 

Van deze 14 klachten zijn twee klachten van financiële dienstverleners die gezamenlijk 8 klachten van klanten 

doorsturen aan Visie. Twee klachten worden doorgestuurd door een verzekeraar. De overige 10 klachten zijn 

consumenten. Deze klachten zien op alle stappen in het dienstverleningsproces dus over de aankondigingsbrief, het 

telefoongesprek, de afspraakbevestiging en het huisbezoek. Hieronder worden twee voorbeelden gegeven die niet 

in hoofdstuk 6 zijn opgenomen. 

 

De AFM heeft twee e-mails aangetroffen waar in de titel het woord ‘klacht’ terugkomt, maar deze uitingen van 

ontevredenheid komen niet terug in het klachtenoverzicht van Visie. Het gaat om de volgende twee e-mails:  

 Op 19 mei 2015 stuurt xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx per e-mail aan info@visieverzekeringen.nl de volgende 

e-mail met onderwerp “KLACHT Geen contact / Woekerpolis”. In haar e-mail, gericht aan 

xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx (xxxxxxxxxxxxxxx, adviseur buitendienst van Visie), geeft zij aan dat zij haar 

handtekening heeft gezet op een formulier maar dat ze niet precies weet waarvoor. De adviseur zou nog 

contact met haar opnemen, maar dat is niet gebeurd.  

 

 Op 3 februari 2015 stuurt xxxxxxxxxxxxxxxxxxx per e-mail aan info@visieverzekeringen.nl een e-mail 

met onderwerp “Klacht brief van 26 januari 2015”. xxxxxxxxxxxxxxxxxxx klaagt over het ontvangen van 

de aankondigingsbrief en dat hij gebeld heeft met Visie. Er zou worden teruggebeld met de bedoeling van 

de brief. De consument is nooit teruggebeld en wil graag geïnformeerd worden. :  

 

Ook heeft de AFM tijdens het digitaal onderzoek diverse e-mails aangetroffen van financiële dienstverleners en 

verzekeraars die klachten van hun klanten doorsturen aan Visie en daarbij zelf aangeven, op z’n minst, ontevreden 

te zijn over de dienstverlening van Visie. Deze klachten, zowel van de consumenten als van de financiële 

dienstverleners en verzekeraars, komen niet terug in het klachtenoverzicht van Visie.  

 

mailto:info@visieverzekeringen.nl
mailto:info@visieverzekeringen.nl
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Op basis van het e-mailonderzoek constateert de AFM dat de datum van de klacht, zoals opgenomen in het 

klachtenoverzicht van Visie, niet gelijk is aan het eerste moment waarop de klant met Visie contact opneemt. Uit 

het klachtenoverzicht blijkt dat xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxop 18 mei 2015 een klacht heeft ingediend bij Visie. Uit 

het e-mailonderzoek van de AFM komt echter naar voren dat xxxxxxxxxxxxxxxxxxx op 8 mei 2015 naar aanleiding 

van de factuur voor de adviesvergoeding per e-mail (met onderwerp: “RE: Factuur Visie B.V. 

xxxxxxxxxxxxxxxxxxx”) een bericht stuurt aan xxxxxxxxxxxxxxxxxx Hij mailt het volgende:  

  

“Ik dacht het even niet!!!! Wat ik zo in de eerste blik zie!!! Gaat hem dit niet worden!!!!! 

 

We hebben direct aangegeven niet in zee tr gaan met [S]!!!! 

 

Ik kom hier nog op terug, maar ga hier absoluut mee accoort!!!!!! 

 

Ik zal dat geld ook absoluut terug laten stoeten als het afgeschreven wordt!!!! 

 

Hiervoor is geen toestemming!!!!” 

 

Op 12 mei 2015 stuurt xxxxxxxxxxxxxxxxxxx weer een e-mail aan info@visieverzekeringen.nl  

 

 Zie onderstaand  bericht, wat blijkbaar niet aangekomen is!!! 

 

Inmiddels ben ik bezig met het opstellen van een officiële klacht, heb ik de AFM op de hoogte gebracht en 

inmiddels bij xxxxxx de opdracht gegeven deze incasso's niet te laten overschrijven!!! 

 

Er is immers NOOIT toestemming gegeven van onze kant, om visie BV, xxxxxxx, of 

xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx of wie of welke persoon ook geld van onze xxx rekening af te laten 

schrijven!!!! Dit gebeurt dus ook dan, ( in mijn ogen) op een onrechtmatige wijze!! 

 

Graag een schriftelijke, of mail reactie.” 

 

Op 13 mei 2015 stuurt [Z] de volgende reactie terug:  

 

 “Naar aanleiding van uw mail geven wij u hierbij een toelichting op de factuur die u heeft ontvangen. 

  

U bent bezocht door onze buitendienstmedewerker xxxxxxxxxxxxxxxx 

Tijdens dat gesprek is in eerste instantie toegelicht wie Visie Verzekeringen is en wat wij voor u kunnen 

betekenen. 

Vervolgens bent u tot de conclusie gekomen dat het voor u zinvol is om uw bestaande polis over te sluiten 

naar een rekening bij [S]. 

xxxxxxxxxxxxxxx heeft u daarbij toegelicht welke kosten [S] in rekening brengt. 

mailto:noreply@factua.nl
mailto:info@visieverzekeringen.nl
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Ook is met u gesproken over de totstandkomingsvergoeding waarvoor u een factuur heeft ontvangen. 

U heeft bovendien machtigingsformulieren ondertekend welke specifiek gaan over deze vergoeding. Deze 

formulieren treft u aan als bijlage. 

  

Deze totstandkomingsvergoeding wordt in rekening gebracht ter dekking van de kosten die wij moeten 

maken om buitendienstmedewerkers langs te sturen.  

Denkt u daarbij aan het gesprek zelf, maar ook aan reiskosten, voorbereidingskosten medewerker en directe 

nazorg buitendienstmedewerker (afwikkelingen papierwerk etc.). 

  

Tot en met 2012 ontvingen financieel adviseurs provisie.  

Vanaf 1 januari 2013 is dat wettelijk niet meer toegestaan. 

Financieel adviseurs zijn voor hun inkomsten afhankelijk van een vergoeding die betaald wordt door de 

klant. 

  

Overigens is de vergoeding die wij in rekening brengen laag in vergelijking met de vergoeding die andere 

financieel dienstverleners in rekening brengen. 

  

Het spijt ons dat u op een later moment tot de conclusie bent gekomen dat u toch niet wilt overstappen. 

Dat verandert echter niet het feit dat er wel degelijk sprake is van een overeenkomst. 

  

Wij hopen u hiermee voldoende te hebben geïnformeerd. 

Mocht deze toelichting voor u niet bevredigend te zijn, dan verzoeken wij u om schriftelijk een klacht in te 

dienen. 

Geeft u daarbij duidelijk aan om welke redenen het naar uw mening niet terecht is dat u de 

totstandkomingsvergoeding moet voldoen.” 

 

Op 17 mei 2015 stuurt xxxxxxxxxxxxxxxxxxx met onderwerp “KLACHT” per e-mail de klachtbrief door. Op 18 

mei 2015 wordt deze e-mail doorgestuurd aan [CC] met het volgende verzoek: “Hierbij een officiële klacht van 

xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx. Kun jij deze verder oppakken?”.  

 
Dit geldt ook voor de klacht van xxxxxxxxxxxxxx. Zij heeft op 1 mei 2015 telefonisch en schriftelijk (per e-mail) 

contact gehad met adviseur van Visie, xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx, waarin zij onder meer aangeeft dat de adviseur 

kosten niet heeft vermeld en onjuiste informatie heeft verstrekt. Op 21 mei 2015 stuurt zij informatie, zoals de 

offerte, door aan xxxxxxxxxxxxxx van [S] (info@xxxxxxxxxx). Op 26 mei 2015 stuurt [O] aan [CC] de e-

mailconversatie door met het verzoek om deze klacht in behandeling te nemen. Op het klachtenoverzicht is als 

startdatum 26 mei 2015 vermeld. 

  

mailto:info@gfhgiro.nl
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7.2 Bevindingen 

 

De AFM constateert dat Visie een schriftelijk vastgelegde klachtenprocedure heeft. Uit het document komt naar 

voren dat het beleid op 1 maart 2015 schriftelijk is vastgelegd. De AFM leidt af uit de voetnoot in het document van 

22 juni 2015, dat het klachtenbeleid van 22 juni 2015 een concept is en niet goedgekeurd was. Het document zoals 

ontvangen op 1 maart 2016 is wel goedgekeurd. De AFM heeft geen aanpassingen of aanvullingen geconstateerd in 

het klachtenbeleid van 1 maart 2016 ten opzichte van 22 juni 2015.  

 

Op basis van een interne e-mailconversatie tussen xxxxxxxxxx en xxxxxxxxxxxxxxx van Visie stelt de AFM vast 

dat Visie op 21 april 2015 een klachtenadministratie heeft opgesteld. In de klachtenadministratie worden de klachten 

schriftelijk geregistreerd. De eerste klacht die op het klachtenoverzicht staat is van xxxxxxxxxxxxxxxxx, ingediend 

op 13 april 2015 en is minimaal een week later geregistreerd (zo blijkt uit de e-mailconversatie tussen [O] en [CC]). 

Het klachtenoverzicht bevat de naam en adres van de klager, hoewel in 15 van de 21 klachten geen voornaam of 

voorletters zijn opgenomen.  

 

Uit het klachtenbeleid volgt dat Visie een ruime definitie van een klacht hanteert. Iedere uiting van ontevredenheid 

over de dienstverlening of medewerker van Visie kwalificeert als een klacht. Een klacht kan alleen schriftelijk, per 

brief of per e-mail, worden ingediend. De AFM heeft tijdens haar digitale onderzoek deze definitie gehanteerd bij 

het beoordelen van e-mails. De AFM heeft meerdere e-mails aangetroffen waar klanten een uiting van 

ontevredenheid tonen, maar die vervolgens niet in het klachtenoverzicht van Visie terugkomen. De AFM verwijst 

hiervoor naar de twee voorbeelden die in de feiten onder 7.1 zijn genoemd, maar ook naar de 14 e-mails die  

hoofdstuk 6 worden behandeld.104 Elk van deze e-mails bevat een uiting van ontevredenheid over de dienstverlening 

of medewerker van Visie en zijn in dat opzicht ook qua toonzetting niet onduidelijk; zij hadden derhalve als klacht 

geregistreerd moeten worden. Dit betekent dat Visie minimaal 16 uitingen van ongenoegen niet als klacht heeft 

erkend, terwijl het klachtenoverzicht tot en met 22 juni slechts zes klachten bevat. Mocht Visie twijfels hebben 

gehad over de bovenstaande beschreven twee e-mails, dan had volgens de AFM deze twijfel weggenomen moeten 

zijn doordat het woord “klacht” genoemd werd bij het onderwerp van de e-mail. Hieruit blijkt dat Visie niet alle 

klachten dan wel uitingen van ontevredenheid die binnen komen goed administreert, zodat zij ook worden 

aangemerkt als klachten.  

 

Daar komt bovenop dat bij klachten die wel in het klachtenoverzicht staan, niet de datum van de eerste uiting van 

ontevredenheid wordt genomen als startdatum van de klacht, maar een later moment. Uit de e-mailwisseling met 

xxxxxxxxxxxxxxxxxxx met Visie blijkt dat Visie eerst een toelichting geeft op de e-mail van 

xxxxxxxxxxxxxxxxxxx, waarbij door Visie wordt aangegeven dat “Mocht deze toelichting voor u niet bevredigend 

te zijn, dan verzoeken wij u om schriftelijk een klacht in te dienen.” De eerste twee e-mails van 

xxxxxxxxxxxxxxxxxxx waren, als de door Visie bepaalde klachtdefinitie gehanteerd wordt, een duidelijke uiting 

                                                        
104 Van de 16 e-mails in hoofdstuk 6 waarin klanten een uiting van ontevredenheid tonen zijn uitsluitend de e-mail in paragraaf 6.4.1, 

met als bijlage “doc01935320150416141003” en de e-mail in paragraaf 6.4.3, met als onderwerp “FW: Informatie 

xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx” opgenomen in het klachtenoverzicht van Visie.  
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van ontevredenheid en hadden dus al op dat moment als klacht geregistreerd in het klachtenoverzicht dienen te 

worden. In het geval de klacht van xxxxxxxxxxxxxx wordt tevens niet de datum van het eerste e-mailcontact 

gebruikt voor de startdatum, maar de datum dat xxxxxxxxxxxxxxx compliance verzoekt om de klacht in behandeling 

te nemen. Dit heeft als gevolg dat Visie risico loopt om incorrect de doorlooptijd van een klacht te monitoren en 

hierop aan te sturen.  

 

Visie heeft in haar klachtenbeleid beschreven dat de Directie ten minste jaarlijks de klachten ziet met als doel de 

opgedane ervaringen te gebruiken voor de verbetering van de organisatie, werkwijze en diensten van Visie. Het 

klachtenbeleid zoals ontvangen op 1 maart 2016 is ten opzichte van 2015 niet gewijzigd. Het management van Visie 

heeft op 2 februari 2016 de klachtenrapportage van 2015 besproken. Uit het verslag blijkt niet welke 

aandachtspunten naar voren zijn gekomen uit de rapportage. Zo zien meerdere klachten op slecht advies of het 

verstrekken van onjuiste informatie. Het verslag toont aan dat met name in processen, zoals een standaard 

omschrijving of programmatool, aanpassingen behoeven.  
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8. Feiten en bevindingen ten aanzien van het inwinnen van informatie door 

Visie 

In dit hoofdstuk wordt toegelicht op welke wijze Visie ten behoeve van het adviseren informatie inwint van haar 

klant over diens financiële positie, kennis en ervaring, doelstellingen en risicobereidheid.  

 

In paragraaf 8.1 worden de feiten en bevindingen behandeld ten aanzien van de wijze waarop Visie informatie bij 

de klant inwint, zoals de gebruikte formulieren en vragen. De AFM heeft tien cliëntdossiers ontvangen van Visie. 

De feiten en bevindingen met betrekking tot de klantdossiers van Visie worden behandeld in paragraaf 8.2.  

 

Selectie van klantdossiers 

De AFM heeft tien klantdossiers ontvangen van Visie. Deze tien dossiers heeft de AFM ter plaatse willekeurig 

geselecteerd uit het archief tijdens het onaangekondigd onderzoek van 22 juni 2015. [O] heeft de toezichthouders in 

het archief aangewezen welke rijen de dossiers van Visie bevatten om tot een relevante selectie te komen. Derhalve 

gaat de AFM er vanuit dat alle geselecteerde klantdossiers onder de verantwoordelijkheid van Visie vallen.  

 

De AFM heeft daarvan negen dossiers beoordeeld ten aanzien van het inwinnen van cliëntinformatie. Het betreft 

hier enkel klantdossiers die betrekking hebben op [S] beleggingsproducten. Bij bestudering van de dossiers is 

gebleken dat één dossier een advies bevat van vóór januari 2015. Dit valt buiten de onderzoeksperiode en is dan ook 

niet bij de beoordeling meegenomen. Op 1 maart 2016 heeft Visie aanvullingen op de klantdossiers verstrekt. In 

onderstaand overzicht wordt schematisch weergegeven welke cliëntdossiers de AFM heeft beoordeeld. 

 

Overzicht klantdossiers 

Visie adviseert over en bemiddelt in [S] beleggingsproducten. Dit zijn de volgende producten: 

xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx. Het product dat geadviseerd 

wordt lijkt afgestemd te zijn op de doelstelling van de klant. Indien de klant bijvoorbeeld vermogen wil opbouwen 

als aanvulling op zijn pensioen, dan zal de klant de voorkeur geven aan een xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx product. 

Alle inleg in [S] producten wordt vervolgens belegd in het xxxxxxxxxxxxxxxx. Afhankelijk van de risicobereidheid 

wordt de inleg verdeeld over het xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx en het xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx.  
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Nr. Naam klant Soort [S] product Gekozen 

fondsverdeling 

Eenmalige & 

periodieke 

inleg 

Einddatum 

product 

Datum 

advies105 

1 xxxxxxxxxxx

x 

xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxxxx

xxxxxxxxxxx 100% 

Periodieke 

inleg € 75 

1-7-2025 11-6-2015 

2 xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxxxx

xxxxxxxxxxx 100% 

Eenmalige 

inleg € 3000 

1-4-2024 16-4-2015 

3 xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxxxx

xxxxxxxx 100% 

Eenmalige 

inleg € 15.000 

1-5-2031 20-3-2015 

4 xxxxxxxxxxx

xxxx 

xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxxxx

xxxxxxxxxxx 50% 

xxxxxxxxxxxxxxxxxxx

xxxxxxxx 50% 

Eenmalige 

inleg € 10.185 

Periodieke 

inleg € 51 per 

maand 

1-11-2039 20-3-2015 

5 xxxxxxxxxxx

xxxx 

xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxxxx

xxxxxxxxxxx 100% 

Eenmalige 

inleg € 10.000 

1-1-2036 28-4-2015 

6 xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxx

xxxxxxxxxxxxx 

xxxxxxxxxxxxxxxxxxx

xxxxxxxxxxx 50% 

xxxxxxxxxxxxxxxxxxx

xxxxxxxx 50% 

Eenmalige 

inleg € 5.000 

1-1-2021 29-4-2015 

7 xxxxxxxxxxx

xxx 

xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxxxx

xxxxxxxxxxx 50% 

xxxxxxxxxxxxxxxxxxx

xxxxxxxx 50% 

Eenmalige 

inleg € 20.000 

1-7-2035 26-5-2015 

8 xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxxxx

xxxxxxxxxxx 50% 

xxxxxxxxxxxxxxxxxxx

xxxxxxxx 50% 

Eenmalige 

inleg € 6.800 

Periodieke 

inleg € 50 per 

maand   

1-2-2055 16-1-2015 

9 xxxxxxxxxxx

xxxxxxx 

xxxxxxxxxxxxxxxx

xxxxxxxxxxxxx 

xxxxxxxxxxxxxxxxxxx

xxxxxxxxxxx 50% 

xxxxxxxxxxxxxxxxxxx

xxxxxxxx 50% 

Eenmalige 

inleg € 42.000 

1-7-2028 3-2-2015 

 

  

                                                        
105 Tevens datum van het sluiten van de overeenkomst inzake het [S] beleggingsproduct. 
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8.1 Wijze waarop Visie informatie bij de klant inwint 
 

Voor het inwinnen van klantgegevens maakt Visie gebruik van een aantal formulieren en software, namelijk:  

• Bestaande beleggingsverzekering en bijbehorende documenten. Bij het maken van de afspraak voor het 

huisbezoek en in de afspraakbevestiging, vraagt Visie aan de klant om zijn bestaande polis klaar te 

leggen.  

• xxxxx. De software die de adviseurs van Visie gebruiken is xxxxx, deze wordt gebruikt om het klantprofiel 

vast te stellen. xxxxx geeft de mogelijkheid om onder andere dit in te vullen: kennis en ervaring, de 

risicobereidheid, de financiële positie en de wensen en doelstellingen. Tijdens het onderzoek bij Visie op 

22 juni 2015 heeft een toezichthouder samen met [N] het adviesprogramma xxxxx doorgenomen. [N] heeft 

op 22 juni 2015 tevens per e-mail screenshots106 toegestuurd van de invulmogelijkheden in xxxxx. Tevens 

heeft de AFM op die datum print screens verkregen van de invulmogelijkheden in xxxxx. [BB] heeft in het 

gesprek met de AFM op 22 juni 2015 toegelicht dat de onderdelen ‘klantprofiel’ en ‘risicobereidheid’ 

worden ingevuld. De AFM leidt uit deze verklaring en de beschikbare informatie in het klantdossier af dat 

de adviseurs geen gebruik maken van alle invulmogelijkheden in xxxxx. De klant ontvangt een rapport met 

de titel ‘persoonlijk financieel advies’ (xxxxx rapport) waarin de gegevens die zijn ingevoerd in xxxxx 

worden opgenomen. De AFM heeft op 22 juni 2015 tevens een conceptversie van een dergelijk rapport 

ontvangen (naast de rapporten aangetroffen in de klantdossiers). Voor de beoordeling van de klantdossiers 

gaat de AFM uit van de beschikbare informatie aangetroffen in het klantdossier.  

• Offerte(tool). Tijdens het huisbezoek wordt een berekening gemaakt van het rendement dat de klant 

mogelijk kan behalen met het [S] beleggingsproduct. Hiervoor vult de adviseur gegevens in die hij bij de 

klant inwint zoals het gekozen risicoprofiel, beoogde einddatum en hoogte van de inleg. Op basis van in 

de offertetool ingevoerde gegevens wordt een offerte samengesteld. Ten behoeve van het opstellen van de 

[S] offerte wordt een berekening gemaakt van de verwachte bruto eindwaarde op basis van de door de 

adviseur ingevoerde gegevens met betrekking tot de inleg die de klant doet, de einddatum, de verdeling 

over de fondsen en het verwacht rendement van de fondsen. Ook wordt er ter vergelijking een eindwaarde 

berekend op basis van een rendement van 4% op jaarbasis. De AFM heeft op 22 juni 2015 screenshots van 

de offertetool ontvangen en een conceptversie van een offerte.  

• Deelnameformulieren. Tijdens het huisbezoek vult de adviseur op het [S] Deelnameformulier in hoeveel 

de klant inlegt en over welke periode. 

 

Hieronder wordt besproken welke informatie door Visie wordt ingewonnen op de onderdelen financiële positie, 

doelstelling, risicobereidheid en kennis en ervaring.  

 

  

                                                        
106 [N] heeft de volgende zes documenten met screenshots toegestuurd: “adviesrapport voorbeeld”, “Doelstellingen”, “[S]”, 

“printscreens uitgebreid klantprofiel”, “printscreens provisieverbod” en “printscreens risicobereidheid en klantprofiel defensief”.  



 

 

 

 

   

   

 Ons kenmerk xxxxxxxxxxxxx 

 Pagina 142 van 294 

   

8.1.1 Financiële positie 

 

Bestaande polis 

Visie verzoekt de klant om voorafgaand aan het huisbezoek de polis(sen) klaar te leggen. Dit zijn onder meer 

beleggingsverzekeringen die op de einddatum een bepaald vermogen uitkeren. De klant ontvangt daarvan een 

waarde-overzicht of kan online inzien welke waarde de verzekering op dat moment heeft. Zo weet de klant wat zijn 

verzekering op peildatum waard is.  

 

xxxxx 

De xxxxx software voorziet in open invulvelden waar de adviseur kan aangeven welke bron van inkomsten de klant 

heeft en hoe groot die inkomsten zijn. Zo kan de adviseur aangegeven wat het bruto jaarsalaris van de klant in een 

bepaald jaar is, of er inkomenswijzigingen worden verwacht, welke onkostenvergoeding de klant ontvangt en of de 

klant kosten kwijt is aan het gebruik van een leaseauto.  

 

Ook voorziet xxxxx in invulvelden voor de (verwachte) inkomsten van de klant wanneer deze met pensioen gaat. 

De adviseur kan hier aangeven welke pensioenuitkering de klant tegemoet kan zien, of deze levenslang of tijdelijk 

is, of deze jaarlijks geïndexeerd wordt en wat de jaarlijkse eigen bijdrage is. Ook is hierbij de mogelijkheid om 

informatie over een (eventueel) partner- of wezenpensioen in te voeren. Overige typen inkomens waarvoor xxxxx 

in separate invulmodules voorziet zijn alimentatie, fiscale bijtelling, gouden handdruk, inkomen uit aanmerkelijk 

belang, inkomen uit terbeschikkingstelling, kinderalimentatie, overig belastbaar inkomen, overig belastingvrij 

inkomen en toeslag.  

 

De informatie over de spaar- of beleggingsverzekering van de klant die in xxxxx door de adviseur kan worden 

ingevoerd betreft onder meer de einddatum van de verzekering, de waarde van de verzekering per 1 januari, de 

verzekerde som bij leven, het rendement, of het een garantie- of een beleggingsverzekering betreft en welke premie 

de verzekering kent.  

 

8.1.2 Doelstelling 

 

xxxxx 

In xxxxx worden de volgende vragen gesteld over de financiële doelstellingen van de klant. 

 

 “ 

1. Over welke financiële onderwerpen wilt u geadviseerd worden: 

□ Algemeen/oriënterend 

□ Hypotheek of lening 

□ Nabestaandenvoorziening 

□ Pensioen 

□ Arbeidsongeschiktheid 

□ Sparen/beleggen 
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Klantprofiel – Doelstellingen – Doelstellingen - Algemeen 

2. Wat is het best van toepassing? 

○ Ik wil nu lekker kunnen leven, geld opzij leggen voor later is voor mij minder belangrijk 

○ Ik leg alleen voor specifieke doelstellingen geld opzij voor later 

○ Ik wil zekerheid van voldoende inkomsten in alle situaties 

3. Kunt u aangeven hoeveel inkomen er, ten opzichte van uw huidige inkomenssituatie, naar verwachting 

nodig is indien 

○ U met pensioen gaat 

○ U arbeidsongeschikt raakt 

○ U komt te overlijden 

4. Wat is uw gewenste pensioenleeftijd 

Leeftijd in jaren:  

 [invulveld] 

5. Welke veranderingen verwacht u in de komende 5 jaar in uw persoonlijke situatie? 

□ Verhuizen 

□ Erfenis/schenking 

□ Kinderen 

□ Inkomen 

□ Anders, namelijk 

 [invulveld] 

6. Wat zijn uw belangrijkste financiële doelstellingen die u wilt realiseren>  

□ Geld beschikbaar krijgen voor studie 

□ Grotere woning in de toekomst 

□ Ooit een wereldreis kunnen maken 

□ Parttime gaan werken 

□ Anders namelijk 

  [invulveld]” 

en  

 

“Klantprofiel – Doelstellingen – Doelstellingen – Sparen/Beleggen 

  13. Waarvoor wilt u sparen of beleggen?  

   [invulveld] 

Toelichting – Sparen/Beleggen 

[invulveld] 

14. Is deze klantverkenning naar tevredenheid besproken?  

○ Nee, deze klantverkenning is nog niet besproken.  

○ Ja, deze klantverkenning is besproken.  

○ Ja, deze klantverkenning is besproken, maar is nog niet afgerond.”  

 



 

 

 

 

   

   

 Ons kenmerk xxxxxxxxxxxxx 

 Pagina 144 van 294 

   

Offerte(tool) 

In de offertetool kan de adviseur ten aanzien van de lopende verzekeringspolis van de klant aangeven per welke 

ingangsdatum vermogen is opgebouwd, wat de einddatum van die opbouw is, de verwachte eindwaarde bij de 

huidige aanbieder en de waarde die de klant initieel wil overdragen naar het [S] beleggingsproduct.  

Ten aanzien van de persoonlijke wensen van de klant kan de adviseur aangeven welk risicoprofiel de klant kiest 

(wat de verdeling van het ingelegde vermogen van de klant over het vastrentend fonds en het aandelen fonds bepaalt) 

en of de klant een bepaalde eindwaarde beoogt of een periodieke inleg. Het (bruto) rendement van zowel het 

vastrentend- als het aandelenfonds is in de offertetool aanpasbaar door de adviseur. Dit blijkt uit twee verschillende 

print screens van de offertetool, waarin het (bruto) rendement van het vastrentend fonds respectievelijk is gesteld op 

4% en 5%.  

  

Het in de berekening van de eindwaarde gebruikte procentuele rendement van het gekozen [S] beleggingsproduct is 

niet altijd herleidbaar uit de offertes107:  

 

“In het bovenstaande overzicht is voor bovengenoemde beleggingsfondsen gebruik gemaakt van een verwacht 

rendement van % respectievelijk % per jaar voor xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx en 

xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx om de verwachte vermogensopbouw te bepalen. In dit overzicht is géén rekening 

gehouden met belastingen en/of de door u aan [S] te betalen distributievergoeding. Daarnaast treft u in het overzicht 

een wettelijk voorgeschreven vergelijking met een verwacht rendement van 4%”  

 

In enkele offertes wordt aangegeven dat er gebruik wordt gemaakt van een verwacht rendement van 5% 

respectievelijk 7% per jaar voor xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx en het 

xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx.  

 

In de offertes is een tekst opgenomen over de looptijd van het [S] beleggingsproduct:  

 

“De minimale looptijd van xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx bedraagt ten minste tien (10) jaar en uw startkapitaal en/of 

(periodieke) inleg is afhankelijk van uw persoonlijke situatie. xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx kent geen gegarandeerde 

rendementen.”  

 

8.1.3 Risicobereidheid 

 

xxxxx 

In xxxxx worden de volgende vragen gesteld over de risicobereidheid van de klant: 

 

 “Risicobereidheid – Risicobereidheid 

 

                                                        
107 Zowel niet in de op 22 juni 2015 verkregen conceptversie van de offerte, als ook niet in enkele ondertekende offertes die in de 

onderzochte cliëntdossiers zijn opgenomen.  
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6. In welke mate is uw huidig inkomen voor u toereikend voor uw levensstijl? 

○ Het inkomen is ruim voldoende, ik spaar flink. 

○ Het inkomen is voldoende, ik hou nog wat over 

○ Het inkomen is redelijk, maar ik hou niets over 

○ Het inkomen is ontoereikend 

 

7. In welke mate bent u afhankelijk van het behalen van uw belangrijkste financiële doelstellingen? 

○ Volledig, ik heb geen andere voorzieningen getroffen 

○ Neutraal, ik beschik enigszins over alternatieven als het mis gaat 

○ Onafhankelijk, ik beschik over ruime financiële reserves als het mis gaat. 

 

8. Kunt u leven met financiële risico's? 

○ Ik zoek altijd zoveel mogelijk zekerheid. 

○ Ik waag wel eens een gokje maar vermijd grote risico's. 

○ Ik accepteer onzekerheid en kan goed leven met financiële risico's 

 

9. Bent u bereid uw uitgavenpatroon te verlagen in geval van financiële tegenvallers? 

○ Ik ben desnoods bereid mijn huis te verkopen 

○ Ik ben bereid om mijn levensstijl te verlagen. 

○ Beperkt, ik ben maximaal bereid om een keer minder op vakantie te gaan. 

○ Geheel niet 

 

10. Als u een beleggingsbeslissing moet nemen, waar let u dan op? 

○ De risico's die aan een belegging verbonden zijn. 

○ Of de verwachte rendementen opwegen tegen de risico's van de belegging. 

○ Het rendement dat ik met een belegging denk te kunnen behalen.” 

 

Offerte(tool) 

Bij het opmaken van de offerte dient de adviseur het risicoprofiel in te vullen onder het kopje “Persoonlijke wensen”. 

De verschillende risicoprofielen zijn: vastrentend (100% xxxxxxxxxxx fonds), behoudend (75% xxxxxxxxxxx fonds 

en 25% xxxxxxxxfonds), neutraal (50% xxxxxxxxxxxxfonds en 50% xxxxxxxxfonds), ondernemend (25% 

xxxxxxxxxxxxfonds en 75% xxxxxxxxfonds) en aandelen (100% xxxxxxxxfonds). Het risicoprofiel bepaalt de 

verdeling in de fondsen.  

 

8.1.4 Kennis en ervaring  

 

xxxxx 

In xxxxx worden de volgende vragen gesteld over de kennis en ervaring van de klant: 

 

“Risicobereidheid  - Kennis & Ervaring 
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1. Heeft u kennis en/of ervaring met de verschillende vormen van vermogensopbouw? 

 □ Geheel niet 

 □ Sparen via spaarrekening(en)/spaarverzekering(en) 

 □ Beleggen via beleggingsverzekering(en) 

 □ Beleggen via beleggingsfonds(en) 

 □ Individueel vermogensbeheer 

2. In welke mate bent u bekend met uw inkomensvoorziening als u met pensioen gaat, komt te overlijden of 

arbeidsongeschikt raakt? 

Pensioen  ○ Niet  ○ Redelijk ○ Goed 

 Overlijden  ○ Niet  ○ Redelijk ○ Goed 

 Arbeidsongeschikt ○ Niet  ○ Redelijk ○ Goed 

3. In welke mate volgt u wat er op de financiële markten gebeurt? 

  ○ Nooit 

   ○ Soms (tenminste 1x per maand) 

   ○ Vaak (tenminste 1x per week) 

4. Tot welk niveau wilt u geïnformeerd worden als u een financieel product aanschaft? 

  ○ Gedetailleerd 

   ○ Globaal 

   ○ Niet, ik vertrouw op mijn adviseur 

5. Bent u bekend met financiële begrippen zoals overlijdensrisicoverzekeringen, lijfrentes, 

arbeidsongeschiktheidsverzekeringen, pensioenregelingen, AOW, ANW, WIA, etc.? 

   ○ Daar weet ik niets van 

   ○ Daar weet ik weinig van 

   ○ Daar weet ik genoeg van 

   ○ Daar weet ik heel veel van” 

 

In het gedeelte binnen xxxxx waar de naam- en adresgegevens van de klant kunnen worden ingevoerd kan ook het 

opleidingsniveau van de klant worden aangegeven. In het gedeelte binnen xxxxx waar de bron van inkomsten van 

de klant kan worden aangegeven (loondienst) kan ook het beroep van de klant worden ingevuld. 

8.2 Individuele klantdossiers  
 

Hieronder worden per individueel klantdossier de feiten en bevindingen gepresenteerd. Per klantdossier wordt 

nagegaan of en in hoeverre informatie is ingewonnen over de financiële positie, de doelstellingen, de 

risicobereidheid en de kennis en ervaring van de cliënt. Voor een overzicht van het al dan niet aanwezig zijn van 

een specifiek document (ten behoeve van informatie-inwinning) in een klantdossier verwijst de AFM naar Bijlage 

5.  

 

8.2.1 xxxxxxxxxxx  
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Financiële positie 

In het xxxxx rapport staat vermeld dat het totale jaarinkomen van 2015 € 936 is, zijnde zorgtoeslag. Bij  

bezittingen en schulden staat € 0 vermeld. Maandelijkse inkomsten bij pensioen zijn AOW (€14.170,44) en 

Zorgtoeslag (€ 824). De maandelijkse uitgaven zijn: Inkomensafhankelijke bijdrage zorgverzekering (€ 687,27) en 

Inkomstenbelasting (€ 140,20). Het beroep van de klant is niet ingevuld. 

 

Het klantdossier bevat informatie over de bestaande beleggingsverzekering van de klant bij 

xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx. De beleggingsverzekering kent een gegarandeerde uitkering op einddatum (1-1-2036) 

van f 15.077 zo blijkt uit het polisblad van 18 april 1997. Uit een bijlage van de polis blijkt dat het verzekerd kapitaal 

op de polis € 6.841,64 bedraagt.  

 

Bevinding 

Uit het dossier is niet gebleken dat informatie is ingewonnen over het totaal vermogen van de klant, de financiële 

verplichtingen en het netto besteedbaar inkomen. Bij het totale jaarinkomen van 2015 is alleen zorgtoeslag vermeld. 

De klant zou geen enkele bezitting of schuld hebben.  

 

Doelstelling 

 

Het dossier bevat een offerte en een deelnameformulier voor het product [S] Vrije Vermogensopbouw. 

 

Uit het xxxxx rapport blijkt niet dat de (standaard) vragen zijn gesteld over de financiële doelstellingen van de klant. 

Wel is vermeld, bij de toelichting op het rapport, dat mevrouw voor haar twee dochters wil sparen.  

 

Uit de offerte komt naar voren dat de klant periodiek €75 inlegt. De einddatum is 1 juli 2025 (looptijd is tien jaar). 

De offerte bevat een vergelijking op basis van de inleg tussen een berekening van het rendement van 4% en een 

berekening van het verwachte bruto rendement in het [S] beleggingsproduct met een risicoprofiel van 100% inleg 

in het xxxxxxxxxxx fonds. Een verwacht 4% rendement levert een vermogensopbouw op van €9.980. Het verwachte 

rendement met het [S] beleggingsproduct is €10.508.  

 

Bevinding 

De AFM heeft in het dossier geen andere informatie over de beleggingsdoelstelling aangetroffen dan dat de klant 

wil sparen voor haar kinderen. Uit het dossier blijkt niet dat de doelstelling van de klant is ingewonnen als een 

concreet bedrag of als beoogde rendement in de vorm van een percentage. Evenmin blijkt of de beleggingshorizon 

is uitgevraagd. 

 

Risicobereidheid  

De risicobereidheid van de klant wordt door middel van vijf vragen in het xxxxx rapport ingewonnen. De 

antwoorden op deze vragen zijn als volgt:  

 

“In welke mate is uw huidig inkomen voor u toereikend voor uw levensstijl? 



 

 

 

 

   

   

 Ons kenmerk xxxxxxxxxxxxx 

 Pagina 148 van 294 

   

  Het inkomen is voldoende, ik hou nog wat over 

 In welke mate bent u afhankelijk van het behalen van uw belangrijkste financiële doelstellingen? 

  Onafhankelijk, ik beschik over ruime financiële reserves als het mis gaat. 

Kunt u leven met financiële risico's? 

  Ik zoek altijd zoveel mogelijk zekerheid. 

 Bent u bereid uw uitgavenpatroon te verlagen in geval van financiële tegenvallers? 

 Ik ben desnoods bereid mijn huis te verkopen 

 Als u een beleggingsbeslissing moet nemen, waar let u dan op? 

  De risico's die aan een belegging verbonden zijn.” 

   

Uit het xxxxx rapport blijkt dat de klant een defensief profiel heeft.  

 

Bevinding 

De AFM heeft in het klantdossier geen informatie aangetroffen over welke uitslagen de klant bereid is te accepteren 

in het eindvermogen en hoe groot de kans is die de klant wil aanvaarden op het niet halen van de doelstelling. Uit 

de inventarisatie van de doelstelling blijkt niet dat de doelstelling in een absoluut bedrag is ingewonnen. Uit het 

dossier is dan ook niet te herleiden dat er een koppeling is gemaakt tussen de doelstelling van de klant en de 

risicobereidheid van de klant.  

 

Kennis en ervaring  

 

De kennis en ervaring van de klant wordt door middel van vijf vragen in het xxxxx rapport ingewonnen. De 

antwoorden op deze vragen zijn als volgt:  

 

“Heeft u kennis en/of ervaring met de verschillende vormen van vermogensopbouw? 

 Sparen via spaarrekening(en)/spaarverzekering(en) 

  Beleggen via beleggingsverzekering(en) 

In welke mate bent u bekend met uw inkomensvoorziening als u met pensioen gaat, komt te overlijden of 
arbeidsongeschikt raakt? 

Pensioen 

  Redelijk 
Overlijden 

  Goed 

Arbeidsongeschikt 
  Goed 

In welke mate volgt u wat er op de financiële markten gebeurt? 
 Vaak (tenminste 1x per week) 

Tot welk niveau wilt u geïnformeerd worden als u een financieel product aanschaft? 

 Gedetailleerd 
Bent u bekend met financiële begrippen zoals overlijdensrisicoverzekeringen, lijfrentes, 

arbeidsongeschiktheidsverzekeringen, pensioenregelingen, AOW, ANW, WIA, etc.? 
  Daar weet ik genoeg van” 
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Bevinding 

De AFM kan niet opmaken uit het dossier dat het opleidingsniveau en het beroep van de klant is ingewonnen. 

Daarnaast kan de AFM niet uit het dossier opmaken met welke financiële instrumenten de klant ervaring heeft.  

 

8.2.2 xxxxxx 

 

Financiële positie 

In het xxxxx rapport staat vermeld dat het totale jaarinkomen van 2015 € 1.788 is, zijnde zorgtoeslag. Bij  

bezittingen en schulden staat bij bezittingen ‘spaar of beleggingsverzekering’ van € 3.000 vermeld. Bij schulden 

staat € 0 vermeld. Maandelijkse inkomsten en uitgaven bij pensioen zijn AOW (€ 9.785,52) en Zorgtoeslag (€ 

1.678). De maandelijkse uitgaven zijn: Inkomensafhankelijke bijdrage zorgverzekering (€ 474,60). Het beroep van 

de klant is niet ingevuld. 

 

Het klantdossier bevat informatie over de bestaande lijfrentepolis van de klant bij xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx. De 

beëindigingswaarde per 11 juni 2015 is € 3.542,00. 

 

Bevinding 

Uit het dossier is niet gebleken dat informatie is ingewonnen over het totaal vermogen van de klant, de financiële 

verplichtingen en het netto besteedbaar inkomen. Bij het totale jaarinkomen van 2015 is alleen zorgtoeslag vermeld. 

Bij bezittingen en schulden is alleen de beleggingsverzekering genoemd.  

 

Doelstelling 

Het dossier bevat een offerte en een deelnameformulier voor het product xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx. 

 

Uit het rapport blijkt niet dat de (standaard) vragen zijn gesteld over de financiële doelstellingen van de klant. Wel 

is vermeld, bij de toelichting op het xxxxx rapport, dat de klant ‘meer rendement, lagere kosten en flexibiliteit’ wil. 

 

Uit de offerte komt naar voren dat de klant eenmalig €3.000 inlegt, waarbij er geen periodieke inleg is. De einddatum 

is 1 juli 2024. De offerte bevat een vergelijking op basis van de inleg tussen een berekening van het rendement van 

4% en een berekening van het verwachte bruto rendement in het [S] beleggingsproduct met een risicoprofiel van 

100% inleg in het xxxxxxxxxxx fonds. Een verwacht 4% rendement levert een vermogensopbouw op van €4.182. 

Het verwachte rendement met het [S] beleggingsproduct is € 4.763, uitgaande van 5% rendement voor het 

xxxxxxxxxxx fonds en 7% voor het xxxxxxxxfonds. 
 

Bevinding 

De AFM heeft in het dossier geen andere informatie over de beleggingsdoelstelling aangetroffen dan dat de klant 

‘meer rendement, lagere kosten en flexibiliteit’ wil. Uit het dossier blijkt niet dat de doelstelling van de klant is 

ingewonnen als een concreet bedrag of als beoogde rendement in de vorm van een percentage. Evenmin blijkt of de 

beleggingshorizon is uitgevraagd. 
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Risicobereidheid 

De risicobereidheid van de klant wordt door middel van vijf vragen in het xxxxx rapport ingewonnen. De 

antwoorden op deze vragen zijn als volgt:  

 

“In welke mate is uw huidig inkomen voor u toereikend voor uw levensstijl? 

  Het inkomen is voldoende, ik hou nog wat over 

 In welke mate bent u afhankelijk van het behalen van uw belangrijkste financiële doelstellingen? 

  Neutraal, ik beschik enigszins over alternatieven als het mis gaat 

 Kunt u leven met financiële risico's? 

  Ik zoek altijd zoveel mogelijk zekerheid. 

 Bent u bereid uw uitgavenpatroon te verlagen in geval van financiële tegenvallers? 

 Ik ben bereid om mijn levensstijl te verlagen. 

 Als u een beleggingsbeslissing moet nemen, waar let u dan op? 

  De risico's die aan een belegging verbonden zijn.” 

    

Uit het xxxxx rapport blijkt dat de klant een defensief profiel heeft.  

 

Bevinding 

De AFM heeft in het klantdossier geen informatie aangetroffen over welke uitslagen de klant bereid is te accepteren 

in het eindvermogen en hoe groot de kans is die de klant wil aanvaarden op het niet halen van de doelstelling. Uit 

de inventarisatie van de doelstelling blijkt niet dat de doelstelling in een absoluut bedrag is ingewonnen. Uit het 

dossier is dan ook niet te herleiden dat er een koppeling is gemaakt tussen de doelstelling van de klant en de 

risicobereidheid van de klant.  

 

Kennis en ervaring  

De kennis en ervaring van de klant wordt door middel van vijf vragen in het xxxxx rapport ingewonnen. De 

antwoorden op deze vragen zijn als volgt:  

 

“Heeft u kennis en/of ervaring met de verschillende vormen van vermogensopbouw? 

   Beleggen via beleggingsverzekering(en) 

In welke mate bent u bekend met uw inkomensvoorziening als u met pensioen gaat, komt te overlijden of 

arbeidsongeschikt raakt? 

Pensioen 

  Redelijk 

Overlijden 

  Redelijk 

Arbeidsongeschikt 

  Redelijk 

In welke mate volgt u wat er op de financiële markten gebeurt? 

 Nooit 
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Tot welk niveau wilt u geïnformeerd worden als u een financieel product aanschaft? 

 Niet, ik vertrouw op mijn adviseur 

Bent u bekend met financiële begrippen zoals overlijdensrisicoverzekeringen, lijfrentes, 
arbeidsongeschiktheidsverzekeringen, pensioenregelingen, AOW, ANW, WIA, etc.? 

  Daar weet ik genoeg van” 

 

Bevinding 

De AFM kan niet opmaken uit het dossier dat het opleidingsniveau en het beroep van de klant is ingewonnen. 

Daarnaast kan de AFM niet uit het dossier opmaken met welke financiële instrumenten de klant ervaring heeft.  

 

8.2.3 xxxxxxx 

 

Financiële positie 

In het xxxxx rapport staat vermeld dat het totale jaarinkomen van 2015 € 40.024,00 is, bestaande uit inkomen uit 

ondernemerschap en zorgtoeslag. Bij bezittingen en schulden staat bij bezittingen ‘spaar of beleggingsverzekering’ 

een bedrag van € 16.091,27 vermeld. Bij schulden staat € 0 vermeld. Maandelijkse inkomsten bij pensioen zijn 

AOW (€14.170,44) en Zorgtoeslag (€ 845). De maandelijkse uitgaven zijn: Inkomensafhankelijke bijdrage 

zorgverzekering (€ 687,27) en Inkomstenbelasting (€ 140,20).  

 

Het klantdossier bevat informatie over de bestaande beleggingsverzekering van de klant bij xxxxx. De 

beleggingsverzekering kent een gegarandeerde uitkering. Het kapitaal van de verzekering is per 17 april 2015 is  

€ 38.597 en de afkoopwaarde is €15.790,36. 

 

Bevinding 

Uit het dossier is niet gebleken dat informatie is ingewonnen over het totaal vermogen van de klant, de financiële 

verplichtingen en het netto besteedbaar inkomen. Bij het totale jaarinkomen van 2015 is alleen zorgtoeslag vermeld. 

Bij bezittingen en schulden is alleen de beleggingsverzekering genoemd.  

 

Doelstelling 

Het dossier bevat een deelnameformulier en offerte voor het product [S] xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx.  

 

Uit het rapport blijkt niet dat de (standaard) vragen zijn gesteld over de financiële doelstellingen van de klant. Wel 

is vermeld, bij de toelichting op het xxxxx rapport, dat er “eigenlijk geen doel bestaat”. 

 

Uit de offerte komt naar voren dat de klant eenmalig € 15.000 inlegt, waarbij er geen periodieke inleg is. De 

einddatum is 1-5-2031. De offerte bevat een vergelijking op basis van de inleg tussen een berekening van het 

rendement van 4% en een berekening van het verwachte bruto rendement in het [S] beleggingsproduct met een 

risicoprofiel van 100% inleg in het xxxxxxxx fonds. Een verwacht 4% rendement levert een vermogensopbouw op 

van € 22.423. Het verwachte rendement met het [S] product is € 35.578.  

 

Bevinding 
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De AFM heeft in het dossier geen andere informatie over de beleggingsdoelstelling aangetroffen dan dat de klant 

eigenlijk geen doelstelling heeft. Uit het dossier blijkt niet dat de doelstelling van de klant is ingewonnen als een 

concreet bedrag of als beoogde rendement in de vorm van een percentage. Evenmin blijkt of de beleggingshorizon 

is uitgevraagd. 

 

Risicobereidheid 

De risicobereidheid van de klant wordt door middel van vijf vragen in het xxxxx rapport ingewonnen. Daarnaast 

wordt de risicobereidheid ingewonnen door middel van een beleggersprofiel van [S].  

 

De antwoorden op de vragen in xxxxx zijn als volgt:  

 

“In welke mate is uw huidig inkomen voor u toereikend voor uw levensstijl? 

  Het inkomen is voldoende, ik hou nog wat over 

 In welke mate bent u afhankelijk van het behalen van uw belangrijkste financiële doelstellingen? 

  Neutraal, ik beschik enigszins over alternatieven als het mis gaat 

 Kunt u leven met financiële risico's? 

  Ik waag weleens een gokje maar vermijd grote risico’s. 

 Bent u bereid uw uitgavenpatroon te verlagen in geval van financiële tegenvallers? 

 Ik ben bereid om mijn levensstijl te verlagen. 

 Als u een beleggingsbeslissing moet nemen, waar let u dan op? 

  Of de verwachte rendementen opwegen tegen de risico’s van de belegging.” 

    

Uit het xxxxx rapport blijkt dat de klant een neutraal profiel heeft.  

 

De risicobereidheid van de klant wordt verder door middel van negen vragen uit het [S] beleggersprofiel 

ingewonnen. 

 

“Wat doet u als de AEX-index langdurig een dalende lijn laat zien 

  □ ik stap over naar sparen       10  

  □ ik onderneem geen stappen. Mijn beleggingen verslaan de AEX-index  20 

 x ik zie overal koopjes en gaat extra beleggen     100 

 

Wat vindt u van beleggen in aandelenfondsen ten opzichte van obligatiefondsen en mixfondsen met een 

beperkter risico? 

□ ik wil hier zeer beperkt in beleggen      10 

□ ik wil hier in beperkte mate in beleggen      20 

□ ik wil hier in ruime mate in beleggen      60 

x ik wil hier in zeer ruime mate in beleggen     100 

 

Belegginsrisico wordt uitgelegd als de beweeglijkheid van het rendement (het ene moment meer, het andere 

moment minder). Indien het rendement op uw vermogen zich in één jaar kan bewegen tussen de hier 
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vermelde percentages, welke bandbreedte vindt u dan nog (maximaal) acceptabel om uw doelstelling te 

halen?  

□ A (0)          10 

□ B (-10% - 26%)        20 

□ C (-15% - 33%)        40 

□ D (-25% - 45%)         60 

x E (-35% - 57%)         100 

 

Wat is uw reactie wanneer de waarde van uw beleggersportefeuille op enig moment 20% daalt?  

□ ik zal dan mijn beleggersportefeuille verkopen om geen verder risico te lopen  10 

□ ik vind het erg vervelend 

□ ik vind het vervelend, maar ik weet dat het bij het beleggersrisico kan horen.   40 

x ik vertrouw erop dat het beursklimaat en daarmee de beleggersportefeuille zal herstellen 60 

 

Wat is uw reactie wanneer u uw doelstelling niet haalt 

x ik vind het erg vervelend, maar ik weet dat het bij het beleggersrisico kan horen 40 

□ ik zal er slapeloze nachten van krijgen      10” 

 

Alle antwoorden op dit formulier kennen een bepaalde score. Deze scores opgeteld leiden tot een risicoverdeling. 

De opgetelde score van de antwoorden van xxxxxxxxxxxxxxx is 490108. Dit leidt tot een risicoverdeling “Aandelen”, 

waarbij 100% in het xxxxxxxxfonds wordt belegd.  

 

Uit de toelichting in het xxxxx rapport komt naar voren dat de klant kiest voor een 100% inleg in het xxxxxxxxfonds 

met als motivatie “om te kijken waar dit eindigt”. 

 

Bevinding 

Uit het dossier blijkt dat de klant beschikte over een verzekering met gegarandeerd eindkapitaal bij xxxxx. Uit het 

dossier blijkt op geen enkele wijze dat de adviseur dit met hem besproken heeft of de klant heeft gevraagd of hij in 

dit verband de gevolgen van de overstap zou begrijpen. Verder is het beleggersprofiel op basis van de inventarisatie 

in het xxxxx rapport neutraal, terwijl de klant heeft gekozen voor een belegging in 100% xxxxxxxxfondsen, wat een 

offensief profiel vereist. De adviseur heeft deze afwijking van het beleggersprofiel toegelicht, maar deze toelichting, 

namelijk dat de klant wil zien waar ‘dit’ eindigt, is zéér beknopt te noemen. De AFM heeft in het klantdossier geen 

informatie aangetroffen over een percentage of absoluut bedrag dat de klant bereid is te verliezen van zijn initiële 

inleg. Ook blijkt niet dat is ingewonnen welke kans op het niet halen van doelstelling/streefrendement de cliënt 

bereid is te accepteren.  

 

Kennis en ervaring  

                                                        
108 Dit is inclusief de antwoorden op de vragen “Met hoeveel procent van uw totaal vermogen bent u bereid te beleggen?” en “Hoe 

vaak wilt u aandacht besteden aan het beheren van uw beleggingsportefeuille?”.  
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De kennis en ervaring van de klant wordt door middel van vijf vragen in het xxxxx rapport ingewonnen. Daarnaast 

wordt de risicobereidheid ingewonnen door middel van een beleggersprofiel van [S].  

 

De antwoorden op de vragen in het xxxxx rapport zijn als volgt:  

 

“Heeft u kennis en/of ervaring met de verschillende vormen van vermogensopbouw? 

   Beleggen via beleggingsverzekering(en) 

 In welke mate bent u bekend met uw inkomensvoorziening als u met pensioen gaat, komt te overlijden of 

arbeidsongeschikt raakt? 

Pensioen  

  Goed 

 Overlijden  

 Goed 

Arbeidsongeschikt 

  Goed  

In welke mate volgt u wat er op de financiële markten gebeurt?  

 Vaak  

Tot welk niveau wilt u geïnformeerd worden als u een financieel product aanschaft?  

 Globaal 

 Bent u bekend met financiële begrippen zoals overlijdensrisicoverzekeringen, lijfrentes, 

arbeidsongeschiktheidsverzekeringen, pensioenregelingen, AOW, ANW, WIA, etc.? 

  Daar weet ik genoeg van” 

 

De kennis en ervaring van de klant wordt verder door middel van vragen uit het [S] formulier ingewonnen. 

Uit de antwoorden volgt dat het HBO de laatst genoten afgeronde opleiding is van de klant, dat de klant geen baan 

heeft (gehad) in de financiële sector of waarin hij met financiën werkt. De klant is werkzaam als zelfstandig 

ondernemer. Hij heeft tevens aangegeven zich verdiept te hebben in financiële producen als privé belegger. De klant 

is bekend met de Wft en weet voldoende van financiële begrippen. Ten slotte heeft hij aangegeven het nieuws met 

bijzondere interesse te volgen. 

 

De klant heeft ervaring met beleggen in aandelenfondsen, beleggen, lijfrente en pensioen. Met beleggingsfondsen 

heeft de klant de meeste ervaring. De klant heeft aangevinkt dat hij minder dan 3 jaar ervaring heeft met 

garantieproducten en meer dan 5 jaar met beleggingsfondsen, aandelen en obligaties. De frequentie van de 

transacties zijn 1 tot 3 keer per maand.  

 

Ten slotte heeft de AFM een beleggingsverzekering van xxxxx aangetroffen in het dossier.  

 

Bevinding 



 

 

 

 

   

   

 Ons kenmerk xxxxxxxxxxxxx 

 Pagina 155 van 294 

   

De AFM heeft in het dossier informatie aangetroffen over het beroep en de hoogst genoten opleiding van de klant. 

Ook is informatie aangetroffen over de ervaring van de klant met beleggen en de frequentie van transacties. De 

kennis van de klant is uitgevraagd middels vragen in het xxxxx rapport en het [S] formulier.  

  

8.2.4 xxxxxxxxxxxx  

 

Financiële positie 

In het xxxxx rapport staat vermeld dat het totale jaarinkomen van 2015 € 1.788 is, zijnde zorgtoeslag. Bij bezittingen 

en schulden staat bij bezittingen ‘spaar of beleggingsverzekering’ van € 486,63 vermeld. Bij schulden staat € 0 

vermeld. Maandelijkse inkomsten en uitgaven bij pensioen zijn AOW (€9.785,52) en Zorgtoeslag (€ 1.629). De 

maandelijkse uitgaven zijn: Inkomensafhankelijke bijdrage zorgverzekering (€ 474,60). Het beroep van de klant is 

niet ingevuld. 

 

Het klantdossier bevat informatie over de bestaande lijfrenteverzekering van de klant bij xxx. De 

beëindigingswaarde per 2 april 2015 is € 13.609,02. De periodieke inleg is € 51. 

 

Bevinding 

Uit het dossier is niet gebleken dat informatie is ingewonnen over het totaal vermogen van de klant, de financiële 

verplichtingen en het netto besteedbaar inkomen. Bij het totale jaarinkomen van 2015 is alleen zorgtoeslag vermeld. 

Bij bezittingen en schulden is alleen de beleggingsverzekering genoemd.  

 

Doelstelling 

Het dossier bevat een deelnameformulier en offerte voor het product [S] xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx. Dit is met de 

hand doorgestreept en staat bijgeschreven dat er sprake is van een xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx product. 

 

Uit het rapport blijkt dat de wens van de klant “comfortabel pensioen” is. De pensioendatum is 2039.  Uit het rapport 

blijkt niet welke vragen aan de klant zijn gesteld om tot deze wens te komen. Bij de toelichting op het xxxxx rapport 

staat vermeld: “Het advies is i.v.m. de hoge kosten over te stappen naar banksparen op een vermogens 

beleggingsverzekering. De polis is weliswaar door xxx gecompenseerd maar het blijkt toch mogelijk te zijn om via 

banksparen een hoger rendement te halen.”  

 

Uit de offerte komt naar voren dat de klant € 51 per maand inlegt. De einddatum is 1 november 2039. De offerte 

bevat een vergelijking op basis van de inleg tussen een berekening van het rendement van 4% en een berekening 

van het verwachte bruto rendement in het [S] beleggingsproduct met een risicoprofiel van 50% inleg in het 

xxxxxxxxxxx fonds en 50% inleg in het xxxxxxxxfonds. Een verwacht 4% rendement levert een vermogensopbouw 

op van € 39.691. Het verwachte rendement met het [S] beleggingsproduct is € 58.848.  

 

Bevinding 
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De AFM heeft in het dossier geen andere informatie over de beleggingsdoelstelling aangetroffen dan dat de klant 

‘comfortabel pensioen’ wil. Uit het dossier blijkt niet dat de doelstelling van de klant is ingewonnen als een concreet 

bedrag of als beoogde rendement in de vorm van een percentage.  

xRisicobereidheid 

De risicobereidheid van de klant wordt door middel van vijf vragen in het xxxxx rapport ingewonnen. De 

antwoorden op deze vragen zijn als volgt:  

 

“In welke mate is uw huidig inkomen voor u toereikend voor uw levensstijl? 

  Het inkomen is voldoende, ik hou nog wat over 

 In welke mate bent u afhankelijk van het behalen van uw belangrijkste financiële doelstellingen? 

  Neutraal, ik beschik enigszins over alternatieven als het mis gaat 

 Kunt u leven met financiële risico's? 

  Ik waag weleens een gokje maar vermijd grote risico’s. 

 Bent u bereid uw uitgavenpatroon te verlagen in geval van financiële tegenvallers? 

 Beperkt, ik ben maximaal bereid om een keer minder op vakantie te gaan. 

 Als u een beleggingsbeslissing moet nemen, waar let u dan op? 

  Of de verwachte rendementen opwegen tegen de risico’s van de belegging.” 

    

Uit het xxxxx rapport blijkt dat de klant een defensief profiel heeft.  

xBevinding  

Uit het xxxxx rapport blijkt dat de klant een defensief beleggersprofiel heeft. Voorts blijkt dat de klant 50% in het 

xxxxxxxxxxx fonds en 50% in xxxxxxxxfondsen stapt. Dit komt overeen met een neutraal beleggersprofiel. Uit het 

dossier is dan ook niet te herleiden dat er een koppeling is gemaakt tussen de doelstelling van de klant en de 

risicobereidheid van de klant. De AFM heeft verder in het klantdossier geen informatie aangetroffen over welke 

uitslagen de klant bereid is te accepteren in het eindvermogen en hoe groot de kans is die de klant wil aanvaarden 

op het niet halen van de doelstelling. Uit de inventarisatie van de doelstelling blijkt niet dat de doelstelling in een 

absoluut bedrag is ingewonnen.  
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Kennis en ervaring  

De kennis en ervaring van de klant wordt door middel van vijf vragen in het xxxxx rapport ingewonnen. De 

antwoorden op deze vragen zijn als volgt:  

 

“Heeft u kennis en/of ervaring met de verschillende vormen van vermogensopbouw? 

  Beleggen via beleggingsverzekering(en) 

In welke mate bent u bekend met uw inkomensvoorziening als u met pensioen gaat, komt te overlijden of 

arbeidsongeschikt raakt? 

Pensioen 

  Redelijk 

Overlijden 

  Redelijk 

Arbeidsongeschikt 

  Redelijk 

In welke mate volgt u wat er op de financiële markten gebeurt? 

 Nooit 

Tot welk niveau wilt u geïnformeerd worden als u een financieel product aanschaft? 

 Niet, ik vertrouw op mijn adviseur 

Bent u bekend met financiële begrippen zoals overlijdensrisicoverzekeringen, lijfrentes, 

arbeidsongeschiktheidsverzekeringen, pensioenregelingen, AOW, ANW, WIA, etc.? 

  Daar weet ik weinig van” 

xBevinding 

De AFM kan niet opmaken uit het dossier dat het opleidingsniveau en het beroep van de klant is ingewonnen. 

Daarnaast kan de AFM niet uit het dossier opmaken met welke financiële instrumenten de klant ervaring heeft.  

 

8.2.5 xxxxxxxxxxxx 

 

Financiële positie 

In het xxxxx rapport staat vermeld dat het totale jaarinkomen van 2015 € 936 is, zijnde zorgtoeslag. Bij  

bezittingen en schulden staat € 0 vermeld. Maandelijkse inkomsten en uitgaven bij pensioen zijn AOW (€14.170,44) 

en Zorgtoeslag (€ 830). De maandelijkse uitgaven zijn: Inkomensafhankelijke bijdrage zorgverzekering (€ 687,27) 

en inkomstenbelasting (140,20). Het beroep van de klant is niet ingevuld. 

 

Het klantdossier bevat informatie over de bestaande lijfrenteverzekering van de klant bij xxx. De 

beëindigingswaarde per 16 juni 2015 is € 16.435,21.  

 

Bevinding 

Uit het dossier is niet gebleken dat informatie is ingewonnen over het totaal vermogen van de klant, de financiële 

verplichtingen en het netto besteedbaar inkomen. Bij het totale jaarinkomen van 2015 is alleen zorgtoeslag vermeld. 

Bij bezittingen en schulden is niets vermeld.  
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Doelstelling 

Het dossier bevat een deelnameformulier en offerte voor een product xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx.  

 

Uit het xxxxx rapport blijkt niet dat de (standaard) vragen zijn gesteld over de financiële doelstellingen van de klant. 

Bij de toelichting op het xxxxx rapport staat vermeld: “Mevrouw heeft een lijfrente waar nog nauwelijks 

aftrekmogelijkheden zijn. Ze wil jaarlijks kijken wat er fiscaal nog mogelijk is. (…) gekozen is voor een [S] product 

omdat deze flexibel is en qua kosten concurrerend.” Er wordt geen berekening gemaakt waaruit dit blijkt.  

 

Uit de offerte komt naar voren dat de klant eenmalig € 10.000 inlegt. De einddatum is 1 januari 2036. De offerte 

bevat een vergelijking op basis van de inleg tussen een berekening van het rendement van 4% en een berekening 

van het verwachte bruto rendement in het [S] beleggingsproduct met een risicoprofiel van 100% inleg in het 

vastrentend fonds. Een verwacht 4% rendement levert een vermogensopbouw op van €16.921. Het verwachte 

rendement met het [S] beleggingsproduct is € 20.665, uitgaande van 5% rendement voor het xxxxxxxxxxx fonds en 

7% voor het xxxxxxxxfonds.  

 

 

Bevinding 

De AFM heeft in het dossier geen andere informatie over de beleggingsdoelstelling aangetroffen dan dat de klant 

wil kijken wat er fiscaal nog mogelijk is. Uit het dossier blijkt niet dat de doelstelling van de klant is ingewonnen 

als een concreet bedrag of als beoogde rendement in de vorm van een percentage. Verder vermeldt de adviseur dat 

gekozen is voor een [S] product (uit de offerte blijkt dat dit een pensioenopbouw product is) omdat deze flexibel is 

en qua kosten concurrerend. In het dossier staat geen berekening waaruit dit blijkt.  

xRisicobereidheid 

De risicobereidheid van de klant wordt door middel van vijf vragen in het xxxxx rapport ingewonnen. De 

antwoorden op deze vragen zijn als volgt:  

 

“In welke mate is uw huidig inkomen voor u toereikend voor uw levensstijl? 
  Het inkomen is redelijk, maar ik hou niets over 

 In welke mate bent u afhankelijk van het behalen van uw belangrijkste financiële doelstellingen? 
  Neutraal, ik beschik enigszins over alternatieven als het mis gaat 

 Kunt u leven met financiële risico's? 

  Ik waag weleens een gokje maar vermijd grote risico’s. 
 Bent u bereid uw uitgavenpatroon te verlagen in geval van financiële tegenvallers? 

 Ik ben beried mijn levensstijl te verlagen. 

 Als u een beleggingsbeslissing moet nemen, waar let u dan op? 
  De risico’s die aan een belegging verbonden zijn.” 

    

Uit het xxxxx rapport blijkt dat de klant een defensief profiel heeft.  

xBevinding 

De AFM heeft in het klantdossier geen informatie aangetroffen over welke uitslagen de klant bereid is te accepteren 

in het eindvermogen en hoe groot de kans is die de klant wil aanvaarden op het niet halen van de  doelstelling. Uit 
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de inventarisatie van de doelstelling blijkt niet dat de doelstelling in een absoluut bedrag is  ingewonnen. Uit het 

dossier is dan ook niet te herleiden dat er een koppeling is gemaakt tussen de doelstelling van de klant en de 

risicobereidheid van de klant. 

 

Kennis en ervaring 

De kennis en ervaring van de klant wordt door middel van vijf vragen in het xxxxx rapport ingewonnen. De 

antwoorden op deze vragen zijn als volgt:  

 

“Heeft u kennis en/of ervaring met de verschillende vormen van vermogensopbouw? 
  Sparen via spaarrekeningen/ spaarverzekeringen 

Beleggen via beleggingsverzekering(en) 

In welke mate bent u bekend met uw inkomensvoorziening als u met pensioen gaat, komt te overlijden of 
arbeidsongeschikt raakt? 

Pensioen 
  Goed 

Overlijden 

  Goed 
Arbeidsongeschikt 

  Redelijk 

In welke mate volgt u wat er op de financiële markten gebeurt? 
 Soms (tenminste 1x per maand) 

Tot welk niveau wilt u geïnformeerd worden als u een financieel product aanschaft? 

 Globaal 

Bent u bekend met financiële begrippen zoals overlijdensrisicoverzekeringen, lijfrentes, 

arbeidsongeschiktheidsverzekeringen, pensioenregelingen, AOW, ANW, WIA, etc.? 
  Daar weet ik genoeg van” 

 

Bevinding 

De AFM kan niet opmaken uit het dossier dat het opleidingsniveau en het beroep van de klant is ingewonnen. 

Daarnaast kan de AFM niet uit het dossier opmaken met welke financiële instrumenten de klant ervaring heeft.  

 

8.2.6 xxxxx 

 

Financiële positie 

 

Bevinding 

In het dossier bevindt zich geen xxxxx rapport of ander formulier waarmee informatie bij de klant wordt 

ingewonnen. Uit het dossier blijkt dus niets over de financiële positie van de klant.  

 

Doelstelling 

 

Uit de offerte komt naar voren dat de klant eenmalig € 5.000 per jaar inlegt over een periode van vijf jaar. De offerte 

bevat een vergelijking op basis van de inleg tussen een berekening van het rendement van 4% en een berekening 
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van het verwachte bruto rendement (uitgaande van 5% rendement voor het xxxxxxxxxxx fonds en 7% voor het 

xxxxxxxxfonds) in het [S] beleggingsproduct met een risicoprofiel van 50% inleg in het xxxxxxxxxxx fonds en 50% 

inleg in het xxxxxxxxfonds.  

 

Bevinding 

In het dossier bevindt zich geen xxxxx rapport of ander formulier waarmee informatie bij de klant wordt 

ingewonnen. Uit het dossier blijkt dus niets over de doelstelling van de klant. Wel blijkt dat de klant uiteindelijk 

heeft gekozen voor een [S] beleggingsproduct, namelijk een xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx.  

x  
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Risicobereidheid 

 

Bevinding 

In het dossier bevindt zich geen xxxxx rapport of ander formulier waarmee informatie bij de klant wordt 

ingewonnen. Uit het dossier blijkt dus niets over de risicobereidheid van de klant. 

xKennis en ervaring 

 

Bevinding 

In het dossier bevindt zich geen xxxxx rapport of ander formulier waarmee informatie bij de klant wordt 

ingewonnen. Uit het dossier blijkt dus niets over de doelstelling van de klant. 

 

8.2.7 xxxxxxxxxxx 

 

Financiële positie 

In het xxxxx rapport staat vermeld dat het totale jaarinkomen van 2015 € 5.784,60 is, bestaande uit kinderbijslag, 

kindgebonden budget en zorgtoeslag. Bij bezittingen en schulden staat € 0 vermeld. Maandelijkse inkomsten en 

uitgaven bij pensioen zijn AOW (€14.170,44) en Zorgtoeslag (€ 824). De maandelijkse uitgaven zijn: 

Inkomensafhankelijke bijdrage zorgverzekering (€ 687,27) en inkomstenbelasting (140,20). Het beroep van de klant 

is niet ingevuld. 

 

In de toelichting behorende bij het xxxxx rapport staat dat mevrouw een aantal jaren zelfstandige is geweest en per 

1 juni 2015 weer gaat werken voor een werkgever: xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx. Haar inkomen en 

pensioeninkomen is nog onbekend en daarom zijn deze gegevens niet meegenomen in het xxxxx rapport.  

 

Het klantdossier bevat geen informatie over een eventuele bestaande beleggingsverzekering van de klant.  

 

Bevinding 

Uit het dossier is niet gebleken dat informatie is ingewonnen over het totaal vermogen van de klant, de financiële 

verplichtingen en het netto besteedbaar inkomen. Bij het totale jaarinkomen van 2015 is alleen kinderbijslag, 

kindgebonden budget en zorgtoeslag vermeld. Bij bezittingen en schulden is niets vermeld. In de toelichting is 

aangegeven dat er geen informatie bekend is over het toekomstig inkomen en pensioeninkomen van de klant, maar 

ook over het huidige inkomen en het inkomen uit verleden is niets opgenomen.  

 

Doelstelling 

Het dossier bevat een deelnameformulier en offerte voor het product [S] xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx.  

 

Uit het rapport blijkt niet dat de (standaard) vragen zijn gesteld over de financiële doelstellingen van de klant. In dit 

advies wordt er een uitgebreide toelichting gegeven bij het xxxxx rapport. Hieruit blijkt: 

- dat er afgeraden wordt om de depositorekening open te breken vanwege boete en de vaste rente; 

- dat de lijfrenterekening van xx niet zou passen bij het risicoprofiel van mevrouw; 
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- dat er gezien de wensen van de klant, haar kennis en ervaring en risicoprofiel een pensioenrekening wordt 

geopend;  

- dat er ook een vermogensrekening van [S] wordt geopend. 

 

Uit de offerte komt naar voren dat de klant door middel van een e-mail van 29 mei 2015 afziet van het openen van 

een rekening bij [S].  

 

Bevinding 

Uit het dossier leidt de AFM af dat er geadviseerd is om twee producten af te sluiten: een pensioenopbouw product 

en een vermogensopbouw product. De AFM heeft echter maar een deelnameformulier en offerte aangetroffen voor 

het [S] xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx product. Uit het dossier blijkt ook niet welke kosten er aan de huidige producten 

zijn verbonden, welke kosten er aan de [S] beleggingsproducten zijn verbonden en waarom een [S] 

beleggingsproduct geschikter is. Ook blijkt niet wat het doelvermogen en rendement was bij de huidige producten 

en waarom een [S] beleggingsproduct beter zou zijn. Ook blijkt niet of er sprake is van een gegarandeerd 

eindkapitaal bij huidige product (er zitten geen polissen in dossier). Uit het dossier blijkt niet dat de doelstelling van 

de klant is ingewonnen als een concreet bedrag of als beoogde rendement in de vorm van een percentage.  

xRisicobereidheid 

De risicobereidheid van de klant wordt door middel van vijf vragen in het xxxxx rapport ingewonnen. De 

antwoorden op deze vragen zijn als volgt:  

In welke mate is uw huidig inkomen voor u toereikend voor uw levensstijl? 

  Het inkomen is voldoende, ik hou nog wat over 

 In welke mate bent u afhankelijk van het behalen van uw belangrijkste financiële doelstellingen? 

  Neutraal, ik beschik enigszins over alternatieven als het mis gaat 

 Kunt u leven met financiële risico's? 

  Ik waag weleens een gokje maar vermijd grote risico’s. 

 Bent u bereid uw uitgavenpatroon te verlagen in geval van financiële tegenvallers? 

 Ik ben bereid mijn levensstijl te verlagen. 

 Als u een beleggingsbeslissing moet nemen, waar let u dan op? 

  Of de verwachte rendementen opwegen tegen de risico’s van de belegging. 

    

Uit het xxxxx rapport blijkt dat de klant een neutraal profiel heeft.  

xBevinding 

De AFM heeft in het klantdossier geen informatie aangetroffen over welke uitslagen de klant bereid is te accepteren 

in het eindvermogen en hoe groot de kans is die de klant wil aanvaarden op het niet halen van de  doelstelling. Uit 

de inventarisatie van de doelstelling blijkt niet dat de doelstelling in een absoluut bedrag is ingewonnen. Uit het 

dossier is dan ook niet te herleiden dat er een koppeling is gemaakt tussen de doelstelling van de klant en de 

risicobereidheid van de klant. 

 

  



 

 

 

 

   

   

 Ons kenmerk xxxxxxxxxxxxx 

 Pagina 163 van 294 

   

Kennis en ervaring 

De kennis en ervaring van de klant wordt door middel van vijf vragen in het xxxxx rapport ingewonnen. De 

antwoorden op deze vragen zijn als volgt:  

 

“Heeft u kennis en/of ervaring met de verschillende vormen van vermogensopbouw? 

  Beleggen via beleggingsverzekering(en) 

 In welke mate bent u bekend met uw inkomensvoorziening als u met pensioen gaat, komt te overlijden of 

arbeidsongeschikt raakt? 

Pensioen 

  Redelijk 

 Overlijden 

  Redelijk 

Arbeidsongeschikt 

  Redelijk 

In welke mate volgt u wat er op de financiële markten gebeurt? 

 Soms (tenminste 1x per maand) 

Tot welk niveau wilt u geïnformeerd worden als u een financieel product aanschaft? 

 Globaal 

 Bent u bekend met financiële begrippen zoals overlijdensrisicoverzekeringen, lijfrentes, 

arbeidsongeschiktheidsverzekeringen, pensioenregelingen, AOW, ANW, WIA, etc.? 

  Daar weet ik genoeg van” 

xBevinding 

De AFM kan niet opmaken uit het dossier dat het opleidingsniveau en het beroep van de klant is ingewonnen. 

Daarnaast kan de AFM niet uit het dossier opmaken met welke financiële instrumenten de klant ervaring heeft.  

 

8.2.8 xxxx 

 

xxxxxxxxxxxx heeft op 16 januari 2015 het [S] product xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx gesloten. Uit de beschikbare 

informatie in het dossier leidt de AFM af dat een adviseur namens [S] op huisbezoek is geweest bij de consument. 

Op de documenten, zoals de verklaring ontbreken (kopie) polisblad, is [S] het aanspreekpunt en niet Visie (zoals in 

andere klantdossiers). Wel wordt Visie genoemd in het interne document “appointment info”.  

 

Zoals uit hoofdstuk 4 is gebleken, is in de periode januari en februari 2015 uit naam van [S] “op verzoek van Visie” 

contact opgenomen met klanten; het betreft derhalve een klant van Visie. Daar komt bovenop dat de AFM op basis 

van de instructies van [O]  de dossiers van Visie uit het archief ter plaatse heeft geselecteerd.  Derhalve neemt de 

AFM dit klantdossier mee in haar feiten en bevindingen, omdat de klant onder de verantwoordelijkheid valt van 

Visie. Overigens geldt ook hierbij dat, zoals geconcludeerd werd in hoofdstuk 4, Visie en [S] feitelijk één organisatie 

vormen.  
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Financiële positie 

Het klantdossier bevat een [S] formulier om de risicobereidheid te inventariseren. Hierin wordt gevraagd aan de 

klant met hoeveel procent van zijn totale vermogen hij bereid is om te beleggen. De klant kan kiezen uit drie 

antwoordmogelijkheden: 0-20%, 50-70% of meer dan 75%. Het antwoord 50-70% is aangekruist.  

 

Het klantdossier bevat informatie over de bestaande beleggingsverzekering van de klant bij 

xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx. Het gaat om de verzekering “xxxxxxxxxxxxxxxxxx” hetgeen een kapitaalverzekering 

(box 3) is. Uit de afkoopofferte d.d. 22 januari 2015 blijkt dat de (voorlopige) afkoopwaarde €7.192,85 is. De 

einddatum van de verzekering is onbekend.  

 

Bevinding 

Uit het klantdossier is niet gebleken dat informatie is ingewonnen over het totaal vermogen van de klant, de 

financiële verplichtingen en het netto besteedbaar inkomen. Uit het dossier blijkt wel dat de klant tussen 50% en 

70% van zijn totale vermogen bereid is te beleggen, maar uit het dossier komt niet naar voren dat informatie is 

ingewonnen over hoe hoog dit totale vermogen is. Visie heeft tevens geen informatie ingewonnen over het beroep 

dan wel (pensioen)inkomen van de klant in zijn huidige situatie en bij pensionering. 

  

Doelstelling 

Het dossier bevat een offerte en een deelnameformulier voor het product xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx. Uit de 

overige documenten, waaronder het jaaroverzicht 2015 en de bevestiging aanvraag, blijkt dat de klant het product 

[S] xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx heeft gesloten.  

 

Het klantdossier bevat een [S] formulier om de risicobereidheid te inventariseren. Hierin wordt gevraagd welk 

gemiddeld rendement de klant op termijn verwacht te realiseren. De klant kan kiezen uit vier antwoorden: een 

rendement gelijk aan het inflatiepercentage, ongeveer 5% per jaar, ongeveer 8% per jaar en ongeveer 10% per jaar. 

Het antwoord ‘ongeveer 8% per jaar’ is aangekruist.  

 

Uit de offerte komt naar voren dat de klant eenmalig € 6.800 inlegt en maandelijks € 50 euro per maand. De 

ingangsdatum van de periodieke inleg is 1 februari 2015. De einddatum van het product is 1 februari 2055 (looptijd 

is 40 jaar). De offerte bevat een vergelijking op basis van de inleg tussen een berekening van het rendement van 4% 

en een berekening van het verwachte bruto rendement in het xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx product met een 

risicoprofiel van 50% inleg in het xxxxxxxxxxx fonds (€ 3.400) en 50% inleg in het xxxxxxxxfonds (€ 3.400). Een 

verwacht 4% rendement levert een vermogensopbouw op van € 61.203. Het verwachte rendement met het [S] 

beleggingsproduct is € 114.913, uitgaande van 5% rendement voor het xxxxxxxxxxx fonds en 7% voor het 

xxxxxxxxfonds.  

 

Bevinding 

De AFM heeft in het dossier geen informatie aangetroffen over de doelstelling en de beleggingshorizon van de klant. 

Hiermee is niet duidelijk welk bedrag uitgedrukt in euro’s de klant concreet nodig heeft voor het behalen van zijn 
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doelstelling(en). Doordat uit het dossier niet blijkt welke beleggingshorizon de klant heeft, is het niet duidelijk voor 

de AFM vanaf welk moment de klant zijn inkomen wil aanvullen.  

 

Uit het dossier komt naar voren dat er een rendementsberekening is gemaakt op basis van de inleg van de klant. Uit 

het dossier blijkt niet welk noodzakelijk rendement de klant nodig heeft, enkel het rendement hij verwacht te 

realiseren. Dit is vanuit het product geredeneerd en niet vanuit de doelstelling die de klant heeft. Tevens blijkt uit 

het dossier niet dat bij de berekening van het rendement rekening is gehouden met de kosten die de klant moet 

betalen (bruto).  

 

Risicobereidheid 

Het klantdossier bevat een [S] formulier om de risicobereidheid te inventariseren. Hierin staan de volgende vragen 

en antwoorden (de AFM heeft het antwoord van de klant met “x” aangegeven) met bijbehorende punten:  

 

 “Wat doet u als de AEX-index langdurig een dalende lijn laat zien 

  □ ik stap over naar sparen       10  

  x ik onderneem geen stappen. Mijn beleggingen verslaan de AEX-index  20 

 □ ik zie overal koopjes en gaat extra beleggen     100 

 

Wat vindt u van beleggen in aandelenfondsen ten opzichte van obligatiefondsen en mixfondsen met een 

beperkter risico? 

□ ik wil hier zeer beperkt in beleggen      10 

□ ik wil hier in beperkte mate in beleggen      20 

 x ik wil hier in ruime mate in beleggen      60 

□ ik wil hier in zeer ruime mate in beleggen     100 

 

Belegginsrisico wordt uitgelegd als de beweeglijkheid van het rendement (het ene moment meer, het andere 

moment minder). Indien het rendement op uw vermogen zich in één jaar kan bewegen tussen de hier 

vermelde percentages, welke bandbreedte vindt u dan nog (maximaal) acceptabel om uw doelstelling te 

halen?  

□ A (0)          10 

□ B (-10% - 26%)        20 

□ C (-15% - 33%)        40 

x D (-25% - 45%)         60 

□ E (-35% - 57%)         100 

 

Wat is uw reactie wanneer de waarde van uw beleggersportefeuille op enig moment 20% daalt?  

□ ik zal dan mijn beleggersportefeuille verkopen om geen verder risico te lopen  10 

□ ik vind het erg vervelend 

x ik vind het vervelend, maar ik weet dat het bij het beleggersrisico kan horen.   40 

□ ik vertrouw erop dat het beursklimaat en daarmee de beleggersportefeuille zal herstellen 60 
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Wat is uw reactie wanneer u uw doelstelling niet haalt 

x ik vind het erg vervelend, maar ik weet dat het bij het beleggersrisico kan horen  40 

□ ik zal er slapeloze nachten van krijgen       10” 

 

Alle antwoorden op dit formulier kennen een bepaalde score. Deze scores opgeteld leiden tot een risicoverdeling. 

De opgetelde score van de antwoorden van xxxxxxxxxxxx is 310109. Dit zou leiden tot een risicoverdeling 

‘aandelen’, waarbij 100% in het xxxxxxxxfonds wordt belegd. Deze risicoverdeling is passend bij een score meer 

dan 180 punten.   

 

De gekozen risicoverdeling aangevinkt is “neutraal” met een verdeling van 50% in xxxxxxxxxxx fonds en 50% in 

het xxxxxxxxfonds. Dit profiel heeft 100 tot 140 punten. Uit de offerte komt naar voren dat dit het gekozen 

risicoprofiel is waarop het advies is gebaseerd.  

 

Bevinding 

Het [S] formulier dat de risicobereidheid van de klant inventariseert kent een scoresystematiek. De score die uit de 

antwoorden komt (310) komt niet overeen met de gekozen risicoverdeling (neutraal, behorend bij een score van 

100-140). Dit betekent dat de klant een defensievere risicoverdeling accepteert dan zijn risicobereidheid aangeeft. 

Er is geen motivatie in het dossier aangetroffen, waarom hiervoor gekozen wordt. Uit de inventarisatie van de 

doelstelling blijkt niet dat de doelstelling in een absoluut bedrag is ingewonnen. Uit het dossier is dan ook niet te 

herleiden dat er een koppeling is gemaakt tussen de doelstelling van de klant en de risicobereidheid van de klant. 

 

Ook heeft de AFM geen informatie aangetroffen over de risico’s die de klant kan nemen (naast de risico’s die hij 

wil nemen). Er is geen informatie aangetroffen over de financiële positie van de klant, waardoor er ook geen 

inschatting kan worden gemaakt hoeveel financiële ruimte de klant heeft en in hoeverre hij financieel de 

beleggersrisico’s kan dragen.  

 

Kennis en ervaring 

Het [S] formulier bevat tevens vragen over de kennis en ervaring van de klant. Uit de antwoorden volgt dat het 

VMBO de laatst genoten afgeronde opleiding is van de klant, dat de klant geen baan heeft (gehad) in de financiële 

sector of waarin hij met financiën werkt. De klant is niet bekend met de Wft en heeft zich niet verdiept in financiële 

producten. De klant heeft aan weinig te weten van financiële begrippen en hij heeft hier ook geen enkele interesse 

in. De vraag “Wat is uw beroep?” is niet beantwoord.  

 

De klant heeft ervaring met levensverzekeringen, meer specifiek met een beleggingsverzekering. Op de vragen 

“indien u ervaring heeft met beleggen, hoe lang belegt u al?” en “Indien u ervaring heeft met beleggen, wat is de 

                                                        
109 Dit is inclusief de antwoorden op de vragen “Met hoeveel procent van uw totaal vermogen bent u bereid te beleggen?” en “Hoe 

vaak wilt u aandacht besteden aan het beheren van uw beleggingsportefeuille?”.  
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frequentie van uw transactie?” is geen antwoord aangekruist. De AFM heeft in het dossier een kopie van de fiscale 

jaaropgaaf en afkoopofferte van de kapitaalverzekering van xxxxx aangetroffen.  

 

Bevinding 

De AFM maakt uit het dossier op dat de kennis van beleggen bij de klant beperkt is ingewonnen. Het beroep van de 

klant is niet ingewonnen. De ervaring van de klant met beleggen beperkt zich tot een beleggingsverzekering.  

 

8.2.9 xxxxxxxxxxx 

 

xxxxxxxxxxxxxxxxxxx heeft op 3 februari 2015 het [S] product xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx gesloten. Uit 

de beschikbare informatie in het dossier leidt de AFM af dat een adviseur uit naam van [S] op huisbezoek is geweest 

bij de consument. Op de documenten, zoals de verklaring ontbreken (kopie) polisblad, is [S] het aanspreekpunt en 

niet Visie (zoals in andere klantdossiers). Wel wordt Visie genoemd in het interne document “appointment info”.  

 

Zoals uit hoofdstuk 4 is gebleken, is in de periode januari en februari 2015 uit naam van [S] “op verzoek van Visie” 

contact opgenomen met klanten; het betreft derhalve een klant van Visie. Daar komt bovenop dat de AFM op basis 

van de instructies van [O] de dossiers van Visie uit het archief ter plaatse heeft geselecteerd. Derhalve neemt de 

AFM dit klantdossier mee in haar feiten en bevindingen, omdat de klant onder de verantwoordelijkheid valt van 

Visie. Overigens geldt ook hierbij dat, zoals geconcludeerd werd in hoofdstuk 4, Visie en [S] feitelijk één organisatie 

vormen. 

 

Financiële positie 

Het klantdossier bevat een [S] formulier om de risicobereidheid te inventariseren. Hierin wordt gevraagd aan de 

klant met hoeveel procent van zijn totale vermogen hij bereid is om te beleggen. De klant kan kiezen uit drie 

antwoordmogelijkheden: 0-20%, 50-70% of meer dan 75%. Het antwoord 50-70% is aangekruist.  

 

Het klantdossier bevat informatie over de bestaande levens- en lijfrenteverzekeringen van de klant bij xxxxx en 

xxxxxxxxxxxx. Het gaat om de xxxxx verzekering met polisnummer xxxxxxxxx met een saldo op 31 december 

2013 van €34.405,67. Het uit te betalen bedrag op 6 maart 2015 is € 42.679. De klant heeft ook een 

lijfrenteverzekering bij xxxxxxxxxxxx met een afkoopwaarde van € 6.6063,88 per 11 februari 2015. De einddatum 

van deze verzekering is 1 juli 2017. Als de klant op einddatum nog in leven is dan keert xxxxxxxxxxxx € 6.735 uit.  

 

De AFM heeft in het dossier een bankafschrift aangetroffen van de klant. Uit dit bankschrift komt naar voren dat de 

klant op 9 januari 2015 een nabetaling zorgtoeslag (€ 1.818) van de Belastingdienst heeft ontvangen.  

 

Op het “Formulier Afwijking Advieskosten” heeft de adviseur het volgende aangegeven: “NB klant heeft een PL 

[AFM: persoonlijke lening] van €91.000.” 

 

 

  



 

 

 

 

   

   

 Ons kenmerk xxxxxxxxxxxxx 

 Pagina 168 van 294 

   

Bevinding 

Uit het klantdossier is niet gebleken dat informatie is ingewonnen over het totaal vermogen van de klant, de 

financiële verplichtingen en het netto besteedbaar inkomen. Uit het dossier blijkt wel dat de klant tussen 50% en 

70% van zijn totale vermogen bereid is te beleggen, maar uit het dossier komt niet naar voren dat informatie is 

ingewonnen over hoe hoog dit totale vermogen is. Visie heeft tevens geen informatie ingewonnen over het beroep 

dan wel (pensioen)inkomen van de klant in zijn huidige situatie en bij pensionering. De adviseur heeft aangegeven 

dat de klant een persoonlijke lening heeft, maar de AFM kan uit het dossier niet herleiden hoe dit is meegenomen 

in het advies.  

 

Doelstelling 

Het dossier bevat een offerte en een deelnameformulier voor het product 

xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx. In het voorblad van de offerte staat dat het product is ter 

compensatie van pensioentekort. 

 

Het klantdossier bevat een [S] formulier om de risicobereidheid te inventariseren. Hierin wordt gevraagd welk 

gemiddeld rendement de klant op termijn verwacht te realiseren. De klant kan kiezen uit vier antwoorden: een 

rendement gelijk aan het inflatiepercentage, ongeveer 5% per jaar, ongeveer 8% per jaar en ongeveer 10% per jaar. 

Het antwoord “ongeveer 5% per jaar” is aangekruist.  

 

Het dossier bevat een document “Handreiking consumentgesprek execution only [S]”. De AFM leidt uit de 

informatie in het document af dat dit een intern document is, bedoeld voor de adviseur ter controle van het gesprek. 

In het document wordt de vraag gesteld: “Heeft de consument het doel dat hij voor ogen heeft voor zichzelf concreet 

en meetbaar gemaakt?”. De adviseur heeft het antwoord “ja” aangekruist.   

 

Uit de offerte komt naar voren dat het startkapitaal van de klant € 42.000 is. De begindatum van de uitkering is 1 

juli 2017 en eindigt op 1 juli 2028. De klant ontvangt iedere maand een uitkering. Het startkapitaal van de 

beleggingen en de uitkeringen worden gedaan op basis van een verdeling in de xxxxxxxxxxx: 50% in het 

xxxxxxxxxxx fonds en 50% in het xxxxxxxxfonds. De offerte bevat een vergelijking van de verwachte uitkeringen 

per maand gebaseerd op een verdeling van participaties in de twee xxxxxxxxxxx met een rendement van 5% voor 

het xxxxxxxxxxx fonds en 7% voor het xxxxxxxxfonds. Dit wordt vergeleken met een verwacht rendement van 4%. 

Volgens de productgegevens is de waarde van de eerste uitkering € 335, de waarde van de gemiddelde uitkering  

€ 424 en de waarde van de laatste uitkering € 528. De totaal verwachte uitkering is € 50.872.  

 

Bevinding 

De AFM heeft in het dossier geen informatie aangetroffen over de doelstelling en de beleggingshorizon van de klant, 

anders dan de AFM afleidt uit het gekozen product. Hiermee is niet duidelijk welk bedrag uitgedrukt in euro’s de 

klant concreet nodig heeft voor het behalen van zijn doelstelling(en). Doordat uit het dossier niet blijkt welke 

beleggingshorizon de klant heeft, is het niet duidelijk voor de AFM of de gekozen uitkeringsperiode (tien jaar) 

passend is.  
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Uit het dossier komt naar voren dat er een rendementsberekening is gemaakt op basis van de inleg van de klant en 

de verwachte uitkeringen. Uit het dossier blijkt niet welk noodzakelijk rendement (of uitkeringsbedrag) de klant 

nodig heeft, enkel het rendement hij verwacht te realiseren. Dit is vanuit het product geredeneerd en niet vanuit de 

doelstelling die de klant heeft. Tevens blijkt uit het dossier niet dat bij de berekening van het rendement rekening is 

gehouden met de kosten die de klant moet betalen (bruto).  

 

Risicobereidheid 

Het klantdossier bevat een [S] formulier om de risicobereidheid te inventariseren. Hierin staan de volgende vragen 

en antwoorden (de AFM heeft het antwoord van de klant met “x” aangegeven) met bijbehorende score:  

 

 “Wat doet u als de AEX-index langdurig een dalende lijn laat zien 

  □ ik stap over naar sparen       10  

  x ik onderneem geen stappen. Mijn beleggingen verslaan de AEX-index  20 

 □ ik zie overal koopjes en gaat extra beleggen     100 

 

Wat vindt u van beleggen in aandelenfondsen ten opzichte van obligatiefondsen en mixfondsen met een 

beperkter risico? 

□ ik wil hier zeer beperkt in beleggen      10 

x ik wil hier in beperkte mate in beleggen      20 

□ ik wil hier in ruime mate in beleggen      60 

□ ik wil hier in zeer ruime mate in beleggen     100 

 

Belegginsrisico wordt uitgelegd als de beweeglijkheid van het rendement (het ene moment meer, het andere 

moment minder). Indien het rendement op uw vermogen zich in één jaar kan bewegen tussen de hier 

vermelde percentages, welke bandbreedte vindt u dan nog (maximaal) acceptabel om uw doelstelling te 

halen?  

□ A (0)          10 

x B (-10% - 26%)        20 

□ C (-15% - 33%)        40 

□ D (-25% - 45%)         60 

□ E (-35% - 57%)         100 

 

Wat is uw reactie wanneer de waarde van uw beleggersportefeuille op enig moment 20% daalt?  

□ ik zal dan mijn beleggersportefeuille verkopen om geen verder risico te lopen  10 

x ik vind het erg vervelend 

□ ik vind het vervelend, maar ik weet dat het bij het beleggersrisico kan horen.   40 

□ ik vertrouw erop dat het beursklimaat en daarmee de beleggersportefeuille zal herstellen 60 

 

Wat is uw reactie wanneer u uw doelstelling niet haalt 

x ik vind het erg vervelend, maar ik weet dat het bij het beleggersrisico kan horen 40 
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□ ik zal er slapeloze nachten van krijgen      10” 

 

Alle antwoorden op dit formulier kennen een bepaalde score. Deze scores opgeteld leiden tot een risicoverdeling. 

De opgetelde score van de antwoorden van xxxxxxxxxxxxxxxxxxx is 180110. Dit zou leiden tot een risicoverdeling 

‘Ondernemend’, waarbij 75% in het xxxxxxxxfonds wordt belegd en 25% in het xxxxxxxxxxx fonds. Deze 

risicoverdeling is passend bij een score tussen de 140 en 180 punten. De gekozen risicoverdeling aangevinkt is 

“neutraal” met een verdeling van 50% in xxxxxxxxxxx fonds en 50% in het xxxxxxxxfonds. Dit profiel heeft 100 

tot 140 punten. Uit de offerte komt naar voren dat dit het gekozen risicoprofiel is waarop het advies is gebaseerd.  

 

Bevinding 

Het [S] formulier dat de risicobereidheid van de klant inventariseert kent een scoresystematiek. De score die uit de 

antwoorden komt (180) komt niet overeen met de gekozen risicoverdeling (neutraal, behorend bij een score van 

100-140). Dit betekent dat de klant een defensievere risicoverdeling accepteert dan zijn risicobereidheid aangeeft. 

Er is geen motivatie in het dossier aangetroffen, waarom hiervoor gekozen wordt. Uit de inventarisatie van de 

doelstelling blijkt niet dat de doelstelling in een absoluut bedrag is ingewonnen. Uit het dossier is dan ook niet te 

herleiden dat er een koppeling is gemaakt tussen de doelstelling van de klant en de risicobereidheid van de klant. 

 

Ook heeft de AFM geen informatie aangetroffen over de risico’s die de klant kan nemen (naast de risico’s die hij 

wil nemen). Er is geen informatie aangetroffen over de financiële positie van de klant, waardoor er ook geen 

inschatting kan worden gemaakt hoeveel financiële ruimte de klant heeft en in hoeverre hij financieel de 

beleggersrisico’s kan dragen.  

 

Kennis en ervaring 

Het [S] formulier bevat tevens vragen over de kennis en ervaring van de klant. Uit de antwoorden volgt dat het MBO 

de laatst genoten afgeronde opleiding is van de klant, dat de klant geen baan heeft (gehad) in de financiële sector of 

waarin hij met financiën werkt. De klant is werkzaam in de ICT. De klant is niet bekend met de Wft en heeft zich 

niet verdiept in financiële producten. De klant heeft aan weinig te weten van financiële begrippen en hij volgt het 

nieuws.  

 

De klant heeft ervaring met hypotheken, levensverzekeringen (meer specifiek met een beleggingsverzekering), 

lijfrente en pensioen. Op de vragen “indien u ervaring heeft met beleggen, hoe lang belegt u al?” is bij 

beleggingsfondsen geen antwoord aangekruist, bij garantieproducten, aandelen en obligaties het antwoord “Meer 

dan 5 jaar”. Bij de vraag “Indien u ervaring heeft met beleggen, wat is de frequentie van uw transactie?” is 

geschreven “nvt”. De AFM heeft in het dossier een kopie van de bestaande beleggings- en lijfrenteverzekering van 

xxxxx en xxxxxxxxxxxx aangetroffen.  

 

  

                                                        
110 Dit is inclusief de antwoorden op de vragen “Met hoeveel procent van uw totaal vermogen bent u bereid te beleggen?” en “Hoe 

vaak wilt u aandacht besteden aan het beheren van uw beleggingsportefeuille?”.  
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Bevinding 

De AFM maakt uit het dossier op dat de kennis van beleggen bij de klant beperkt is ingewonnen. De ervaring van 

de klant met beleggen beperkt zich tot een beleggingsverzekering.   
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9. Beoordeling feiten en bevindingen 

9.1 Eisen die zijn verbonden aan de vergunning van Visie 

 

9.1.1 Wettelijk kader 

 

Artikel 1:104, eerste lid, onder d, Wft 

De AFM kan op grond van artikel 1:104, eerste lid, onder d, Wft een door haar verleende vergunning intrekken als 

de vergunninghouder niet meer voldoet aan de bij of krachtens de Wft gestelde regels. Uit de toelichting op artikel 

1:104 Wft volgt dat het moet gaan om het niet meer voldoen aan de eisen die voor het verkrijgen van de 

vergunning zijn gesteld. Voor Visie als financiële dienstverlener zijn de eisen als bedoeld in artikel 2:83, eerste 

lid, Wft van toepassing.  

 

Artikel 2:83, eerste lid, Wft 

Een financiële dienstverlener verkrijgt een vergunning van de AFM als hij bij het aanvragen van die vergunning 

aantoont dat onder meer zal worden voldaan aan het bepaalde ingevolge artikel 4:9, eerste lid, Wft, artikel 4:10, 

eerste lid, Wft en artikel 4:11, tweede lid, Wft.  

 

Artikel 4:9, eerste lid, Wft 

Artikel 4:9, eerste lid, Wft bepaalt dat het dagelijks beleid van een financiële dienstverlener wordt bepaald door 

personen die geschikt zijn in verband met de uitoefening van het bedrijf van de financiële onderneming. Uit de 

wetsgeschiedenis volgt dat onder dagelijks beleid in dit verband wordt verstaan de beleids- en besluitvorming gericht 

op het dagelijkse daadwerkelijke uitoefenen van het bedrijf van de financiële onderneming.111  

 

Artikel 4:10, eerste lid, Wft 

Artikel 4:10, eerste lid, Wft bepaalt dat het beleid van een financiële dienstverlener wordt bepaald of mede bepaald 

door personen van wie de betrouwbaarheid buiten twijfel staat. Onder beleid wordt in dit verband verstaan de 

beleids- en besluitvorming gericht op de langetermijnstrategie van de financiële onderneming. De omstandigheid 

dat een persoon feitelijk substantiële invloed kan uitoefenen op beleids- en besluitvorming gericht op de 

langetermijnstrategie kan blijken uit statuten, reglementen, (aandeelhouders)overeenkomsten, interne afspraken of 

uit de feitelijke omstandigheden. Onder “bepalen van beleid” wordt mede verstaan het bepalen van het dagelijks 

beleid van de financiële onderneming. Dit betekent dat alle personen die het beleid (mede)bepalen onder de 

betrouwbaarheidseis vallen.112 

 

Artikel 4:11, tweede lid, Wft 

Op grond van artikel 4:11, tweede lid, Wft dient een financiële dienstverlener een adequaat beleid te voeren dat een 

integere uitoefening van zijn bedrijf waarborgt. Hieronder wordt verstaan dat wordt tegengegaan dat de financiële 

                                                        
111 Kamerstukken II 2005/06, 29 708, nr. 19, p. 498. 

112 Kamerstukken II 2005/06, 29 708, nr. 19, p. 499-500. 
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dienstverlener of zijn werknemers strafbare feiten of andere wetsovertredingen begaan die het vertrouwen in de 

financiële onderneming of in de financiële markten kunnen schaden. Uit de toelichting op dit artikel blijkt dat het 

beleid van de financiële onderneming zal moeten voorzien in de bewustwording, de bevordering en de handhaving 

van integer handelen binnen alle lagen van de financiële onderneming.113  

 

9.1.2 Oordeel AFM 

 

Zoals zal blijken uit paragraaf 9.2.2 van dit onderzoeksrapport begaat Visie naar het oordeel van de AFM een 

overtreding van artikel 4:9, eerste lid, Wft en een overtreding van artikel 4:10, eerste lid, Wft. [B] bepaalt namelijk 

het beleid van Visie, terwijl zijn betrouwbaarheid niet buiten twijfel staat en zijn geschiktheid niet is getoetst in 

verband met de uitoefening van het bedrijf van Visie.  

 

Zoals zal blijken uit de paragrafen 9.2.2, 9.3.2, 9.4.2 en 9.5.2 van dit onderzoeksrapport is de AFM daarnaast van 

oordeel dat Visie artikel 4:11, tweede lid, Wft overtreedt doordat Visie geen adequaat beleid voert dat een integere 

uitoefening van haar bedrijf waarborgt. Visie heeft namelijk de volgende wetsovertredingen begaan die het 

vertrouwen in de financiële dienstverlener of de financiële markten kunnen schaden:  

 

- Visie heeft [B] ten onrechte niet bij de AFM aangemeld als beleidsbepaler van Visie. Dit is een overtreding 

van artikel 4:26, negende lid, Wft juncto artikel 103, eerste lid, onderdeel a, en tweede lid, BGfo (paragraaf  

9.2.2);  

- Visie verstrekt voorafgaand aan het huisbezoek misleidende informatie over de aanleiding om met de 

consument contact op te nemen en het doel van het huisbezoek. Dit is een overtreding van artikel 4:19, 

tweede lid, Wft (paragraaf 9.3.2);   

- Visie verstrekt informatie over haar hoedanigheid die feitelijk onjuist is. Dit is een overtreding van artikel 

4:19, tweede lid, Wft (paragraaf 9.3.2);   

- Visie verstrekt onduidelijke informatie over de kosten van haar dienstverlening. Dit is een overtreding van 

artikel 4:19, tweede lid, Wft (paragraaf 9.3.2);   

- Visie verstrekt feitelijk onjuiste informatie over het aantal (producten van) aanbieders waarover zij 

adviseert, de verplichtingen die zij tegenover deze aanbieders heeft en de beloning van haar adviseurs. Dit 

is een overtreding van artikel artikel 4:19, tweede lid, Wft (paragraaf 9.3.2);    

- Visie verstrekt voorafgaand aan het verlenen van een beleggingsdienst geen informatie over de relatie van 

Visie tot [S]. Dit is een overtreding van artikel 4:20, eerste lid, Wft (paragraaf 9.3.2);   

- Visie verstrekt voorafgaand aan het verlenen van een beleggingsdienst geen informatie over rechten van 

deelneming. Dit is een overtreding van artikel 4:20, eerste lid, Wft juncto artikel 58a, eerste lid, onderdeel 

c, BGfo juncto artikel 58c, eerste lid, BGfo. (paragraaf 9.3.2);   

- Visie overtreedt artikel 115bb, derde lid, BGfo doordat zij de essentiële beleggersinformatie als bedoeld in 

dat artikel te laat aan de consument verstrekt (paragraaf 9.3.2);   

                                                        
113 Kamerstukken II, 2005/06, 29 708, nr. 19. 
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- Visie draagt geen zorg voor een adequate behandeling van klachten van consumenten over de financiële 

diensten en – producten van Visie. Dit is een overtreding van artikel 4:17 Wft juncto artikel 41, eerste lid, 

BGfo en artikel 44 BGfo (paragraaf 9.4.2);   

- Visie heeft onvoldoende informatie ingewonnen over de financiële positie, doelstellingen, risicobereidheid 

en kennis en ervaring van haar cliënten. Dit is een overtreding van artikel 4:23, eerste lid, onderdeel a, Wft 

(paragraaf 9.5.2).  

 

Visie heeft een aanzienlijke hoeveelheid ernstige wetsovertredingen begaan en daarmee stelselmatig de Wft 

overtreden. Hieruit volgt dat het beleid van Visie niet voorziet in de bewustwording, de bevordering en de 

handhaving van integer handelen binnen alle lagen van de financiële onderneming en dat niet is tegengegaan dat 

wetsovertredingen werden begaan. De door de AFM geconstateerde overtredingen zijn wetsovertredingen die het 

vertrouwen in Visie of in de financiële markten (kunnen) schaden. Visie voert dan ook geen adequaat beleid dat een 

integere uitoefening van haar bedrijf waarborgt en tegengaat dat Visie of haar medewerkers wetsovertredingen 

begaan die het vertrouwen in de financiële onderneming of in de financiële markten kunnen schaden. Sterker nog, 

Visie heeft bewust gekozen voor de inrichting van haar bedrijfsvoering die het plegen van genoemde overtredingen 

mogelijk maakte. Zo heeft zij [B] als beleidsbepaler benoemd, zonder hem bij de AFM te hebben aangemeld als 

beleidsbepaler. Dit terwijl de AFM met de aanwijzing aan [S] van 26 februari 2015 (met kenmerk xxxxxxxxxxxxx) 

de organisatie achter Visie en [S] al eens had gewezen op de beleidsbepalende rol van [B]. Visie overtreedt daarom 

naast artikel 4:9, eerste lid, Wft en 4:10, eerste lid, Wft tevens, gelet op bovenstaande, artikel 4:11, tweede lid, Wft. 

 

Hieronder licht de AFM toe dat Visie naar haar oordeel niet voldoet aan de eisen die voor het verkrijgen van haar 

vergunning zijn gesteld. Visie voldoet namelijk niet aan artikel 4:9, eerste lid, Wft, artikel 4:10, eerste lid, Wft en 

artikel 4:11, tweede lid Wft. De AFM heeft daarom besloten de vergunning van Visie in te trekken op grond van 

artikel 1:104, eerste lid, onder d, Wft.  

9.2 De beleidsbepalers van Visie  

 

9.2.1 Wettelijk kader 

 

Artikel 4:26, eerste en negende lid, Wft juncto artikel 103, eerste lid, onderdeel a, en tweede lid, BGfo 

Op grond van artikel 4:26, eerste en negende lid, Wft jo. artikel 103, eerste lid, onderdeel a, BGfo meldt een 

financiële dienstverlener aan de AFM schriftelijk het voornemen tot benoeming van een persoon die het beleid van 

de financiële dienstverlener (mede)bepaalt. Dagelijks beleidsbepalers worden vervolgens door de AFM getoetst op 

betrouwbaarheid (artikel 4:10, eerste lid, Wft) en op geschiktheid (artikel 4:9, eerste lid, Wft). De financiële 

dienstverlener geeft geen uitvoering aan het voornemen tot benoeming voordat de AFM heeft vastgesteld dat de 

betrouwbaarheid van de betrokken persoon buiten twijfel staat en deze persoon geschikt is. 
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Invulinstructie aanmelden en wijzigen (mede)beleidsbepaler 

In de ‘Invulinstructie aanmelden en wijzigen (mede)beleidsbepaler’114 heeft de AFM een toelichting gegeven op 

onder andere het begrip ‘dagelijks beleidsbepalers’. Op pagina 20 staat hierover het volgende: 

 

“Dagelijks beleidsbepalers 

Personen die de dagelijkse leiding hebben binnen uw onderneming worden aangemerkt als dagelijks 

beleidsbepalers. Dagelijks beleidsbepalers zijn daarmee: 

 

 de personen die formeel de positie van bestuurder binnen uw onderneming bekleden. Deze 

personen staan ingeschreven in het Handelsregister van de Kamer van Koophandel. 

 de personen die formeel niet de positie van bestuurder bekleden, maar feitelijk de dagelijkse leiding 

hebben binnen uw onderneming. 

(…) 

Om te bepalen wie in uw onderneming dagelijks beleidsbepalers zijn, kijkt de AFM niet alleen naar de 

formele situatie. De feitelijke situatie is hierin ook van belang. Diegenen die niet formeel, maar wel feitelijk 

de dagelijkse leiding binnen uw onderneming hebben, kwalificeren als dagelijks beleidsbepaler.” 

 

9.2.2 Oordeel AFM met betrekking tot de beleidsbepalers van Visie 

 

De AFM is van oordeel dat Visie artikel 4:9, eerste lid, Wft, artikel 4:10, eerste lid, Wft in de periode van 1 januari 

2015 tot in ieder geval medio 2015 overtreedt, doordat [B] het beleid van Visie bepaalt. Ook is de AFM van oordeel 

dat Visie artikel 4:11, tweede lid, Wft overtreedt doordat zij (onder meer) artikel 4:26, eerste en negende lid, Wft 

juncto artikel 103, eerste lid, onderdeel a en tweede lid, BGfo heeft overtreden door [B] niet bij de AFM aan te 

melden als beleidsbepaler, en hem desondanks als beleidsbepaler te hebben benoemd.115 Hieronder wordt dit 

toegelicht. 

 

Op basis van de in hoofdstuk 5 weergegeven feiten en bevindingen is de AFM van oordeel dat [B] een 

beleidsbepalende rol vervult binnen Visie. Om te bepalen welke personen binnen Visie het (dagelijks) beleid 

bepalen, kijkt de AFM niet alleen naar de formele situatie. De AFM neemt hierin ook de feitelijke situatie mee. De 

AFM heeft onderzoek gedaan naar de feitelijke situatie binnen Visie. Uit het onderzoek blijkt dat, kort gezegd, 

hoewel [B] formeel niet de positie van statutair bestuurder en beleidsbepaler van Visie bekleedt, hij feitelijk de 

dagelijkse leiding heeft binnen Visie. Hij kwalificeert hiermee als dagelijks beleidsbepaler van Visie.  

 

De AFM baseert dit oordeel op de feiten en haar bevindingen zoals opgenomen in hoofdstuk 5, waaruit ook blijkt 

dat [G] statutair bestuurder van Visie is en door Visie bij de AFM is aangemeld als dagelijks beleidsbepaler van 

Visie. Echter, uit het onderzoek van de AFM blijkt dat zij feitelijk geen rol vervult binnen Visie en zich niet bemoeit 

                                                        
114 http://www.digitaal.loket.afm.nl/Documents/Invulinstructies/FD-

invulinstructies/Invulinstructie_Aanmelding_en_wijziging_(mede)beleidsbepaler_en_toezichthouder.pdf.  

115 Voor een toelichting op de overtreding van artikel 4:11, tweede lid, Wft wordt verwezen naar paragraaf 9.1.2.  

http://www.digitaal.loket.afm.nl/Documents/Invulinstructies/FD-invulinstructies/Invulinstructie_Aanmelding_en_wijziging_(mede)beleidsbepaler_en_toezichthouder.pdf
http://www.digitaal.loket.afm.nl/Documents/Invulinstructies/FD-invulinstructies/Invulinstructie_Aanmelding_en_wijziging_(mede)beleidsbepaler_en_toezichthouder.pdf
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met het beleid van Visie. Dit is door diverse medewerkers van Visie bevestigd. Zelf zegt [G] al haar taken te hebben 

gedelegeerd.  

 

Hoewel [G] enig statutair bestuurder van Visie is en al sinds 3 januari 2012 bij de AFM aangemeld is als dagelijks 

beleidsbepaler van Visie, treedt zij pas per 1 januari 2015 in dienst bij Visie. Voordien stuurde zij facturen vanuit 

xxxxxxxxxxxxxx, maar zij heeft bij [B] aangegeven zich prettiger te voelen bij een arbeidsovereenkomst, omdat zij 

dan beter zou kunnen aantonen dat ze zowel voor Visie als voor xxxxxxxxxxxxxx werkt. Opvallend is dat Visie met 

[G] in haar arbeidsovereenkomst vastlegt dat het [G] niet is toegestaan Visie te vertegenwoordigen. Namens Visie 

bevat de arbeidsovereenkomst ruimte voor ondertekening door [B] en [F]. 

 

Over een e-mailaccount bij Visie beschikte [G] tot 13 maart 2015 niet. Zelfs wanneer het [G] volgens haar 

arbeidsovereenkomst toegestaan zou zijn Visie te vertegenwoordigen, was zij hiertoe tot 13 maart 2015 dus middels 

e-mailcorrespondentie niet in staat. Vanaf het moment dat zij wel over een e-mailaccount beschikt, heeft zij dit in 

het geheel niet gebruikt om e-mailberichten te versturen. Daarnaast werden er in ruim drie maanden tijd (van 13 

maart 2015 tot 22 juni 2015) maar zes e-mailberichten over Visie door [G] op het betreffende e-mailaccount 

ontvangen. Deze aantallen staan in schril contrast tot de aantallen e-mailberichten over Visie die [B] heeft ontvangen 

en verstuurd. [B] heeft in totaal namelijk 689 e-mailberichten over Visie ontvangen in zijn e-mailaccount en 139 e-

mailberichten over Visie verstuurd. 

 

Daarbij komt dat [G] een arbeidscontract met Visie heeft voor 0,2 fte en slechts één dag per twee weken op het 

kantoor van Visie aanwezig is. Zij is aanwezig op vrijdagen, volgens haar vaak een rustige dag doordat mensen niet 

op kantoor aanwezig zijn. Hierdoor is het voor haar feitelijk onmogelijk om alle medewerkers desgewenst te spreken 

of de volledig operationele organisatie te aanschouwen. Managementoverleggen vinden op dinsdagen plaats en zij 

is daar nooit bij aanwezig geweest, in ieder geval tot 22 juni 2015 niet.  

 

Thans is naar het oordeel van de AFM sprake van een zogenaamde ‘stromanconstructie’. [G] is formeel statutair 

bestuurder van Visie en bij de AFM aangemeld als dagelijks beleidsbepaler van Visie, maar [B] oefent feitelijk de 

(zeggenschaps-) rechten uit die hier aan verbonden zijn. Alle taken die [G] als beleidsbepaler op zich zou moeten 

nemen, worden door [B] vervult.  

 

Immers blijkt uit de feiten en bevindingen in hoofdstuk 5 dat [B] degene is die feitelijk het dagelijks beleid binnen 

Visie bepaalt. Het is [B] die Visie naar buiten toe vertegenwoordigt, door het sluiten van overeenkomsten met 

financiële dienstverleners namens Visie, het sturen van verzoeken tot overvoer van portefeuilles naar verzekeraars 

namens Visie en het voeren van onderhandelingen en het onderhouden van contact met externe partijen namens 

Visie. Ook is het [B] die alle arbeidsovereenkomsten namens Visie tekent. Daarbij maakt [B] zich veelal kenbaar 

als de directeur van Visie. Ook is het [B] die belangrijke beslissingen neemt over de langetermijnstrategie van Visie, 

bijvoorbeeld met betrekking tot toekomstige uitbreidingen van het product- en dienstenpalet van Visie.  

 

Voorts blijkt naar het oordeel van de AFM uit hoofdstuk 5 dat [B] degene is die feitelijk de organisatie van Visie 

aanstuurt. [B] is in de periode van 1 januari 2015 tot in ieder geval 22 juni 2015 aanwezig bij de wekelijkse 
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managementoverleggen van Visie. Zo stuurt hij het personeel van Visie aan, is hij nauw betrokken bij (belangrijke) 

beslissingen over Visie en neemt hij besluiten over diverse onderdelen van de dienstverlening van Visie.  

Door het niet aanmelden van [B] als dagelijks beleidsbepaler van Visie, heeft de AFM de geschiktheid van [B] niet 

kunnen toetsen in verband met de uitoefening van het bedrijf van Visie. Visie beschikt met [B] sinds 1 januari 2015 

over een beleidsbepaler waarvan niet is vastgesteld dat hij geschikt is in verband met de uitoefening van het bedrijf 

van Visie. 

 

Ook heeft de AFM tot 11 juni 2015 niet vastgesteld of de betrouwbaarheid van [B] buiten twijfel staat en op 11 juni 

2015 in het kader van de vergunningaanvraag van [P] vastgesteld dat de betrouwbaarheid van [B] niet (langer) buiten 

twijfel staat. Visie beschikt met [B] sinds 1 januari 2015 over een beleidsbepaler wier betrouwbaarheid niet buiten 

twijfel staat.  

 

De AFM komt dan ook op basis van de feiten en bevindingen zoals weergegeven in hoofdstuk 5 tot het oordeel dat 

het (dagelijks) beleid van Visie wordt bepaald door een persoon die niet geschikt is in verband met de uitoefening 

van het bedrijf van Visie. Dit is een overtreding van artikel 4:9, eerste lid, Wft. Tevens komt de AFM tot het oordeel 

dat het beleid van Visie van 1 januari 2015 tot in ieder geval medio 2015 bepaald is door een persoon wier 

betrouwbaarheid niet buiten twijfel staat. Dit is een overtreding van artikel 4:10, eerste lid, Wft.  

 

Door [B] niet te hebben aangemeld als dagelijks beleidsbepaler van Visie, en hem te hebben benoemd tot 

beleidsbepaler terwijl niet door de AFM is vastgesteld dat zijn betrouwbaarheid buiten twijfel staat en dat hij 

geschikt is, komt de AFM tot het oordeel dat Visie artikel 4:26, eerste en negende lid, Wft, jo. artikel 103, eerste lid, 

onderdeel a en tweede lid, BGfo heeft overtreden. Het oordeel is tevens dat Visie deze norm eveneens heeft 

overtreden door [B] niet aan te melden als medebeleidsbepaler, in de periode van 14 maart 2014 tot 19 november 

2014 waarin hij via zijn persoonlijke holding enig aandeelhouder van Visie was.  

 

9.3 Het dienstverleningsproces van Visie  

 

9.3.1 Wettelijk kader 

 

Artikel 4:19 Wft 

In artikel 4:19, tweede lid, Wft is bepaald dat alle door een financiële onderneming verstrekte informatie correct, 

duidelijk en niet misleidend moet zijn. In de Beleidsregel Informatieverstrekking heeft de AFM nadere duiding 

gegeven aan de vereisten “correct, duidelijk en niet misleidend”. Bij de beoordeling of de informatie correct is wordt 

in ieder geval bekeken of de informatie inhoudelijk juist is en de consument krijgt wat hem wordt verteld. Duidelijke 

informatie dient vindbaar en begrijpelijk te zijn; hieronder wordt onder meer verstaan dat informatie zo expliciet 

mogelijk weergegeven wordt, informatiedragers goed gestructureerd zijn en een duidelijke samenhang tussen 
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informatiedragers onderling bestaat. Informatie is misleidend indien de lezer op het verkeerde been wordt gezet. Het 

is hierbij niet van belang of de opsteller van de informatie bewust of onbewust de consument misleidt.116  

 

Artikel 4:20 Wft 

Artikel 4:20, eerste lid, Wft bevat het uitgangspunt dat voorafgaand aan het sluiten van een overeenkomst informatie 

wordt verstrekt die de consument in staat stelt een adequate beoordeling van het financiële product of de financiële 

dienst te maken. Indien wordt geadviseerd of een beleggingsdienst wordt verleend, dient de informatie voorafgaand 

aan het verlenen van die dienst te worden verstrekt. De informatie moet voorafgaand worden verstrekt zodat de 

consument gedegen kan afwegen of hij tot het sluiten van een overeenkomst terzake van het financiële product of 

de financiële dienst zal overgaan. Om een adequate beoordeling mogelijk te maken zullen in ieder geval gegevens 

over het product, de dienstverlening, de overeenkomst zelf en de betrokken onderneming(en) moeten worden 

verstrekt.  

 

Het advies moet worden toegespitst op de specifieke kenmerken van de consument. Bij de informatieverstrekking 

op grond van de artikelen 4:19 en 4:20 Wft mag de financiële onderneming echter de gemiddelde consument als 

uitgangspunt nemen.117  

 

Artikel 58a, eerste lid, BGfo juncto artikel 58c, eerste lid, BGfo 

Uit artikel 58a, eerste lid, BGfo en artikel 58c, eerste lid, BGfo volgt dat een beleggingsonderneming voorafgaand 

aan het verlenen van een beleggingsdienst aan een niet-professionele belegger een algemene beschrijving van de 

aard en risico’s van financiële instrumenten aan die belegger dient te verstrekken. De informatie moet gedetailleerd 

genoeg zijn om de niet-professionele belegger in staat te stellen een beleggingsbeslissing te nemen.  

 

Artikel 115bb BGfo  

Uit artikel 115bb, derde lid, BGfo volgt dat een beheerder van een beleggingsinstelling of degene die adviseert over 

en/of orders ontvangt en doorgeeft in rechten van deelneming in een beleggingsinstelling geruime tijd voorafgaand 

aan een inschrijving op die rechten van deelneming kosteloos de essentiële beleggersinformatie aan de cliënt dient 

te verstrekken. Uit de toelichting bij artikel 66a BGfo118 blijkt dat wanneer de rechten van deelneming worden 

geadviseerd door tussenkomst van een derde, zijnde niet de beheerder van de beleggingsinstelling, deze verplichting 

rust op die derde. De informatie kan ook via een website aan de cliënt worden verstrekt. 

 

9.3.2 Oordeel AFM 

 

De AFM heeft de informatieverstrekking van Visie beoordeeld en komt daarbij tot het volgende oordeel: 

                                                        
116 Beleidsregel Informatieverstrekking (Staatscourant september 2013, nr. 26584), p. 7-9.  

117 Kamerstukken II 2005/06, 29 708, nr. 19, p. 509; Kamerstukken II 2005/06, 29 708, nr. 37, p. 39-40. 

118 Stb. 2011, 358, p. 66 – 67. Artikel 115bb, zesde lid, BGfo verklaart artikel 66a BGfo van overeenkomstige toepassing op artikel 

115bb BGfo.  
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1. De AFM is van oordeel dat Visie artikel 4:19, tweede lid, Wft overtreedt doordat zij voorafgaand aan het 

huisbezoek misleidende informatie verstrekt over de aanleiding om met de consument contact op te nemen 

en het doel van het huisbezoek;   

2. De AFM is van oordeel dat Visie artikel 4:19, tweede lid, Wft overtreedt doordat zij feitelijk onjuiste 

informatie verstrekt over haar hoedanigheid;  

3. De AFM is van oordeel dat Visie artikel 4:19, tweede lid, Wft overtreedt doordat zij onduidelijke informatie 

verstrekt over de kosten van haar dienstverlening;  

4. De AFM is van oordeel dat Visie artikel 4:19, tweede lid, Wft overtreedt doordat zij feitelijk onjuiste 

informatie verstrekt over het aantal (producten van) aanbieders waarover zij adviseert, de verplichtingen 

die zij tegenover deze aanbieders heeft en de beloning van haar adviseurs;  

5. De AFM is van oordeel dat Visie artikel 4:20, eerste lid, Wft overtreedt doordat zij voorafgaand aan het 

verlenen van een beleggingsdienst geen informatie verstrekt over de relatie van Visie tot [S];  

6. De AFM is van oordeel dat Visie artikel 4:20, eerste lid, Wft juncto artikel 58a, eerste lid, onderdeel c, 

BGfo juncto artikel 58c, eerste lid, BGfo overtreedt doordat zij voorafgaand aan het verlenen van een 

beleggingsdienst geen informatie verstrekt over rechten van deelneming;  

7. De AFM is van oordeel dat Visie artikel 115bb, derde lid, BGfo overtreedt doordat zij de essentiële 

beleggersinformatie als bedoeld in dat artikel te laat aan de consument verstrekt.  

Achtereenvolgens worden bovengenoemde overtredingen hieronder toegelicht. Door (onder meer) deze 

overtredingen is de AFM van oordeel dat Visie artikel 4:11, tweede lid, Wft overtreedt. Voor een toelichting op de 

overtreding van artikel 4:11, tweede lid, Wft wordt verwezen naar paragraaf 9.1.2. 

 

Ad 1) Misleidende informatie over het doel van het huisbezoek 

De AFM constateert dat Visie misleidende informatie verstrekt over de aanleiding om met de consument contact op 

te nemen en het doel van het huisbezoek. Hiermee overtreedt Visie naar oordeel van de AFM artikel 4:19, tweede 

lid, Wft. Dit oordeel is gebaseerd op de informatie die Visie voorafgaand aan het huisbezoek van de adviseur 

verstrekt, welke gevormd wordt door i) de aankondigingsbrief, ii) het gesprek tussen de medewerker van het call 

center en de consument en iii) de bevestigingsmail met documenten waarin de (datum en tijd van de) afspraak bij 

de consument thuis wordt bevestigd. De AFM zal achtereenvolgens voor deze drie informatiemedia uiteenzetten 

hoe zij tot dit oordeel is gekomen.  

 

De AFM constateert dat Visie feitelijk geen belang heeft bij het aanbieden van een gratis hersteladviesgesprek dat 

uitsluitend ziet op het beoordelen van het huidige product en het kosteloos aanbrengen van wijzigingen daarin. 

Immers heeft zij niet zelf in het verleden beleggingsverzekeringen gesloten voor de consument, waardoor zij nu de 

(wettelijke) plicht heeft een hersteladvies aan te bieden. Zij heeft doelbewust portefeuilles overgenomen en/of is 

samenwerkingen aangegaan met financiële dienstverleners om in contact te kunnen komen met consumenten die 

een beleggingsverzekering hebben. Zij heeft reeds kosten gemaakt voor het overnemen van die portefeuilles, die 

enkel economisch interessant zijn door het aanbieden van nieuwe producten. Zij neemt zogezegd niet de (wettelijke) 

plicht op zich hersteladvies aan de consument te geven wanneer dit uitsluitend verlieslatend zou zijn. Zij doet dit 

enkel vanwege haar commerciële belang [S] beleggingsproducten te adviseren en af te kunnen sluiten.  
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Uit paragraaf 4.5 volgt dat Visie een commercieel belang heeft om de consument een nieuw product te adviseren en 

dat 100% van de door Visie nieuw afgesloten producten een [S] beleggingsproduct betreft. Hieruit worden 

inkomsten gegenereerd die benodigd zijn om, bijvoorbeeld, de initiële kosten die zijn gemoeid met de verkrijging 

van contactgegevens van consumenten te kunnen dragen. Het [S] beleggingsproduct wordt geadviseerd door één 

van de adviseurs van Visie gedurende het huisbezoek. Visie en [A] als geheel hebben er een commercieel belang bij 

om zoveel mogelijk afspraken voor een huisbezoek bij de consument thuis tot stand te laten komen, opdat de kans 

ontstaat de consument een [S] product te kunnen adviseren en voor de consument af te kunnen sluiten. Dit volgt ook 

uit paragraaf 6.2.4.  

 

Met de informatie die voorafgaand aan het huisbezoek door Visie aan de consument verstrekt, wordt deze op het 

verkeerde been gezet. De gemiddelde consument is na het ontvangen van deze informatie namelijk in de 

veronderstelling dat Visie een (kosteloos) hersteladvies of een inventarisatiegesprek komt voeren bij de consument 

thuis. Echter zal Visie niet enkel een hersteladvies of inventarisatiegesprek uitvoeren, maar heeft zij eigenlijk tot 

doel om een [S] beleggingsproduct te komen adviseren en afsluiten. Dit wordt hieronder toegelicht.  

 

i. De aankondigingsbrief 

Op het moment dat hij de aankondigingsbrief heeft gelezen, is de gemiddelde consument in de veronderstelling dat 

Visie ofwel hersteladvies komt geven (zonder kosten) ofwel dat Visie één (levens)verzekering of het gehele 

verzekeringspakket van de consument komt inventariseren. 

 

De aankondigingsbrief vergroot de kans dat het telefoongesprek met de consument leidt tot een afspraak voor een 

huisbezoek. Immers wordt de consument met de aankondigingsbrief bekend gemaakt met het bestaan van Visie en 

voorbereid op een telefonisch contactmoment voor het maken van een afspraak. Ook kan de call center medewerker 

verwijzen naar de aankondigingsbrief als reden dat er telefonisch contact wordt opgenomen. Het zal de call center 

medewerker daarmee relatief minder moeite kosten de consument uit te leggen dat er telefonisch contact wordt 

opgenomen dan wanneer telefonisch contact zou zijn opgenomen met de klant zonder voorafgaande 

aankondigingsbrief. Immers zou de consument in dat geval worden ‘overvallen’ door een telefonisch gesprek, 

zonder te weten hoe Visie aan zijn contactgegevens is gekomen. Bij de consument zou dan het beeld (kunnen) 

ontstaan dat de call center medewerker iets aan de klant wil gaan verkopen. Door de aankondigingsbrief wordt dat 

juist voorkomen.  

 

Echter is het doel van Visie wel om iets aan de consument te verkopen en juist niet om enkel een hersteladvies of 

inventarisatiegesprek aan te bieden. Door in de aankondigingsbrief alleen te spreken van een (kosteloos) 

hersteladvies of een inventarisatie van een verzekering(-spakket), wordt bij de gemiddelde consument echter de 

indruk gewekt dat hij een vrijblijvende dienst krijgt aangeboden. In het geval van het hersteladvies wordt zelfs 

vermeld dat de financiële dienstverlener ‘gehouden’ is om dit de klant aan te bieden. Dit creëert het beeld bij de 

consument dat wanneer hij niet zou ingaan op dit aanbod, hij geen gebruik maakt van zijn recht op een hersteladvies. 

Visie zet de consument derhalve op het verkeerde been, om tot een afspraak bij de consument thuis te kunnen komen.  

 

ii. Het telefoongesprek tussen call center medewerker en consument  
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Ook gedurende het telefoongesprek wordt aan de consument vermeld dat het doel van het huisbezoek een 

hersteladvies of het inventariseren van het verzekeringspakket betreft. Hierbij wordt ook aangegeven dat het 

huisbezoek vrijblijvend en kosteloos is. Alleen wanneer de consument vraagt naar de kosten, wordt informatie 

verstrekt waaruit blijkt dat de afspraak kosteloos is totdat er een product wordt afgenomen. Uit de beluisterde 

telefoongesprekken komt naar voren dat wanneer informatie over kosten verstrekt wordt (in twee 

telefoongesprekken gebeurde dit) dit in een sfeer van vrijblijvendheid gebeurt: de call center medewerker geeft in 

die gevallen aan dat de consument in eigen hand heeft of er kosten in rekening gebracht worden en nergens toe 

verplicht is. Ook wordt met het noemen van de AFM en/of de overheid de (verdere) suggestie bij de consument 

gewekt dat het gesprek niet tot doel heeft een product te komen verkopen. Sterker, de consument wordt verteld dat 

een hersteladvies aan te raden is, vanwege de mogelijke kosten in de (woeker)polis.   

 

Zoals in hoofdstuk 6 is geconcludeerd, mocht de consument op basis van de aankondigingsbrief en het 

telefoongesprek redelijkerwijs verwachten dat de afspraak is gemaakt voor een kosteloos hersteladvies of een 

inventarisatiegesprek. Zowel in de aankondigingsbrief (vanaf maart 2015)119 als tijdens het telefoongesprek wordt 

alleen gesproken over het geven van een hersteladvies, het inventariseren van het verzekeringspakket of een 

kennismaking met Visie als doel van het huisbezoek, zonder daarbij te vermelden dat het doel is om een [S] product 

aan de consument te adviseren. In de door de AFM beluisterde telefoongesprekken wordt toegelicht dat een 

hersteladvies inhoudt dat de klant inzicht krijgt in de kosten(structuur) van zijn lopende polis. Volgens het belscript 

voor het maken van een inventarisatiegesprek wordt over het doel van het huisbezoek meegedeeld dat de consument 

inzichtelijk krijgt of hij kan besparen op zijn verzekeringen en dat Visie inzichtelijk krijgt waarmee ze de consument 

van dienst kan zijn. 

 

In geen van de door de AFM beluisterde telefoongesprekken is aan de consument gemeld dat het advies uitsluitend 

zou zien op een beleggingsproduct van [S]120, noch dat Visie onderdeel uitmaakt van [A], noch dat Visie aan [S] 

gelieerd is. Dat betekent dat Visie tijdens het telefoongesprek niet actief en expliciet de redelijke verwachting bij de 

consument wegnam dat Visie een objectief hersteladvies zou komen bieden bij de consument thuis. Dit terwijl het 

eigenlijke doel van Visie is om een [S] beleggingsproduct aan de consument te komen adviseren.  

 

iii. De bevestigingsmail 

De documenten die mee worden gestuurd met de bevestigingsmail leiden er niet toe dat voornoemde redelijke 

verwachting bij de gemiddelde consument weggenomen wordt of dat het hem duidelijk wordt dat naast het 

hersteladvies het ook om de advisering van uitsluitend een beleggingsproduct van [S] zou gaan. In het 

Dienstverleningsdocument VO staat weliswaar dat Visie alleen adviseert en bemiddelt in beleggingsproducten van 

[S], maar in het Dienstverleningsdocument VO wordt niet gesproken over hersteladvies of inventarisatie van het 

verzekeringspakket, hetgeen de consument verwacht te krijgen tijdens het huisbezoek. De gemiddelde consument 

                                                        
119 Uit de aankondigingsbrief die Visie voor maart 2015 gebruikte blijkt dat het doel van het huisbezoek is om de [S] producten als 

alternatief voor de huidige complexe producten van de consument aan te bieden. In de aankondigingsbrieven vanaf maart 2015 wordt 

in het geheel niet meer aan dit doel gerefereerd, noch aan [S]. 

120 Vanaf maart 2015 en telefoongesprek 5 in bijlage 3, als gebeld wordt uit naam van Visie.  
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zal redelijkerwijs mogen verwachten dat het Dienstverleningsdocument VO niet op het huisbezoek van toepassing 

is, althans dat primair uit kan worden gegaan van de dienstverlening zoals die is beschreven in de Dienstenwijzer.  

 

In de Dienstenwijzer wordt namelijk wel gesproken over hersteladvies. Visie zegt samen met de consument te kijken 

of diens wensen of doelstellingen nog steeds hetzelfde zijn. Op basis daarvan kan Visie de consument adviseren hoe 

om te gaan met zijn bestaande product. Visie zegt daarbij wijzigingen in het product kosteloos te kunnen doorvoeren 

en spreekt enkel in algemene zin over het eventueel oversluiten naar een “andere aanbieder”, mocht de klant daartoe 

besluiten. De gemiddelde consument kan uit deze documenten niet afleiden dat Visie niet tot doel heeft om een 

kosteloos hersteladvies- of inventarisatie- en kennismakingsgesprek te voeren, maar juist om een [S] 

beleggingsproduct te komen adviseren.  

 

Visie adviseert uitsluitend [S] beleggingsproducten. De consument krijgt nimmer het advies wijzigingen door te 

voeren in zijn bestaande polis; Visie kan dit ook niet voor de consument uitvoeren. Consumenten worden daarvoor 

doorverwezen naar de verzekeraar; hier heeft Visie echter geen belang bij. Noch heeft Visie belang bij een enkele 

inventarisatie van het verzekeringspakket; dit stuurt zij namelijk door aan een samenwerkingspartner. Wanneer de 

consument niet ingaat op het advies van Visie om een [S] beleggingsproduct af te nemen, blijft hij achter met zijn 

bestaande product waarin geen herstelwerkzaamheden zijn uitgevoerd. Dat de consument voorafgaand aan het 

huisbezoek wordt meegedeeld dat hem een hersteladvies wordt aangeboden, is derhalve misleidend. De gemiddelde 

consument wordt op het verkeerde been gezet om een afspraak voor een huisbezoek met Visie te maken, maar zal 

nooit een hersteladvies ontvangen. Visie voert namelijk geen hersteladvies uit, maar adviseert uitsluitend 

alternatieven van [S].  

 

Dat een aantal klanten de afspraak met Visie hebben afgezegd omdat zij aannamen dat er tijdens het huisbezoek een 

acquisitiegesprek zou plaatsvinden, of hebben aangegeven alleen schriftelijk geïnformeerd te willen worden over 

hun lopende beleggingsverzekering (hetgeen Visie overigens niet bereid was te doen), doet aan bovenstaande niet 

af. De gemiddelde consument moet namelijk als uitgangspunt worden genomen, en die wordt wel degelijk op het 

verkeerde been gezet door telkens te spreken over hersteladvies en inventarisatie van het verzekeringspakket, terwijl 

dit helemaal niet uitgevoerd kan en zal worden door Visie. Klachten die na het huisbezoek bij Visie (en/of de AFM) 

door consumenten zijn ingediend tonen ook aan dat consumenten feitelijk op het verkeerde been zijn gezet. Zij zijn 

gedurende of na het huisbezoek bekend geraakt met het eigenlijke doel van het huisbezoek en voelen zich misleid. 

De enkele afwezigheid van klachten van overige klanten maakt overigens niet dat aangenomen kan worden dat zij 

niet misleid zijn.  

 

Gelet op het bovenstaande overtreedt Visie naar oordeel van de AFM artikel 4:19, tweede lid, Wft, door het 

verstrekken van misleidende informatie over de aanleiding om met de consument contact op te nemen en het doel 

van het huisbezoek, om zodoende tot zoveel mogelijk huisbezoeken en daarmee verkoopkansen voor het [S] 

beleggingsproduct te komen.  
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Ad 2) Feitelijk onjuiste informatie over haar hoedanigheid 

De AFM is van oordeel dat Visie artikel 4:19, tweede lid, Wft overtreedt doordat zij feitelijk onjuiste informatie 

verstrekt over haar hoedanigheid.  

 

Visie presenteert zich in één van de aankondigingsbrieven als één van de grotere landelijke intermediairs met bijna 

25 jaar ervaring. Ook call center medewerkers lezen in hun opleidingsdocumentatie na bij Visie in dienst te zijn 

getreden dat Visie één van de grotere landelijke intermediairs is. In de Dienstenwijzer die consumenten ontvangen 

bij de bevestigingsmail staat vermeld dat Visie ruim 25 jaar ervaring heeft als tussenpersoon, en één van de grotere 

tussenpersonen is in het adviseren en bemiddelen in financiële producten.   

 

Zoals blijkt uit de in paragraaf 5.5.1 geciteerde reactie op het gespreksverslag van het gesprek tussen de AFM en 

[B] op 22 juni 2015, blijkt dat Visie een ‘slapende’ vennootschap was alvorens zij activiteiten ontplooide binnen 

[A]. Uit paragraaf 4.3.1 blijkt ook dat tot maart 2015 geen activiteiten werden verricht onder naam van Visie. Wel 

stonden sinds maart 2013 adviseurs op de loonlijst van Visie, die naar buiten traden uit naam van [S]. Zoals blijkt 

uit hoofdstuk 2, heeft Visie bij de aanvraag van haar huidige vergunning aangegeven van 1 januari 2007 tot (in ieder 

geval) 6 december 2011 geen advies- en bemiddelingswerkzaamheden te hebben uitgevoerd. Zij beschikte niet over 

een particuliere portefeuille.  

 

Visie is op 17 januari 1990 opgericht. Visie grijpt kennelijk terug op die oprichtingsdatum wanneer zij spreekt over 

bijna 25 jaar ervaring. Immers vermeldt zij dit in informatie die in het jaar 2015 wordt verstrekt. Echter maakt naar 

het oordeel van de AFM het enkele tijdsverloop niet dat men ervaring opdoet als intermediair of tussenpersoon. 

Visie heeft zich tot het jaar 2012 aldus haarzelf niet gericht op het adviseren van consumenten met betrekking tot 

financiële producten. Noch heeft zij in deze producten bemiddeld. Informatie waaruit blijkt dat zij als intermediair 

of tussenpersoon over 25 jaar ervaring beschikt zijn derhalve feitelijk onjuist.  

 

Het is daarnaast ook maar de vraag of Visie één van de grotere landelijke intermediairs, of tussenpersonen, in 

Nederland is. Zoals reeds is opgemerkt, fungeert Visie louter als verkoopkanaal voor de [S] beleggingsproducten. 

Klanten die een advies- of bemiddelingsdienst willen afnemen ten aanzien van producten van andere aanbieders, 

verwijst Visie door naar samenwerkingspartners. Hoe dan ook heeft zij feitelijk in alle gevallen alleen [S] 

beleggingsproducten voor de klant afgesloten, indien een nieuw product werd afgenomen. Visie kan ook geen 

wijzigingen doorvoeren in het bestaande product van de consument bij verzekeraars, het blijkt in ieder geval niet 

dat zij dit heeft gedaan. Zoals uit hoofdstuk 4 blijkt, vormen Visie en [S] één organisatie. Het is daarom maar de 

vraag in hoeverre over Visie valt te spreken als een intermediair, of tussenpersoon. Laat staan één van de grotere. 

Visie is zogezegd geen partij die tussen de consument en aanbieders zoals [S] opereert om de consument van 

objectief advies te voorzien. De AFM acht deze informatie derhalve ook feitelijk onjuist.  

 

Gelet op bovenstaande is de AFM van oordeel dat Visie artikel 4:19, tweede lid, Wft overtreedt door het verstrekken 

van onjuiste informatie over haar hoedanigheid. Zij is niet één van de grotere landelijke intermediairs en beschikt 

niet over 25 jaar ervaring als intermediair. Hiermee wekt zij bij de consument onterecht het vertrouwen dat zij een 

onafhankelijke tussenpersoon is die, gelet op haar grootte en jarenlange ervaring, solide en succesvol is gebleken.  
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Ad 3) Onduidelijke informatie over de kosten van de dienstverlening 

De AFM is van oordeel dat Visie artikel 4:19, tweede lid, Wft overtreedt door het verstrekken van onduidelijke 

informatie met betrekking tot de kosten van haar dienstverlening.  

 

Visie heeft de consument verleid tot het maken van een afspraak voor een huisbezoek door deze een kosteloos 

hersteladvies of inventarisatiegesprek aan te bieden. Tot aan de bevestigingsmail is hierbij niet vermeld dat er 

mogelijk kosten aan de beoogde dienstverlening van Visie kleven, namelijk voor het afsluiten van een [S] 

beleggingsproduct. In twee van de vier aankondigingsbrieven geeft Visie aan dat het hersteladvies “in beginsel 

gratis” is. Er wordt geen informatie verstrekt waaruit blijkt dat met het afsluiten van een nieuw product kosten 

gemoeid zijn, noch hoe hoog die kosten zijn. In de andere twee aankondigingsbrieven wordt in het geheel niet over 

de kosten gesproken.  

 

Tijdens telefoongesprekken wordt niet actief door Visie meegedeeld dat er mogelijk kosten verbonden zijn aan het 

huisbezoek. Noch wordt informatie verstrekt over de hoogte van dergelijke kosten. Visie benoemt juist dat het 

hersteladvies of inventarisatiegesprek vrijblijvend en kosteloos is, om tot een afspraak bij de klant thuis te komen. 

Enkel wanneer de consument vraagt of er kosten verbonden zijn aan het huisbezoek, wordt meegedeeld dat de 

afspraak en inventarisatie kosteloos is, totdat er een product wordt afgenomen. Dit wordt in een sfeer van 

vrijblijvendheid genoemd; de consument is nergens toe verplicht en heeft zelf in de hand of er kosten gerekend 

worden. De hoogte van dergelijke kosten wordt gedurende de telefoongesprekken nooit benoemd.  

 

Pas met de bevestigingsmail wordt aan iedere consument informatie verstrekt over kosten. Uit de documentatie bij 

de bevestigingsmail blijken echter uiteenlopende kosten van de dienstverlening van Visie. In de Dienstenwijzer 

wordt bij “hersteladvies” meegedeeld dat Visie aan klanten met een beleggingsverzekering kosteloos hersteladvies 

aanbiedt. Wijzigingen in het bestaande product zullen waar mogelijk kosteloos voor de consument worden 

doorgevoerd. Wanneer de consument besluit tot oversluiten van dit product naar een andere aanbieder dan zullen 

“advies- en of bemiddelingskosten” in rekening worden gebracht.  

 

Verderop in de Dienstenwijzer is een tabel opgenomen met vijf categorieën waarvoor de hoogte van de kosten 

verschilt tussen € 0 en € 2.950. Boven de tabel vermeldt Visie dat er een standaardtarief geldt afhankelijk van het 

product en verwijst de consument naar de Dienstverleningsdocumenten op haar website voor een actueel overzicht 

van kosten. Uit de Dienstenwijzer blijkt niet welke kosten op het huisbezoek van toepassing zijn, of hoe de tabel 

met kosten zich verhoudt tot de informatie die de consument heeft ontvangen over een kosteloos en/of vrijblijvend 

hersteladvies- of inventarisatiegesprek. In de tabel staat op de rij van “hersteladvies” en in de kolom onder “advies” 

dat de kosten € 0 bedragen. In de kolom daarnaast onder “gericht op afsluiten” staat dat de kosten € 295 bedragen 

(€ 395 vanaf 1 januari 2016). Het inventariseren van het verzekeringspakket is niet als zodanig in de tabel met kosten 

benoemd.  

 

Naast de Dienstenwijzer wordt in ieder geval altijd ook het Dienstverleningsdocument VO verstrekt als bijlage bij 

de bevestigingsmail. Hieruit blijkt dat de advieskosten gemiddeld € 500, de kosten gericht op afsluiten gemiddeld  
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€ 295 (vanaf 1 januari 2016 gemiddeld € 395) en een combinatie daarvan gemiddeld € 895 bedragen. Onder de tabel 

staat dat de kosten apart in rekening worden gebracht via een vast tarief of een uurtarief. In de tabel heeft Visie 

echter alleen een gemiddeld tarief gegeven, en geen vast tarief of uurtarief. Daarnaast staat onder de tabel vermeld 

dat de kosten die in rekening worden gebracht kunnen verschillen afhankelijk van de diensten die de consument 

kiest. De kosten die worden genoemd in het Dienstverleningsdocument VO komen overeen met de kosten voor 

“Vermogen Opbouwen” die zijn opgenomen in de tabel met alle mogelijke kosten in de Dienstenwijzer. In het 

Dienstverleningsdocument VO wordt niet gesproken over hersteladvies of het inventariseren van een verzekering(-

spakket), noch wordt duidelijk dat de genoemde kosten uit het Dienstverleningsdocument VO op het huisbezoek 

van toepassing zijn.  

 

De AFM is van oordeel dat Visie met het bovenstaande onduidelijke informatie over de kosten van haar 

dienstverlening aan de consument verstrekt. Tot en met het telefoongesprek wordt de consument namelijk 

meegedeeld dat de afspraak kosteloos is, of wordt in het geheel niet over de kosten gesproken. In het geval van het 

hersteladvies is de dienstverlening van Visie aan de consument zelfs gepresenteerd als een plicht vanuit de overheid 

en/of AFM, waardoor Visie gehouden is de consument een hersteladvies aan te bieden. Een aantal consumenten 

wordt tijdens het telefoongesprek verteld dat een hersteladvies inhoudt dat de kosten(structuur) van de huidige 

verzekeringspolis onder de loep wordt genomen. De consument begrijpt hieruit dat hem uit coulance een gratis 

dienst wordt geboden, om herstel uit te voeren ten aanzien van een hem eerder geadviseerd product.  

 

Ook in de bevestigingsmail voor het inventarisatiegesprek wordt vermeld dat de afspraak kosteloos is. Bij iedere 

bevestigingsmail wordt in bijgevoegde documentatie informatie verstrekt over het gehele palet aan diensten dat 

Visie aanbiedt en alle mogelijke kosten die daarbij horen. Hierin staat het inventarisatiegesprek, of de mogelijke 

kosten daarvoor, niet benoemd. Het wordt dus niet duidelijk dat en zo ja welke kosten van toepassing zijn op het 

huisbezoek, en/of hoe hoog die kosten in dat geval zijn. Het hersteladvies wordt wel benoemd in de Dienstenwijzer. 

Hoe dan ook is de consument tot en met het telefoongesprek in de veronderstelling dat het huisbezoek kosteloos zal 

zijn, en zal hij verwachten dat de bij de bevestigingsmail opgenomen kosten niet op het huisbezoek van toepassing 

zijn. Visie heeft namelijk nooit aangekondigd dat onderdeel van het huisbezoek zal zijn om een [S] 

beleggingsproduct te adviseren. Dit terwijl voor Visie op voorhand duidelijk is dat in geval er gedurende het 

huisbezoek een nieuw product aan de consument zal worden geadviseerd, dit een [S] beleggingsproduct zal zijn.  

 

In feite mondt ieder huisbezoek namelijk uit in twee opties voor de consument:  

1. Kosten € 0: Tijdens het huisbezoek het advies van Visie niet opvolgen, geen [S] beleggingsproduct 

afnemen; of  

2. Kosten € 295 / € 395: Ingaan op het advies van Visie en een [S] beleggingsproduct afnemen.  

 

De hoogte van de kosten van het huisbezoek staat daarmee ook op voorhand voor Visie vast. Desondanks geeft zij 

in de aankondigingsbrief en het telefoongesprek aan dat het huisbezoek kosteloos is. Zij benoemt daarmee slechts 

de situatie waarbij de consument het advies van Visie niet zal opvolgen. Als die uitkomst van het huisbezoek vooraf 

vast zou staan, had Visie in het geheel geen afspraak voor een huisbezoek met de consument behoeven te maken. 

Immers heeft zij daar geen belang bij. De in de documentatie bij de bevestigingsmail opgenomen informatie over 
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kosten zorgt er ook niet voor dat het de gemiddelde consument duidelijk wordt dat er kosten in rekening gebracht 

zullen worden voor het huisbezoek, indien hij ingaat op het advies van Visie, of hoe hoog die kosten zijn.  

 

Dat een aantal klanten de afspraak met Visie hebben afgezegd na ontvangen van de bevestigingsmail, omdat daaruit 

allerlei mogelijke kosten naar voren komen die mogelijk aan de dienstverlening verbonden zouden kunnen zijn, doet 

ook hier aan bovenstaande niet af. Zoals hiervoor reeds opgemerkt moet de gemiddelde consument namelijk als 

uitgangspunt worden genomen., en die wordt niet duidelijk geïnformeerd over de hoogte van de kosten van het 

huisbezoek.  

 

De AFM is gelet op het bovenstaande van oordeel dat Visie artikel 4:19, tweede lid, Wft overtreedt.  

 

Ad 4) Feitelijk onjuiste informatie over de reikwijdte van het (herstel)advies en de beloning van de adviseurs 

De AFM is van oordeel dat Visie artikel 4:19, tweede lid, Wft overtreedt doordat Visie feitelijk onjuiste informatie 

verstrekt over het aantal (producten van) aanbieders waarover zij adviseert, de verplichtingen die zij tegenover deze 

aanbieders heeft en de beloning van de adviseurs.  

 

De consument leest aan het begin van de Dienstenwijzer dat Visie zaken doet met vele verschillende aanbieders en 

geen verplichting heeft slechts het product van één aanbieder te adviseren of bemiddelen. Ook zegt Visie de 

consument een uitgebreid financieel advies te kunnen bieden. Op basis van deze informatie mag de consument 

redelijkerwijs verwachten dat Visie een objectief hersteladvies of inventarisatie aanbiedt, waarin zij het aanbod van 

meerdere aanbieders meeneemt, of in ieder geval het aanbod van de bestaande verzekeraar.  

 

Echter blijkt uit de werkinstructies van de adviseurs van Visie, als opgenomen in paragraaf 6.4, dat Visie uitsluitend 

de beleggingsproducten van [S] kan adviseren en voor de consument afsluiten. Met inventarisaties van een 

verzekering(-spakket) doet Visie zelf niets, deze wordt doorgestuurd naar een samenwerkingspartner. Visie fungeert 

feitelijk als verkoopkanaal van [S] door uitsluitend [S] beleggingsproducten af te (kunnen) sluiten en haar adviseurs 

financieel te belonen op basis van de inleg in het xxxxxxxxxxxxxxxx. Daarbij is Visie voor de financiering van haar 

activiteiten ook afhankelijk van [A]; zij heeft immers tegoeden nodig om portefeuilles te kunnen kopen alvorens [S] 

beleggingsproducten kunnen worden afgesloten. Visie is verlieslatend, wat enkel economisch acceptabel is voor [A] 

doordat Visie zorgt voor instroom van gelden in het xxxxxxxxxxxxxxxx. Voornoemde informatie in de 

Dienstenwijzer acht de AFM dan ook feitelijk onjuist.  

 

Dat in het tevens bij de bevestigingsmail gevoegde Dienstverleningsdocument VO staat vermeld dat Visie 

uitsluitend adviseert over en bemiddelt in [S] maakt dit niet anders. Immers blijkt uit het Dienstverleningsdocument 

VO niet dat dit (tevens) ziet op het hersteladviesgesprek of de inventarisatie van het verzekeringspakket, hetgeen de 

consument verwacht te krijgen tijdens het huisbezoek. De gemiddelde consument zal redelijkerwijs mogen 

verwachten dat het Dienstverleningsdocument VO niet op het huisbezoek van toepassing is, althans dat primair uit 

kan worden gegaan van de dienstverlening zoals die is beschreven in de Dienstenwijzer. Immers wordt uitsluitend 

in de Dienstenwijzer informatie verstrekt over hersteladvies en inventarisatie en wordt niet duidelijk dat het doel is 

een nieuw vermogensopbouwproduct aan de consument te adviseren waarop het Dienstverleningsdocument VO van 
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toepassing is, althans niet dat dit inhoudt dat door Visie enkel [S] aan de consument wordt geadviseerd tijdens een 

hersteladvies of inventarisatie.  

 

Visie vermeldt verder in de Dienstenwijzer dat haar adviseurs naast een vast salaris een variabel salaris ontvangen 

indien deze voldoet aan kwantitatieve en kwalitatieve eisen die zijn gekoppeld aan het belang van de klant. Visie 

zegt dat een eventuele verhoging van het vaste salaris niet afhankelijk is van de hoeveelheid of soort geadviseerde 

financiële producten.  

 

Het variabele salaris geldt als verhoging van het vaste salaris. Immers ontvangt de adviseur het naar zeggen van 

Visie “naast” het vaste salaris. Ook is de variabele beloning, zoals blijkt uit paragraaf 4.3.3, gemaximeerd tot 20% 

van het jaarinkomen. Hieruit blijkt dat het variabel salaris het vaste salaris ieder jaar maximaal 20% verhoogt. Visie 

verstrekt derhalve feitelijk onjuiste informatie door te stellen dat een eventuele verhoging van het vaste salaris niet 

afhankelijk zou zijn van de hoeveelheid of soort geadviseerde financiële producten. Immers beloont Visie haar 

adviseurs mede op basis van eenmalige stortingen, periodieke inleg en in rekening gebrachte advies- en 

bemiddelingskosten.  

 

De AFM is gelet op bovenstaande van oordeel dat Visie feitelijk onjuiste informatie verstrekt over het aantal 

(producten van) aanbieders waarover zij adviseert, de verplichtingen die zij tegenover deze aanbieders heeft en de 

beloning van haar adviseurs. Hiermee overtreedt Visie artikel 4:19, tweede lid, Wft. 

 

Ad 5) Geen informatie verstrekt over de relatie van Visie tot [S]  

De AFM is van oordeel dat Visie artikel 4:20, eerste lid, Wft overtreedt doordat Visie voorafgaand aan het verlenen 

van een beleggingsdienst (i.c. het adviseren over de rechten van deelneming in het xxxxxxxxxxxxxxxx, waaruit de 

[S] beleggingsproducten bestaan, alsmede het ontvangen en doorgeven van orders in voornoemde financiële 

instrumenten) geen informatie verstrekt over de relatie van Visie tot [S]. De AFM acht deze informatie relevant voor 

een adequate beoordeling van de dienstverlening door Visie en de mate van objectiviteit van haar (herstel)advies.  

 

In januari en februari 2015 gebruikte Visie een aankondigingsbrief waarin zij [S] noemt, maar dan enkel in relatie 

tot de samenwerking die Visie is aangegaan met [S]. In de door de AFM beluisterde telefoongesprekken van januari 

en februari 2015 (telefoongesprek twee tot en met vier in bijlage 3) wordt vermeld dat [S] op verzoek van Visie met 

de consument contact opneemt. Er wordt niet ingegaan op de relatie van Visie tot [S]. Visie wordt gelijk als andere 

financiële dienstverleners waarmee [S] ‘samenwerkt’ (vergelijk xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx in telefoongesprek 1) in 

deze brief en telefoongesprekken gepresenteerd als een derde, in het geheel niet aan [S] gelieerde, partij.  

 

Zowel in de aankondigingsbrieven vanaf maart 2015 als tijdens telefoongesprekken vanaf maart 2015 wordt niet 

vermeld dat Visie onderdeel uitmaakt van [A], of welke relatie zij heeft tot [S]. Zowel [A] als [S] worden in beide 

gevallen namelijk niet genoemd.  

 

In de Dienstenwijzer die bij de bevestigingsmail wordt gevoegd staat vermeld dat Visie onderdeel uitmaakt van [A]. 

Hierbij wordt toegelicht dat [A] een internationale groep van financiële instellingen is. Welke financiële instellingen 
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dit zijn, wordt echter niet gespecificeerd. Ook wordt [S] niet in de Dienstenwijzer genoemd, noch in welke relatie 

Visie tot [S] staat.  

 

De consument is in de veronderstelling dat Visie hersteladvies komt geven of een verzekering(-spakket) komt 

inventariseren en leest in de Dienstenwijzer terug wat daar onder wordt verstaan. Visie zegt bij het hersteladvies 

samen met de consument te kijken of diens wensen of doelstellingen nog steeds hetzelfde zijn. Op basis daarvan 

kan Visie de consument adviseren hoe om te gaan met zijn bestaande product. Visie zegt daarbij wijzigingen in het 

product kosteloos te kunnen doorvoeren en spreekt enkel in algemene zin over het eventueel oversluiten naar een 

“andere aanbieder”, zo mocht de klant daartoe besluiten. Die ‘andere aanbieder’ is uitsluitend [S], maar dit blijkt 

niet uit de documentatie in relatie tot het hersteladvies.  

 

In het Dienstverleningsdocument VO staat vermeld dat Visie alleen vermogensopbouw producten van “Andere 

aanbieders” adviseert. Aan het einde van het Dienstverleningsdocument VO dat bij de bevestigingsmail is gevoegd 

staat benoemd dat Visie uitsluitend adviseert over en bemiddelt in [S]. Uit het Dienstverleningsdocument VO blijkt 

niet in welke relatie Visie staat tot [S], noch in welke relatie [S] staat tot [A]. Noch blijkt dat [S] in feite geen ‘andere 

aanbieder’ is, maar dezelfde organisatie als Visie betreft.  

 

De gemiddelde consument is tot aan het huisbezoek in de veronderstelling dat Visie en [S] onafhankelijk van elkaar 

opereren en hoogstens een samenwerkingsrelatie onderhouden. Dit terwijl, zoals uit hoofdstuk 4 is gebleken, zij in 

werkelijkheid één organisatie vormen. Voorheen gingen adviseurs van Visie uit naam van [S] bij de consument 

langs, per maart 2015 is de naam waaronder naar de consument wordt opgetreden veranderd in Visie. Onveranderd 

is echter dat aan de consument geen informatie wordt verstrekt over de relatie van Visie tot [S].  

 

Ook tijdens het huisbezoek wordt geen informatie verstrekt over de relatie van Visie tot [S]. Dit blijkt uit de 

verklaringen van consumenten aan de AFM, alsmede uit klachten van klanten die de AFM tijdens haar digitale 

onderzoek tussen de e-mailberichten van Visie heeft aangetroffen. Ook uit de interne werkinstructies van Visie blijkt 

niet dat de adviseurs voorafgaand aan het verlenen van een beleggingsdienst gehouden zijn hier informatie over te 

verschaffen aan de consument. Visie vindt het kennelijk ook belangrijk hierover aan de consument geen informatie 

te verstrekken, getuige e-mailberichten van [N] aan de adviseurs van maart 2015. Hierin geeft [N] opdracht aan zijn 

personeel om alle verwijzingen naar [S] te verwijderen en alleen nog de naam Visie te gebruiken: “Van jullie wordt 

verwacht dat je ook niet ‘per ongeluk’ een foutje maakt: Je werkt vanaf nu voor Visie Verzekeringen en handelt daar 

dan ook naar.” Uit de verklaring van [W] als opgenomen in paragraaf 6.2.1 blijkt ook dat dit een commercieel doel 

kent. Door Visie te presenteren als ‘intermediair’ leiden telefoongesprekken vaker tot een afspraak bij de consument 

thuis; “de consument ervaart meer commitment”.  

 

De AFM meent dat Visie voorafgaand aan het verlenen van een beleggingsdienst informatie dient te verstrekken 

over de relatie van Visie tot [S]. De AFM meent dat voornoemde informatie relevant is voor een adequate 

beoordeling van de dienstverlening van Visie, i.c. de mate van objectiviteit bij het geven van haar advies. Doordat 

Visie deze informatie niet voorafgaand aan het verlenen van een beleggingsdienst en het adviseren verstrekt 

overtreedt zij naar oordeel van de AFM artikel 4:20, eerste lid, Wft.  
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Ad 6) Geen gegevens verstrekt over rechten van deelneming  

De AFM is van oordeel dat Visie artikel 4:20, eerste lid, Wft juncto artikel 58a, eerste lid, onderdeel c BGfo juncto 

artikel 58c, eerste lid, BGfo overtreedt doordat Visie voorafgaand aan het verlenen van een beleggingsdienst (i.c. 

het adviseren over de rechten van deelneming in het xxxxxxxxxxxxxxxx, waaruit de [S] beleggingsproducten 

bestaan, alsmede het ontvangen en doorgeven van orders in voornoemde financiële instrumenten) geen informatie 

verstrekt over de aangeboden financiële instrumenten, i.c. rechten van deelneming.  De AFM acht deze informatie 

relevant voor een adequate beoordeling van de [S] beleggingsproducten en de rechten van deelneming in de 

verschillende fondsen.  

 

Voorafgaand aan het huisbezoek, waar het adviestraject en de beleggingsdienstverlening aanvangt, wordt geen 

enkele informatie verstrekt over rechten van deelneming, laat staan een algemene beschrijving over de aard en 

risico’s van deze soort financiële instrumenten die de consument in staat stelt een beleggingsbeslissing te kunnen 

nemen. Het verlenen van beleggingsdiensten start met het starten van het adviestraject gedurende het huisbezoek. 

Ook tijdens het huisbezoek wordt geen informatie verstrekt over rechten van deelneming. Uit de interne 

werkinstructies blijkt niet dat de adviseurs gehouden zijn deze informatie te verstrekken. De documenten die 

adviseurs bij zich hebben tijdens het huisbezoek voorzien ook niet in voornoemde algemene beschrijving over de 

aard en risico’s van rechten van deelneming. In gesprekken tussen de AFM en consumenten wordt bevestigd dat 

gedurende het huisbezoek geen informatie verstrekt wordt over rechten van deelneming.   

xVoorafgaand aan het verlenen van een beleggingsdienst verstrekt Visie derhalve geen enkele informatie over 

rechten van deelneming aan de consument. Visie behoort echter op zijn minst een algemene beschrijving van de 

aard en risico’s van deze financiële instrumenten aan de consument te verstrekken, die gedetailleerd genoeg is om 

de niet-professionele belegger (lees: consument) in staat te stellen een beleggingsbeslissing te nemen. Dit volgt uit 

artikel 58c, eerste lid, BGfo. Doordat Visie voorafgaand aan het verlenen van een beleggingsdienst deze informatie 

in het geheel niet verstrekt, wordt de consument niet in staat gesteld zich een adequaat oordeel te vormen over de 

aard en risico’s van deze categorie financiële instrumenten, alvorens hij een beleggingsbeslissing neemt. Hiermee 

overtreedt Visie artikel 4:20, eerste lid, Wft juncto artikel 58a, eerste lid, onderdeel c, BGfo juncto artikel 58c, eerste 

lid, BGfo.  

 

Ad 7) Te laat verstrekken van de essentiële beleggersinformatie 

De AFM is van oordeel dat Visie artikel 115bb, derde lid, BGfo overtreedt doordat zij de essentiële 

beleggersinformatie als bedoeld in dat artikel te laat aan de consument verstrekt.  

 

Visie is degene die de rechten van deelneming in de subfondsen tijdens het huisbezoek aan de consument adviseert. 

Daarmee rust op Visie de plicht om de essentiële beleggersinformatie geruime tijd voorafgaand aan de inschrijving 

van die rechten van deelneming aan de consument te verstrekken. Visie heeft de essentiële beleggersinformatie niet 

op haar website beschikbaar gesteld, en heeft deze ook niet voorafgaand of tijdens het huisbezoek aan de consument 

verstrekt. De essentiële beleggersinformatie wordt niet door de adviseur meegenomen naar het huisbezoek, noch 

voorzien interne werkinstructies in het verstrekken van de essentiële beleggersinformatie gedurende het huisbezoek. 
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Consumenten bevestigen aan de AFM dat zij pas na het huisbezoek informatie hebben ontvangen over de afgesloten 

[S] beleggingsproducten.  

 

Voor het eerst na het huisbezoek alwaar de consument zich heeft ingeschreven op de rechten van deelneming in het 

xxxxxxxxxxxxxxxx (en diens subfondsen) wordt de essentiële beleggersinformatie aan de consument verstrekt. Dit 

geschiedt middels een e-mailbericht namens [S]. Dit is niet ruimschoots voorafgaand aan de inschrijving op de 

rechten van deelneming in het xxxxxxxxxxxxxxxx (en diens subfondsen). Daarmee overtreedt Visie artikel 115bb, 

derde lid, BGfo.  

9.4 De behandeling van klachten 

 

9.4.1 Wettelijk kader 

 

Artikel 4:17 Wft  

Uit artikel 4:17 Wft volgt dat een financiële dienstverlener zorg dient te dragen voor een adequate behandeling van 

klachten van consumenten over zijn financiële diensten en -producten. Hiertoe dient de financiële dienstverlener 

onder meer te beschikken over een interne klachtenprocedure, gericht op een spoedige en zorgvuldige behandeling 

van klachten.  

 

Artikel 41 BGfo  

In artikel 41, eerste lid, BGfo is bepaald dat een financiële dienstverlener met het oog op een adequate behandeling 

van klachten dient te beschikken over een behoorlijke administratie van klachten. Hierin dient in ieder geval het 

volgende te worden vastgelegd:  

a. de naam en het adres van de klager; 

b. de klacht, met daarbij behorende dagtekening van ontvangst; 

c. een omschrijving van de klacht; 

d. een beschrijving van de wijze waarop de klacht is behandeld. 

 

Beleggingsondernemingen en financiële dienstverleners zijn verplicht tot het houden van een behoorlijke 

administratie van klachten die betrekking hebben op de door hen verleende financiële diensten en geleverde 

financiële producten, zoals onder andere de door hen verstrekte adviezen en de overige verstrekte informatie en de 

deskundigheid van hun klantmedewerkers. Het artikel verplicht niet tot het houden van een centrale administratie.  

 

De klachtenadministratie dient onder andere de van een consument of, indien het een financieel instrument of 

verzekering betreft, cliënt ontvangen klacht te bevatten. Indien de klacht schriftelijk is ontvangen bevat de 

klachtbrief zelf meestal ook al een omschrijving van die klacht (onderdeel c). Indien een klacht telefonisch is gemeld, 

kan de financiële onderneming voldoen aan onderdeel c door een telefoonnotitie in de administratie op te nemen 

met een korte adequate omschrijving van de klacht.  

De beschrijving bedoeld in onderdeel d ziet zowel op de inhoud als op de doorlooptijd van de behandeling van de 

klacht. Uit de administratie moet blijken hoe en wanneer inhoudelijk op een klacht is gereageerd en wat het eventuele 
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verdere gevolg is geweest. Dit gaat zowel om schriftelijke reacties van de financiële onderneming als om 

aantekeningen van eventuele telefonische contacten met de cliënt of consument waarin inhoudelijk is ingegaan op 

de klachtafhandeling. Indien dezelfde soort klachten veelvuldig voorkomt en telkens op gelijke wijze door de 

financiële onderneming wordt behandeld volstaat het in de administratie deze standaard klachten naar soort klacht 

te rangschikken en het aantal van de op deze manier behandelde klachten aan te geven. 

 

Artikel 44 BGfo  

Uit artikel 44 BGfo volgt een financiële onderneming dient te voorzien in procedures en maatregelen, die 

waarborgen dat klachten van klagers zorgvuldig, verifieerbaar, consistent en binnen de gestelde termijn worden 

afgehandeld.  

 

9.4.2 Oordeel AFM 

De AFM is van oordeel dat Visie artikel 4:11, tweede lid, Wft overtreedt doordat zij (onder meer) artikel 4:17 Wft 

en artikel 4:17, derde lid, Wft jo. artikel 41, eerste lid, BGfo en artikel 44 BGfo heeft overtreden. Dit licht zij als 

volgt toe. 121  

 

De AFM concludeert op basis van de feiten dat Visie in ieder geval in de periode 1 januari 2015 tot 1 maart 2015 

niet beschikte over een interne klachtenprocedure. Het klachtenbeleid zoals ontvangen op het onderzoek ter plaatse 

dateert van 1 maart 2015. Dit is een overtreding van artikel 4:17, eerste lid, sub a, Wft. Vanaf 1 maart 2015 was er 

een klachtenprocedure, maar die was op 22 juni 2015 (nog) in conceptstatus. Het is de AFM niet bekend wanneer 

het klachtenbeleid is goedgekeurd, maar in ieder geval voor 1 maart 2016.  

 

Hoewel Visie vanaf 1 maart 2015 over een interne klachtenprocedure beschikt, is de AFM van oordeel dat Visie 

onvoldoende zorg draagt voor een adequate behandeling van klachten van consumenten over haar financiële 

diensten. Onderdeel van het klachtenbeleid van Visie is namelijk het beschikken over een klachtenadministratie om 

klachten te registreren. Dit volgt ook uit artikel 41, eerste lid, BGfo.  De klachtenadministratie van Visie bestaat 

echter pas sinds 21 april 2015, zo volgt uit een e-mail van Visie van die datum waarin een compliance medewerker 

aangeeft een nieuw overzicht te gaan opstellen voor Visie. Dit betekent dat Visie in ieder geval van 1 januari 2015 

tot 21 april 2015 niet beschikte over een klachtenadministratie. Dit is een overtreding van artikel 41, eerste lid, 

BGfo.  

 

Volgens artikel 41, eerste lid, sub b, BGfo dient de klachtenadminstratie de klacht inclusief dagtekening van 

ontvangst te bevatten. De klachtenadministratie van Visie bevat geen dagtekening van ontvangst. De AFM heeft 

namelijk in ieder geval bij 2 klachten geconstateerd, op basis van een vergelijking tussen het klachtenoverzicht en 

beoordeelde e-mails, dat Visie niet het eerste contactmoment met de klager als startdatum neemt, maar het moment 

dat de klacht door Visie in behandeling wordt genomen. Dit is niet alleen tegenstrijdig met haar klachtenbeleid, 

maar ook met artikel 41, eerste lid, sub b, BGfo. De doorlooptijd van de behandeling van de klacht is als gevolg niet 

correct.  

                                                        
121 Voor een toelichting op de overtreding van artikel 4:11, tweede lid, Wft wordt verwezen naar paragraaf 9.1.2.  
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Ook is de beschrijving van de wijze waarop de klacht is behandeld in ten minste 8 klachten in het klachtenoverzicht 

ontvangen op 1 maart 2016, beperkt tot “standaard reactie ontvangen” of “gecrediteerd” of in een klacht geen 

toelichting. Dit is niet conform artikel 41, eerste lid, sub d, BGfo. De AFM kan op basis van de informatie in de 

klachtenadministratie geen goed beeld vormen van de wijze waarop Visie met klachten omgaan, bijvoorbeeld hoe 

vaak er contact is tussen Visie en de klant en wanneer tot creditering wordt overgegaan. Dit terwijl uit de 

klachtenadministratie moet blijken hoe en wanneer inhoudelijk op een klacht is gereageerd en wat het eventuele 

verdere gevolg is geweest.  

 

Daar komt bovenop dat de klachtenadministratie niet alle klachten bevat die Visie heeft ontvangen. Visie heeft in 

haar klachtenbeleid een definitie van een klacht opgenomen. Met het hanteren van deze definitie, naar oordeel van 

de AFM, had Visie veel meer klachten dienen te registreren in haar administratie. Slechts een kleine minderheid 

wordt geregistreerd. De AFM heeft in de feiten in hoofdstuk 7, twee voorbeelden opgenomen, maar ook in hoofdstuk 

6 worden 14 e-mails besproken die volgens de definitie die Visie hanteert en naar oordeel van de AFM als klacht 

kwalificeren. Hiermee is in ieder geval geen adequate behandeling van klachten gewaarborgd.  

 

Visie heeft dan ook geen procedures en maatregelen getroffen die waarborgen dat klachten zorgvuldig, verifieerbaar 

en consistent worden afgehandeld. Ze hanteert immers niet haar definitie zoals vastgelegd in haar klachtenbeleid en 

de AFM constateert ook dat Visie geen structurele verbeteringen in haar dienstverlening heeft doorgevoerd. Uit het 

managementverslag 2 februari 2016 blijkt niet dat Visie de klachten voldoende heeft meegenomen in het nemen van 

procedures en maatregelen die zorgen voor een zorgvuldige klantbehandeling. De AFM heeft ook de overtredingen 

van artikelen 4:19 en 4:20 Wft deels vastgesteld op basis van, door haar genoemde, klachten die Visie ook heeft 

ontvangen. Ondanks deze klachten heeft Visie geen essentiële wijzigingen doorgevoerd in haar bedrijfsvoering die 

wetsovertredingen tegengaan.  

9.5 Het inwinnen van informatie door Visie  
  

9.5.1 Wettelijk kader 

 

Artikel 4:23 Wft  

Op grond van artikel 4:23, eerste lid, aanhef en onderdeel a, Wft dient een financiële onderneming, indien zij een 

consument adviseert, in het belang van de consument informatie in te winnen over diens financiële positie, kennis, 

ervaring, doelstellingen en risicobereidheid, voorzover dit redelijkerwijs relevant is voor het advies. Ingevolge 

artikel 4:23, eerste lid, aanhef en onderdeel b, Wft dient een financiële onderneming er vervolgens zorg voor te 

dragen dat het advies, voorzover redelijkerwijs mogelijk, mede is gebaseerd op de informatie die zij op grond van 

artikel 4:23, eerste lid, aanhef en onderdeel a, Wft diende in te winnen.  

 

Bij of krachtens algemene maatregel van bestuur kunnen op grond van artikel 4:23, derde lid, Wft regels worden 

gesteld met betrekking tot de in het eerste lid bedoelde informatie, alsmede de wijze waarop deze informatie wordt 

ingewonnen en de wijze waarop een onderneming bij haar advies rekening houdt met de ingewonnen informatie. In 
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het BGfo zijn regels opgenomen ter uitvoering van artikel 4:23 Wft. Voor beleggingsondernemingen (waaronder 

begrepen financiëledienstverleners die beleggingsdiensten verlenen) is de conform artikel 4:23, eerste lid, aanhef en 

onderdeel a, Wft in te winnen informatie over de risicobereidheid, financiële positie en doelstellingen nader 

uitgewerkt in artikel 80a BGfo en in artikel 80c BGfo.  

 

Artikel 80a BGfo  

Op grond van artikel 80a, eerste lid, BGfo dient de beleggingsonderneming op basis van de informatie als bedoeld 

in artikel 4:23, eerste lid, aanhef en onderdeel a, Wft, vast te kunnen stellen dat een transactie onder andere voldoet 

aan de beleggingsdoelstellingen van de cliënt en van dien aard is dat de cliënt de beleggingsrisico’s financieel kan 

dragen en van dien aard is dat de cliënt kan begrijpen welke beleggingsrisico’s aan de transactie of het beheer van 

zijn portefeuille verbonden zijn. Hiervoor dient de beleggingsonderneming op basis van artikel 80a, tweede lid, 

BGfo onder meer informatie in te winnen over de risicobereidheid en de beleggingsdoelstelling van de cliënt. Op 

grond van artikel 80a, derde lid, BGfo dient tevens informatie te worden ingewonnen over de bron en omvang van 

de periodieke inkomsten, het vermogen en de financiële verplichtingen van de cliënt.  

 

Artikel 80a, tweede en derde lid, BGfo benoemt dat de hiervoor omschreven in te winnen informatie gegevens dient 

te bevatten over de duur van de periode waarin de cliënt de belegging wenst aan te houden, diens risicobereidheid, 

diens beleggingsdoelstelling, de bron en de omvang van de periodieke inkomsten, het vermogen en diens financiële 

verplichtingen. 

 

Artikel 80c BGfo  

Op grond van artikel 80c, eerste lid, aanhef en onderdeel a, BGfo bevat de informatie met betrekking tot de kennis 

en ervaring van de cliënt als bedoeld in artikel 4:23, eerste lid, aanhef en onderdeel a, Wft, gegevens over het soort 

beleggingsdiensten en financiële instrumenten waarmee de cliënt vertrouwd is. Op grond van artikel 80c, eerste lid, 

aanhef en onderdeel b, BGfo dient eveneens informatie te worden ingewonnen over de aard, het volume en de 

frequentie van de transacties in financiële instrumenten van de cliënt, alsmede de periode waarin deze zijn verricht. 

Op basis van artikel 80c, eerste lid, aanhef en onderdeel c, BGfo dient de beleggingsonderneming tevens informatie 

in te winnen over de opleiding en het beroep of voor zover relevant de vroegere beroep(en) van de cliënt.  

 

9.5.2 Oordeel AFM 

Het onderstaande oordeel van de AFM is gebaseerd op de beoordeling van negen klantdossiers van Visie die 

betrekking hebben op beleggingsproducten van [S].  

 

Op basis van de bevindingen, komt de AFM tot het oordeel dat Visie in alle negen door de AFM geselecteerde 

dossiers geen, althans, onvoldoende, concrete informatie heeft ingewonnen over de financiële positie, doelstelling, 

risicobereidheid, kennis en ervaring van de onderzochte klanten voor zover dit redelijkerwijs relevant is voor haar 

advies. Hiermee heeft Visie in de periode van 1 januari 2015 tot 22 juni 2015 artikel 4:23, eerste lid, sub a, Wft 

overtreden. Hierna zal afzonderlijk op deze punten worden ingegaan. Door (onder meer) deze overtreding is de AFM 

van oordeel dat Visie artikel 4:11, tweede lid, Wft overtreedt. Voor een toelichting op de overtreding van artikel 

4:11, tweede lid, Wft wordt verwezen naar paragraaf 9.1.2. 
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Financiële positie 

Het aangaan van beleggingsrisico’s en de verliezen die daarbij geleden kunnen worden, kunnen een significante 

invloed hebben op de financiële positie van de klant. Het is daarom bij adviseren belangrijk dat er voldoende 

concrete informatie wordt ingewonnen over de financiële positie van de klant, voor zover dit redelijkerwijs relevant 

is voor het advies. Concrete informatie over de inkomsten, uitgaven, bezittingen en schulden van de klant zijn van 

belang om te kunnen bepalen in hoeverre de klant afhankelijk is van het opbouwen van vermogen en om een 

beoordeling te kunnen maken hoeveel risico de klant kan dragen.  

 

Visie wint informatie in middels de software van xxxxx122 (leidend tot het xxxxx rapport) en/of via het [S] 

beleggersprofiel123. Het xxxxx adviesrapport bevat de mogelijkheid om informatie op te nemen over de inkomsten, 

uitgaven, bezittingen en schulden zowel in de huidige situatie als bij pensioen. De AFM heeft geconstateerd dat in 

de informatie in de zes dossiers die een xxxxx rapport bevatten ten aanzien van deze onderdelen onvoldoende is. 

Informatie die wordt ingewonnen ziet op zorgtoeslag, AOW, kinderbijslag, kindgebonden budget124, bijdrage aan 

de zorgverzekering en/of inkomstenbelasting. In slechts één dossier is informatie125 aangetroffen over het 

jaarinkomen van de klant. Ten slotte wint Visie informatie in over de bestaande beleggingsverzekering(en) van de 

klanten. In de dossiers waar een [S] formulier is aangetroffen wordt tevens ingewonnen met welk percentage van 

totale vermogen de klant wil beleggen.  

 

De AFM is van oordeel dat de wijze waarop Visie de financiële positie van klanten in kaart brengt onvoldoende is. 

Uit één dossier126 is niet gebleken dat er informatie is ingewonnen over de financiële positie van de klant, naast de 

bestaande beleggingsverzekering. Uit geen van de overige acht dossiers is gebleken dat Visie inventariseert wat het 

totale vermogen, in absolute termen, van de klant bedraagt. In drie dossiers127 is wel het percentage van het totale 

vermogen ingewonnen waarmee de klant wil beleggen, maar het totale vermogen is niet ingewonnen. Ten aanzien 

van de bron en omvang van periodieke inkomsten en het vermogen van klanten is geen of onvoldoende concrete 

informatie aangetroffen. Er wordt slechts beperkt informatie ingewonnen over de inkomsten en bezittingen van de 

klant. Zo wordt er bijvoorbeeld geen informatie ingewonnen over het pensioeninkomen naast AOW. De AFM heeft 

in zeven dossiers geen informatie aangetroffen over het jaarinkomen uit dienstverband of ondernemerschap. Ook 

ten aanzien van bezittingen en schulden wordt zeer beperkt informatie ingewonnen. Enkel de bijdrage aan de 

zorgverzekeringen en inkomstenbelasting komt meerdere malen terug. In één dossier128 wordt in de toelichting 

                                                        
122 De AFM heeft in zes dossiers een xxxxx adviesrapport aangetroffen: dossiers xxxxxxxxx, xxxxxx, xxxxxxx, xxxxxxxxxxxx, 

xxxxxxxxxxxx en xxxxxxxxxxx. In dossier xxxxxxis geen xxxxx rapport aangetroffen.  

123 In drie dossiers heeft de AFM een [S] formulier aangetroffen: dossiers xxxxxxx, xxxxxen xxxxxxxxxxx. 

124 In dossier xxxxxxxxxxx is informatie opgenomen over inkomsten uit kinderbijslag en kindgebonden budget.  

125 Dossier xxxxxxx.  

126 Dossier xxxxx.  

127 Dossiers xxxxxxx, xxxxxen xxxxxxxxxxx. 

128 Dossier xxxxxxxxxxx.  
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aangegeven dat de klant een persoonlijke lening heeft, maar dit is niet meegenomen in de financiële positie zo blijkt 

uit het dossier.  

 

De AFM is derhalve van oordeel dat Visie onvoldoende informatie heeft ingewonnen over de financiële positie van 

de betrokken klanten, zoals bedoeld in artikel 4:23, eerste lid, sub a, Wft. In één dossier is géén informatie 

ingewonnen over de financiële positie. De wel ingewonnen informatie in de overige acht dossiers stelt Visie 

onvoldoende in staat om vast te stellen dat de transactie waarop haar advies ziet, van dien aard is dat de klant de met 

zijn beleggingsdoelstellingen samenhangende beleggingsrisico’s financieel kan dragen, zoals bedoeld in artikel 80a, 

eerste lid aanhef en sub b, en artikel 80a, derde lid, BGfo. 

 

Doelstellingen 

De doelstellingen van een klant vormen de aanleiding om te gaan beleggen. Deze doelstellingen dienen daarom 

centraal te staan bij het geven van advies. Het is relevant voor het advies om de doelstelling van de klanten in te 

winnen, alsmede de termijn waarbinnen deze doelstelling behaald dient te worden. Het wel of niet behalen van de 

doelstelling kan van grote invloed zijn op de huidige of toekomstige financiële positie van de klant. Indien deze 

informatie niet cijfermatig wordt gekwantificeerd (en er dus geen concreet doelkapitaal in euro’s of streefrendement 

wordt vastgesteld) kan niet worden bepaald of deze doelstelling, ook ten aanzien van de risicobereidheid van de 

klant, haalbaar is en haalbaar blijft. De doelstelling zal daarom duidelijk inzichtelijk en meetbaar moeten worden 

gemaakt zodat het advies hierop kan worden afgestemd.  

 

Visie wint informatie in middels het xxxxx rapport en het [S] formulier over de doelstelling van de klant. In het 

xxxxx rapport heeft de AFM geen vragen of onderdelen aangetroffen die betrekking hebben op de doelstelling. Wel 

is onder het kopje toelichting in het xxxxx rapport in zes dossiers129 informatie opgenomen over de doelstellingen 

dan wel de keuze voor het [S] product. In drie dossiers, waar het [S] formulier is aangetroffen, is informatie 

uitgevraagd over het gemiddelde rendement dat de klant op termijn verwacht te realiseren.  

 

Uit alle dossiers is niet gebleken dat Visie informeert naar het gewenste doelvermogen in absolute bedragen. In vijf 

dossiers is ook geen informatie ingewonnen over de doelstelling in een percentage (het gemiddelde rendement). Uit 

de diverse toelichtingen in het xxxxx rapport staat informatie over de doelstellingen van de klant zoals “meer 

rendement, lagere kosten en flexibiliteit”130, het sparen voor de kinderen131 of dat er “eigenlijk geen doel bestaat”132.  

De AFM heeft in geen dossiers informatie aangetroffen dat er is gevraagd dan wel is doorgevraagd naar de 

doelstelling van de klant. De AFM herleidt uit het product of er sprake is van xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx, 

xxxxxxxxxxxxxx of xxxxxxxxxxxxxxxxx. De koppeling, en de daarbij horende schriftelijke vastlegging, tussen het 

product en de toelichtingen in het xxxxx rapport ontbreken. Het is de AFM dan ook onduidelijk of de adviseur 

voldoende heeft doorgevraagd welke doelstellingen rekeningen mee gehouden moet worden. Visie dient diepgaand 

                                                        
129 Dossiers xxxxxxxxx, xxxxxx, xxxxxxx, xxxxxxxxxxxx, xxxxxxxxxxxxxen xxxxxxxxxxx.  

130 Dossier xxxxxx.  

131 Dossier xxxxxxxxx.  

132 Dossier xxxxxxx.  
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uit te vragen welke doelstellingen de klant nastreeft en deze handelingen vast te leggen. Daarnaast volgt uit alle 

negen dossiers dat niet is geïnventariseerd of er andere doelstellingen zijn waarmee rekening gehouden zou moeten 

worden in het advies, zoals minder werken, vervroegd pensioen en/of een eigen bedrijf. Ten slotte stelt de AFM vast 

dat Visie in alle negen dossiers geen informatie heeft ingewonnen over de beleggingshorizon.  

 

Doordat Visie naar het oordeel van de AFM de financiële positie onvoldoende heeft ingewonnen, heeft zij geen 

inzicht kunnen krijgen in de concrete inkomenswensen van de klant bij bijvoorbeeld pensionering en ook niet in het 

opgebouwde pensioeninkomen van de klant. Zeker bij opbouw in het kader van pensionering is het inwinnen van 

dergelijke informatie zeer essentieel. Doordat de financiële positie onvoldoende is ingewonnen, is het ook niet 

mogelijk om een doelvermogen in bedragen te bepalen. Doordat er onvoldoende informatie is ingewonnen, heeft 

Visie ook niet kunnen berekenen of het eventuele rendement van de klant aansluit bij het vermogen dat zij nodig zal 

of wil hebben als aanvulling op haar pensioen. Visie heeft dan ook geen inzicht hoe groot de invloed is van het wel 

of niet behalen van de doelstelling op de financiële positie van de klant. 

 

Samengevat is de AFM van oordeel dat in alle negen klantdossiers de ingewonnen informatie over de 

beleggingsdoelstellingen van de klant Visie onvoldoende in staat stelt om vast te stellen dat haar advies voldoet aan 

de specifieke beleggingsdoelstellingen van de klant, zoals bedoeld in artikel 80a, eerste lid, aanhef en onder a, en 

artikel 80a, tweede lid, BGfo. Visie heeft hiermee tevens onvoldoende informatie ingewonnen over de doelstellingen 

van de betrokken klanten, zoals bedoeld in artikel 4:23, eerste lid, sub a, Wft. De AFM is op grond van het 

bovenstaande van oordeel dat Visie artikel 4:23, eerste lid, sub a, Wft, zoals nader uitgewerkt in artikel 80a, eerste 

lid, aanhef en sub a en artikel 80a, tweede lid, BGfo heeft overtreden. 

 

Risicobereidheid 

Visie dient informatie in te winnen over de risicobereidheid van de klant, zodat Visie in staat is om vast te stellen 

dat een transactie waarop haar advies gebaseerd is van dien aard is, dat de klant de met zijn beleggingsdoelstellingen 

samenhangende beleggingsrisico’s financieel kan dragen. Naast het feit dat de klant het risico financieel moet 

kunnen dragen, dient dus eveneens het risico te worden bepaald dat de klant bereid is te accepteren. Voor het bepalen 

van het risico dat de klant bereid is te accepteren is het belangrijk om de grenzen waarbinnen de klant bereid is risico 

te lopen, inzichtelijk te maken. Naar het oordeel van de AFM dient Visie in dat kader in elk geval inzichtelijk te 

maken of de klant het acceptabel vindt om (een deel van) zijn eigen inleg te verliezen, en indien dit het geval is, 

welk deel. Daarnaast is het belangrijk om vast te stellen welke kans op het niet behalen van de doelstelling de klant 

bereid is te accepteren. 

 

Naar oordeel van de AFM heeft Visie onvoldoende concrete informatie ingewonnen over de risicobereidheid van 

haar klanten om een passende dienstverlening te kunnen verrichten. De informatie omtrent de risicobereidheid van 

de klant wordt door Visie ingewonnen door middel van vragen in de xxxxx software en het [S] formulier. De 

risicobereidheid van de klant vindt zijn weerslag in het gekozen risicoprofiel behorende bij het [S] product en de 

daarmee samenhangende verdeling van vermogen in het xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx en het 

xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx.  
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De AFM concludeert dat in één dossier133 geen xxxxx rapport of [S] formulier is aangetroffen en daarmee ook geen 

informatie waaruit blijkt dat de risicobereidheid van de klant is ingewonnen. In één dossier134 is zowel de 

risicobereidheid ingewonnen via xxxxx als via het [S] formulier. Uit het xxxxx rapport blijkt dat de klant een neutraal 

risicoprofiel heeft en uit het [S] formulier volgt een aandelen risicoprofiel. In de toelichting bij het xxxxx rapport 

staat dat de klant negatief wil afwijken van zijn beleggersprofiel door geheel in xxxxxxxxfondsen te stappen. Zijn 

motivatie is om te kijken waar dit eindigt. De AFM is van oordeel dat deze toelichting, in het licht bezien dat de 

financiële positie en doelstelling van de klant ook onvoldoende is ingewonnen, onvoldoende is. Visie heeft dan ook 

onvoldoende zicht op welke risico’s de klant (financieel) kan nemen.  

 

In de overige twee dossiers135 waar enkel een [S] formulier is aangetroffen is in beide gevallen gekozen voor een 

risicoprofiel dat afwijkt van de scoresystematiek van het formulier. Beide klanten is een neutraal risicoprofiel 

geadviseerd terwijl uit de scores een ‘ondernemend’ en een ‘aandelen’ risicoprofiel komt. De AFM heeft in de 

dossiers geen toelichting aangetroffen waarom een defensiever profiel wordt geadviseerd en gekozen dan uit de 

scores van het [S] formulier volgt.  

 

Het xxxxx rapport dat in zes dossiers136 is aangetroffen bevat vijf vragen die zien op de risicobereidheid van de 

klant. In één dossier137 staat in het xxxxx rapport dat de klant een defensief profiel heeft, maar uit het [S] 

offerteformulier volgt dat de klant kiest voor een fondsverdeling passend bij een neutraal risicoprofiel. De AFM 

heeft geen toelichting in het dossier aangetroffen die deze afwijking van het risicoprofiel toelicht.  

 

Deze vragen uit het xxxxx rapport zien echter niet op welke uitslagen de klant bereid is te accepteren in het 

eindvermogen en hoe groot de kans is die de klant wil aanvaarden op het niet halen van de doelstellingen. Uit de 

inventarisatie van de doelstelling blijkt niet dat de doelstelling in een absoluut bedrag is ingewonnen. Uit het dossier 

is dan ook niet te herleiden dat  er een koppeling is gemaakt tussen de doelstelling van de klant en de risicobereidheid 

van de klant. Hetzelfde geldt voor de koppeling tussen de financiële positie van de klant en zijn risicobereidheid. 

De vragen zien deels op de reserves die de klant heeft en in welke mate de klant afhankelijk is van het behalen van 

zijn belangrijkste financiële doelstellingen. Uit de dossiers blijkt echter niet dat dit verder wordt onderbouwd met 

gegevens over de financiële positie van klant, zoals inkomsten, uitgaven, bezittingen en schulden. Deze informatie 

is immers ook niet ingewonnen door Visie.  

 

Gelet hierop heeft Visie naar het oordeel van de AFM in alle negen dossiers onvoldoende concrete informatie 

ingewonnen over de risicobereidheid van de betrokken klanten. Door het ontbreken dan wel onvolledig inwinnen 

van deze informatie is Visie niet in staat geweest om te beoordelen of het advies voldeed aan de 

                                                        
133 Dossier xxxxx.   

134 Dossier xxxxxxx.  

135 Dossiers xxxxxxxxxxxxen xxxx.  

136 Dossiers xxxxxxxxx, xxxxxx, xxxxxxx, xxxxxxxxxxxx, xxxxxxxxxxxxxen xxxxxxxxxxx. 

137 Dossier xxxxxxxxxxxx.  
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beleggingsdoelstellingen van de cliënt. De informatie met betrekking tot risicobereidheid is informatie als bedoeld 

in artikel 4:23, eerste lid, sub a, Wft en artikel 80a, eerste lid, aanhef en sub a, BGfo en artikel 80a, tweede lid, BGfo. 

 

De AFM is op grond van het bovenstaande van oordeel dat Visie artikel 4:23, eerste lid, sub a, Wft, zoals nader 

uitgewerkt in artikel 80a, eerste lid, aanhef en sub a, BGfo jo. artikel 80a, tweede lid, BGfo heeft overtreden.  

 

Kennis en ervaring 

Visie dient vast te kunnen stellen dat de klant begrijpt welke beleggingsrisico’s aan de transactie zijn verbonden. 

Hieruit volgt dat het voor het advies van belang is dat de adviseur het kennisniveau van de klant vaststelt, zodat de 

adviseur zijn of haar informatie hierop kan aanpassen. Op deze manier kan de adviseur het begrip van de klant van 

een financieel instrument of een beleggingsdienst beoordelen en er zorg voor dragen dat de klant de risico’s van 

beleggen en de mogelijke consequenties daarvan begrijpt. Inzicht in de beleggingskennis en de ervaring van de 

klanten met beleggen in specifieke financiële instrumenten, helpt de adviseur om in te schatten welke informatie hij 

de klanten moet geven, voorafgaand aan en gedurende de dienstverlening. Alleen dan kan hij de klanten adequaat 

informeren zodat de klant kan begrijpen welke beleggingsrisico’s aan de transactie verbonden zijn. Informatie over 

de kennis en ervaring helpt de adviseur om de antwoorden van de klanten beter te interpreteren.  

De informatie over de kennis en ervaring van de klant wordt door Visie ingewonnen middels vragen in het xxxxx 

rapport en het [S] formulier. In dat kader wordt in het xxxxx rapport gevraagd of de klant kennis en/of ervaring heeft 

met vormen van vermogensopbouw en worden vragen gesteld over de kennis over financiële markten, producten en 

begrippen. Het [S] formulier vraagt tevens het beroep en opleiding van de klant uit en indien de klant ervaring heeft 

met beleggen, hoe lang de klant al belegt en de frequentie van de transacties. In alle dossiers hebben klanten 

aangegeven ervaring te hebben met beleggingsverzekeringen. In één dossier138 heeft de klant aangegeven ervaring 

te hebben als privé belegger en heeft hij tevens aangegeven hoe lang hij al belegt en de frequentie van zijn transacties. 

In drie dossiers139 is de hoogst genoten opleiding van de klant ingewonnen en in drie dossiers140 is het beroep van 

de klant dan wel de sector waar de klant werkzaam is ingewonnen. De AFM concludeert dat in zes dossiers141 de 

hoogst genoten opleiding van de klant niet is ingewonnen en in zes dossiers142 is het beroep van de klant niet 

ingewonnen. In één dossier143 is daarnaast geen xxxxx rapport aangetroffen in het dossier en dus ook geen andere 

informatie over de kennis en ervaring van de klant.  

In de vijf dossiers144 waar enkel een xxxxx rapport is aangetroffen in het dossier is enkel gevraagd met welke vormen 

van vermogensopbouw de klant kennis of ervaring heeft (waaronder beleggen via beleggingsfondsen en individueel 

                                                        
138 Dossier xxxxxxx.  

139 Dossiers xxxxxxx, xxxxxen xxxxxxxxxxx.  

140 Dossiers xxxxxxxxxxx, xxxxxxxxen xxxxxxxxxxx.  

141 Dossiers xxxxxxxxx, xxxxxx, xxxxxxxxxxxx, xxxxxxxxxxxx, xxxxxxen xxxxxxxxxxx. 

142 Dossiers xxxxxxxxx, xxxxxx, xxxxxxxxxxxx, xxxxxxxxxxxx, xxxxxxen xxxx.  

143 Dossier xxxxx.  

144 Dossiers xxxxxxxxx, xxxxxx, xxxxxxxxxxxx, xxxxxxxxxxxxxen xxxxxxxxxxx.  
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vermogensbeheer), maar er wordt niet uitgevraagd met welke financiële instrumenten de klant ervaring heeft. 

Daarmee wordt ook niet ingewonnen wat de aard, volume en frequentie is in deze financiële instrumenten. Derhalve 

is er dus ook geen informatie ingewonnen over de periode waarin de klant mogelijk transacties in financiële 

instrumenten heeft verricht.  

 

De AFM is, gelet op het voorgaande, van oordeel dat Visie onvoldoende heeft kunnen vaststellen dat haar advies 

van dien aard is dat de betrokken klanten, gelet op hun ervaring en kennis, kunnen begrijpen welke 

beleggingsrisico’s aan het advies zijn verbonden. De AFM is op grond van het bovenstaande van oordeel dat Visie 

artikel 4:23, eerste lid, sub a, Wft, zoals nader uitgewerkt in artikel 80c, eerste lid, sub b en sub c, BGfo en artikel 

80a, eerste lid, aanhef en sub c, BGfo heeft overtreden. 
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Bijlage 1: organogram [A] (niet openbaar) 
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Bijlage 2: brieven met betrekking tot overvoer van portefeuilles naar Visie 

Bestand Betreft 

[Unnamed 

image] 16 

Brief van Visie en xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx aan xxxxxxxxxxx, betreffende ‘DEELovervoer portefeuille’, met 

verzoek de in bijlage genoemde polissen over te voeren naar het agentschap van Visie 

[Unnamed 

image] 17 

Brief van Visie en xxxxxxxxxxxx aan xxxxxxxxxxx, betreffende ‘DEELovervoer portefeuille’, met verzoek 

de in bijlage genoemde polissen over te voeren naar het agentschap van Visie 

[Unnamed 

image] 18 

Brief van Visie en xxxxxxxxaan xxxxxxxxxxx, betreffende ‘DEELovervoer portefeuille’, met verzoek de in 

bijlage genoemde polissen over te voeren naar het agentschap van Visie 

[Unnamed 

image] 19 

Brief van Visie en xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxaan xxxxxxxxxxx, betreffende ‘DEELovervoer portefeuille’, met 

verzoek de in bijlage genoemde polissen over te voeren naar het agentschap van Visie 

[Unnamed 

image] 20 

Brief van Visie aan xxxxxxxxxxx, verklaring van Visie dat zij alle lusten en lasten draagt ten aanzien van naar 

Visie over te voeren portefeuilles 

[Unnamed 

image] 21 

Brief van Visie en xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx aan xxxxxxxxxxx, betreffende ‘DEELovervoer portefeuille’, met 

verzoek de in bijlage genoemde polissen over te voeren naar het agentschap van Visie 

[Unnamed 

image] 22 

Brief van Visie en xxxxxxxxaan xxxxxxxxxxxxx, betreffende ‘DEELovervoer portefeuille’, met verzoek de in 

bijlage genoemde polissen over te voeren naar het agentschap van Visie 

[Unnamed 

image] 23 

Brief van Visie en xxxxxxxxxxxx aan xxxxxxxxxxxxx, betreffende ‘DEELovervoer portefeuille’, met verzoek 

de in bijlage genoemde polissen over te voeren naar het agentschap van Visie 

[Unnamed 

image] 24 

Brief van Visie en xxxxxxxxxxxx aan xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx, betreffende ‘DEELovervoer 

portefeuille’, met verzoek de in bijlage genoemde polissen over te voeren naar het agentschap van Visie 

[Unnamed 

image] 25 

Brief van Visie en xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx aan xxxxxxxxxxx, betreffende ‘DEELovervoer portefeuille’, met 

verzoek de in bijlage genoemde polissen over te voeren naar het agentschap van Visie 

[Unnamed 

image] 26 

Brief van Visie en xxxxxxxxxxxx aan xxxxxxxxxxx, betreffende ‘DEELovervoer portefeuille’, met verzoek 

de in bijlage genoemde polissen over te voeren naar het agentschap van Visie 

[Unnamed 

image] 27 

Brief van Visie en xxxxxxxxaan xxxxxxxxxxx, betreffende ‘DEELovervoer portefeuille’, met verzoek de in 

bijlage genoemde polissen over te voeren naar het agentschap van Visie 

[Unnamed 

image] 28 

Brief van Visie en xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx aan xxxxxxxxxxx, betreffende ‘DEELovervoer portefeuille’, met 

verzoek de in bijlage genoemde polissen over te voeren naar het agentschap van Visie 

[Unnamed 

image] 29 

Brief van Visie aan xxxxxxxxxxx, verklaring van Visie dat zij alle lusten en lasten draagt ten aanzien van naar 

Visie over te voeren portefeuilles 

[Unnamed 

image] 30 

Brief van Visie en xxxx aan xxxxxxx, betreffende ‘DEELovervoer portefeuille’, met verzoek de in bijlage 

genoemde polissen over te voeren naar het agentschap van Visie 

[Unnamed 

image] 31 

Brief van Visie aan xxxxxxxxxxxxx, verklaring van Visie dat zij alle lusten en lasten draagt ten aanzien van 

naar Visie over te voeren portefeuilles 

[Unnamed 

image] 32 

Brief van Visie en xxxx aan xxxxxxxxxxx, betreffende ‘DEELovervoer portefeuille’, met verzoek de in bijlage 

genoemde polissen over te voeren naar het agentschap van Visie 

[Unnamed 

image] 33 

Brief van Visie en xxxx aan xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx, betreffende ‘DEELovervoer portefeuille’, met 

verzoek de in bijlage genoemde polissen over te voeren naar het agentschap van Visie 
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Bijlage 3: uitgeschreven opnames van telefoongesprekken  

De datum van de telefoongesprekken is afgeleid uit de bestandsnaam van de geluidsopname, en wel op basis van 

de eerste acht cijfers na het liggende streepje (_) in de bestandsnaam, die een datum vormen in de notatie 

JJJJMMDD. De AFM heeft op basis van de bestandsnaam niet kunnen vaststellen op welke datum 

telefoongesprek 1 plaatsvond. De inhoud van het in telefoongesprek 1 gevolgende belscript komt overeen met dat 

in telefoongesprekken 2, 3 en 4. De AFM gaat er daarom vanuit dat telefoongesprek 1 evenals de 

telefoongesprekken 2, 3 en 4 plaatsvond in januari of februari 2015.  

 

Telefoongesprek 1  

Bestandsnaam:    5a3033aa7c374a11.mp3 

Datum:    januari of februari 2015 

Duur van geluidsopname: 03m47s 

 

Klant: xxxxxxxx.  

Medewerker: Een hele goedenavond, u spreekt met xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx van [S]. Ik ben op zoek naar N. eh, 

xxxxxxxxxxxxx?  

Klant: Ja, en waar gaat dit over?  

Medewerker: Ehm, wij bellen u op verzoek van xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx.  

Klant: Ja.  

Medewerker: En op verzoek van xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx is [S] een traject gestart voor al hun cliënten die in het 

verleden een spaar- en beleggingsverzekering hebben afgesloten,  

Klant: En u belt namens xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx?  

Medewerker: Ja, op verzoek van. Ja.  

Klant: Oké. Nou, xxxxxxxxxxxxx is mijn man en die is directeur van xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx en ik werk ook bij 

xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx.  

Medewerker: Oh, wat grappig.  

Klant: Ja, daarom.  

Medewerker: Nou dit is wel hilarisch mevrouw, sorry.  

Klant: Ja, nee, maar ik weet niet, wilt u hem even spreken?  

Medewerker: Eh, nou, ne, eh, nu weet ik even niet meer wat ik, ik eh, ehmm, eh, oké…  

Klant: Maar waar bent u van dan?  

Medewerker: Ik ben van [S].  

Klant: Ja?  

Medewerker: En er is dus op verzoek van xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx inderdaad een, eh, een traject gestart.  

Klant: Ja.  

Medewerker: Maar, ehm is het een optie, als ik heel even met mijn manager ga overleggen of het, dit zeg maar nut 

heeft, want als u inderdaad beiden bij xxxxxxxx werkt dan heeft het denk ik niet zo heel veel zin.   

Klant: Nee, maar ja, ik wil hem sowieso…Hij komt er al aan, dus zal ik hem gewoon even geven? Is misschien 

wel makkelijker… misschien wil hij er wel wat mee, ik weet het niet?  
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Medewerker: Oh, oké. Oké… Oké. Ja? Oké.  

Klant: Moment, maar je mag ook wel overleggen ondertussen hoor.  

Medewerker: Dank u.  

Klant: Momentje.  

Medewerker: Ja hoor.  

 

<vanaf dit punt in het gesprek wisselt de gesprekspartner aan de kant van de klant>   

 

Klant: Hallo met xxxxxxx 

Medewerker: Een hele goedenavond, u spreekt met xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx van [S]. 

Klant: Ja.   

Medewerker: Hallo. Ik hoorde van uw vrouw dat u beiden bij xxxxxxxx werkt.  

Klant: Ja dat klopt ja.  

Medewerker: Oké, eh, ik, ehm, ehm, bel zeg maar op verzoek van xxxxxxxx, dus dat is heel gek nu dat ik…  

Klant: ja, want ik moet zeggen dat ik eigenlijk redelijk verbaasd ben dat [S] nog steeds aan het bellen is voor 

xxxxxxxx.  

Medewerker: Ja, eh, ja.  

Klant: want daar zou volgens mij allang een streep onder gezet zijn.  

Medewerker: Eh, d-daar durf ik, daar heb ik niet zoveel verstand van. Ik kan u eventueel met mijn… 

Klant: Nee. Nee, maar ik hoef, ik zit zelf bij het bedrijf dus ik, ik heb voor de rest ook geen, eh, geen zaken te 

doen zeg maar.  

Medewerker: Nee, dat snap ik. Kan ik iets doorgeven aan mijn manager eventueel?  

Klant: Nou ja, dat ik verbaasd ben dat er nog steeds gebeld gaat worden, maar ik ga daar intern ook wel eventjes 

achteraan, want dat klopt volgens mij niet.  

Medewerker: Nee. Ik kan u ook wel als u dat wil mijn manager aan de telefoon geven?  

Klant: Ja, nee, ik neem wel even contact op met degene die verantwoordelijk is voor deze acties en daar sluit ik 

wel eventjes mee kort.  

Medewerker: helemaal goed.  

Klant: en die zal wel met je manager contact opnemen.  

Medewerker: Ja, oké, helemaal goed.  

Klant: akkoord, dank u. Fijne avond.  

Medewerker: Daag 

Klant: daag.  
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Telefoongesprek 2 

Bestandsnaam:    31229003_20150122184330 xxxx.mp3 

Datum:     22 januari 2015 

Duur van geluidsopname:  06m15s 

 

Klant: Ja, volgens mij wel. Jullie hadden iets overgenomen van iets? Maar ik kon me niet eigenlijk …  

Medewerker: Ja, van xxxxxxxxxxxxx.  

Klant: Hè? 

Medewerker: van xxxxxxxxxxxxx.  

Klant: Oké, ja maar ik kan me eigenlijk niet waar ik daar, waar ik iets, wat ik daar heb lopen eigenlijk.  

Medewerker: Oh, dus dat komt u verder niet bekend voor, xxxxxxxxxxxxx.  

Klant: Nee, nee, nee, nee.  

Medewerker: Oké. Nou u heeft het wel goed, in de brief stond inderdaad beschreven dat Visie Verzekeringen, daar 

bent u nu klant van, en u was voorheen klant bij xxxxxxxxxxxxx, maar Visie heeft dat dus overgenomen van 

xxxxxxxxxxxxx en als het goed is heeft u een spaar- of beleggingsverzekering lopen. En dat zou een lijfrente of 

een levensverzekering of aanvullend pensioen of een andere vorm van sparen voor later kunnen zijn.  

Klant: Ja.  

Medewerker: En dat loopt dus nu bij Visie en Visie heeft ons gevraagd om een traject te starten voor al hun 

cliënten die dus in het verleden een spaar- of beleggingsverzekering hebben afgesloten. En dit betekent dat wij dan 

bij u thuis berekenen of deze spaar- of beleggingspolis daadwerkelijk een woekerpolis is, dus of er hoge kosten in 

verborgen zitten. En als dat zo zou zijn, dan bieden wij u ons alternatief aan.  

Klant: Oké, ja maar dat zeg ik, dan dan moeten hun, want ik, het zegt mij namelijk niks, maar ik weet niet waar ik 

dat dan op afgesloten heb, laat ik het zo zeggen.  

Medewerker: Nee, dat begrijp ik. Het zou…  

Klant: dus dan moet er even uitgezocht worden qua polisnummer of weet ik veel wat, want zeg ik, ja u kunt me 

alles wijs maken: ik weet het eigenlijk niet.  

Medewerker: Nee, nee.  

Klant: xxxxxxxxx zegt mij niets eigenlijk, xxxxxxxxxxxxxxx.  

Medewerker: Nee, dat begrijp ik. Ja, het zou ook kunnen zijn dat u daarvoor weer bij iemand anders bent 

aangesloten geweest en dat zij ook weer uw gegevens hebben, zeg maar, dat u weer bent veranderd van 

tussenpersoon.  

Klant: Oké, want ik weet dat ik zeg maar een, eh, de spaarloon van mij die zit bij xxxxxxxxx, dus dat kan het niet 

wezen en daar heb ik dus, dat heb ik op een lijfrente gezet. En, en, ja, en mijn, de beleggingen enzo dat zit gewoon 

bij de hypotheek in, zeg maar, bij de xxx. Dus, ik zeg, het zegt mij niks eigenlijk.  

Medewerker: Nee, dat begrijp ik. Hm, lastig. Ehm, is het een…  

Klant: Ja, ja, heel lastig ja.  

Medewerker: Zeker lastig. Maar stel u heeft daar een polis dus lopen, vindt u het dan een goed idee dat daar 

iemand naar gaat kijken of er hoge kosten in verborgen  zitten?  

Klant: ja, als, als dat zo is, hè, dat ik zeg van ja, eh, want ik, ik, het zegt mij ook niks dat er iets afgeschreven 

wordt ofzo, weet je wel, wat daar naar toe gaat, dus ik, ik kan me niet op rekeningen van, eh, daar gaat zoveel per 

maand naar de Visie ofzo, op dit moment.  
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Medewerker: Nee, nee. Eh, vindt u het goed als ik het heel even bij mijn leidinggevende ga navragen of ik dan een 

afspraak met u kan inplannen?  

Klant: Jawel, dat wel, maar dat zeg ik, eh eh, het moet, ja het zegt mij op het moment effe niks. Dus dan moeten 

hun toch eerst uit gaan zoeken wat, eh, wat eigenlijk wat er, wat voor polis er loopt, laat ik het zo zeggen.  

Medewerker: Ja, ja. Eh, heeft u één momentje, dan ga ik heel even navragen?  

Klant: Ja.  

Medewerker: Ja? Oké, dankuwel.  

Medewerker: Eh, meneer, daar ben ik weer.  

Klant: ja, ja.  

Medewerker: ik heb het even nagevraagd en er werd mij geadviseerd dat ik u even het telefoonnummer van Visie 

geef en dat u dan morgen eventjes daarheen kan bellen en dan kunnen zij u verder vertellen over welke polis het 

gaat, als u die heeft lopen daar.  

Klant: ja, precies. Dat lijkt me inderdaad het verstandigste. Ik kan me zo niet voor de geest halen hoe of wat.  

Medewerker: Nee, dat begrijp ik. Ehm, heeft u pen en papier bij de hand?  

Klant: Ja, dat heb ik.  

Medewerker: Oké, dat is 088 

Klant: 088 

Medewerker: en dan nog een keer 88.  

Klant: 88 

Medewerker: 101 

Klant: 101 

Medewerker: 03 

Klant: 03. En dat is Visie Verzekeringen hè? 

Medewerker: Ja, dat is Visie Verzekeringen, dat klopt. En daar kan u precies navragen welke polis het is en de 

waarde en etcetera.  

Klant: Oké en dat zou dan een, een, een lijfrentepolis of iets zijn, of niet?  

Medewerker: Ja, zou kunnen, of een levensverzekering of een pensioen…  

Klant: Oké. Lijfrente, levensverzekering of pensioen, Oké.  

Medewerker: Ja, of een andere vorm van sparen voor later.  

Klant: Oké, oké. Nee, prima, ik gaat die, die ga ik even bellen. Dat is goed.  

Medewerker: Wat ik er wel even bij moet zeggen: zij stoppen morgen om 3 uur met werken. Dus als u daarvoor 

even zou kunnen bellen zou helemaal top zijn.  

Klant: Ja, dat komt wel goed, die ga ik voor die tijd wel even bellen.  

Medewerker: Nou dat is heel mooi, en dan ga ik u zaterdag of volgende week even proberen terug te bellen 

daarover.  

Klant: Ja, dat is goed, prima.  

Medewerker: Oké, nou spreken we dat af.  

Klant: Oké, prima, dankjewel.  

Medewerker: Ja? Oké, fijne avond. Daag.  

Klant: Jahoor, hetzelfde.  

Medewerker: Dank u.  
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Telefoongesprek 3 

Bestandsnaam:    31236991_20150130200337.mp3 

Datum:     30 januari 2015 

Duur van geluidsopname:  05m50s 

 

Medewerker: U heeft in het verleden bij bijvoorbeeld xxxxx, xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx of xxxxx, een spaar- of 

beleggingsverzekering afgesloten en voorheen was uw tussenpersoon xxxxxxxxxxxxx. Zegt u dat wat?  

Klant: Nee hoor, ja ik hou me daar helemaal niet mee bezig. Eigenlijk, maar.  

Medewerker: Oké 

Klant: ja, nee, u zegt van de ?  

Medewerker: Van xxxxxxxxxxxxx.  

Klant: xxxxxxxxxxxxx.  

Medewerker: En nu is uw tussenpersoon Visie Verzekeringen.  

Klant: ja.  

Medewerker: En wij zijn namelijk op verzoek van Visie Verzekeringen een traject gestart voor al hun cliënten die 

in het verleden zo’n spaar- of beleggingsverzekering hebben afgesloten. Denk hieraan bijvoorbeeld een hypo, eh, 

een hypotheek, hoor mij nou. Een, eh, lijfrente of een, eh, levensverzekering. Zegt u dat wel wat?  

Klant: Ja, zo, zoiets hebben we wel.  

Medewerker: Ja, ja. Ja en dit betekent dat we bij u thuis berekenen of deze spaar- of beleggingspolis mogelijk een 

woekerpolis is en mocht het zo zijn dan bieden we u een alternatief aan, we vinden het namelijk belangrijk dat 

onze cliënten geen woekerpolis hebben, aangezien een woekerpolis verborgen kosten bevat waarvoor u eigenlijk 

niet meer hoeft te betalen.  

Klant: Ja?  

Medewerker: En daarom wil ik een afspraak met u maken om een, eh, half uurtje, drie kwartier is dat ongeveer, 

om even de polis kort onder de loep te laten nemen door één van onze medewerkers om te kijken of uw polis geen 

verborgen kosten bevat.  

Klant: Oké. Dan kom je even kijken of wij een woekerpolis hebben, best. Ja, ja.  

Medewerker: Ja, ja.  

Klant: Nee, ik snap het, ja.  

Medewerker: ja? En u, zei u dat u een soort van levensverzekering of een lijfrente heeft?  

Klant: ja, ik geloof het wel.  

Medewerker: en is deze gekoppeld of verpand aan de hypotheek?  

Klant: moet je echt niet vragen, weet ik niet.  

Medewerker: Oké, heeft u hem tegelijkertijd afgesloten?  

Klant: Pfff, joh, dat is al 25 jaar geleden. Ehm, moet je dat echt nou weten?  

Medewerker: Oké. Eh, ja, ik kan ook eventueel daarvoor terugbellen, maar het is wel makkelijk. Misschien weet 

uw man het?  

Klant: Ja, ik geef je mijn man wel even, want zulke dingen weet ik echt niet. Een momentje graag.  

Medewerker: Oké. Nee, sorry, dit zijn ook hele vervelende vragen.  

Klant: Oké, daag.  

Medewerker: Oké! 
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Klant: Met xxxxxxxxxxxxxxxx [achternaam niet goed verstaanbaar] 

Medewerker: Goedenavond, nog een keer met xxxxxxxxxxxxxxxxx [achternaam niet goed verstaanbaar], dan ga 

ik lastige vragen aan u stellen. Ehm weet u of uw polis gekoppeld of verpand is aan de hypotheek?  

Klant: Ehh, ja we hebben een soort levensverzekering op de, ja voor de hypotheek ja.  

Medewerker: Oké en een lijfrente daarnaast? Of iets?  

Klant: Ja, ja.  

Medewerker: Oké. En die is niet gekoppeld of verpand aan de hypotheek?  

Klant: nee, die zit niet gekoppeld.  

Medewerker: Oké, ja dat moest ik namelijk even weten, want ik wilde met mevrouw een afspraak inplannen om, 

ik zal even uitleggen wat het inhoudt, dat is ook voor u belangrijk want ik denk dat u ook aanwezig bent tijdens 

het gesprek.  

Klant: Ja. Dat denk ik wel ja.  

Medewerker: Ja, dat is wel verstandig namelijk. Ehm, ja voorheen zat u bij xxxxxxxxxxxxx, dat was uw 

tussenpersoon en dat is nu Visie Verzekeringen. En wij zijn namelijk op verzoek van Visie Verzekeringen een 

traject gestart voor alle cliënten die in het verleden zo’n spaar- of beleggingsverzekering hebben afgesloten. 

Inderdaad bijvoorbeeld een lijfrente of een levensverzekering. En dit betekent dat we bij u thuis berekenen of deze 

spaar- of beleggingspolis mogelijk een woekerpolis is en mocht het zo zijn dan bieden we u een alternatief aan, we 

vinden het namelijk belangrijk dat onze cliënten in ieder geval geen woekerpolis hebben, omdat die polissen vaak 

nog verborgen kosten bevatten waarvoor u niet meer hoeft te betalen. 

Klant: ja, ja jaja.  

Medewerker: En de afspraak is een kwestie van een halfuurtje, drie kwartier, en in principe kost de afspraak u 

niets. De afspraak is kosteloos, tenzij er wat wordt omgezet, dan zijn er omzettingskosten, maar daar wordt u wel 

uitgebreid over ingelicht. Mocht de polis geen verborgen kosten bevatten is de afspraak alsnog kosteloos.  

Klant: Oké. Hé, maar, ik heb nog nooit een tussenpersoon gehad. Ten minste, nooit wat van gehoord.  

Medewerker: nooit wat van gehoord, nee dat kan kloppen. Heel veel tussenpersonen laten inderdaad niets van u 

horen. Van eh…  

Klant: Ja. Maar jullie zijn niet zo.  

Medewerker: Nee, wij zijn niet zo! Mag ik misschien uw mobiele telefoonnummer? Mocht een medewerker… Of 

van uw vrouw?  

Klant: Ja, doe maar die van mij, dat is: xx 

Medewerker: xx.  

Klant: xxxx 

Medewerker: xx. Ho, niet zo snel.  

Klant: xxxx 

Medewerker: ja.  

Klant: xxxx 

Medewerker: xxxxxxxx zei u hè?  

Klant: ja, ja. xxxxxxxx.  

Medewerker: Oké. Heeft u voor mij een e-mailadres waar ik een afspraakbevestiging kan sturen?  

Klant: Ja dat is xxxxxxxxx.  

Medewerker: xxxxxxxxx.  
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Klant: @xxxxxxxxx  

Medewerker: @xxxxxxxxxx Wat een leuk e-mailadres.  

Klant: Ja hè? 

Medewerker: Ja! En de postcode is nog steeds xxxxxxx?  

Klant: Ja, xxxxxxxxx.  

Medewerker: huisnummer xx.  

Klant: Ja, dat klopt.  

Medewerker: xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx  

Klant: ja.  

Medewerker: Oké, dan ga ik even in de agenda kijken. Zou u het liefst in de avond of in de middag willen?  

Klant: Nou liefst in de avond, want ik werk de hele dag.  

Medewerker: Oké zou u maandag 2 februari kunnen om 9 uur ’s avonds.  

Klant: Sorry, wanneer zei u?  

Medewerker: maandag 2 februari? 

Klant: nee, nee. Dan ben ik er niet. Nee.  

Medewerker: Oké, dan ga ik verder in de agenda. Zou u dinsdag 3 februari kunnen? Om 9 uur ’s avonds.  

Klant: Dinsdag om 9 uur, oh dat is aanstaande dinsdag al.  

Medewerker: Ja.  

Klant: Ja. Eh, in principe wel.  

Medewerker: En maandag 2 februari kan de hele avond niet?  

Klant: Nee, maandag, nee dan ben ik de hele avond tennissen, dus.  

Medewerker: Oh, oké, dat is ook leuk. Oké, nee dan zet ik de afspraak dinsdag 3 februari met 

xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx, om 9 uur ’s avonds.  

Klant: Oké, prima.  

Medewerker: En dan krijgt u een afspraakbevestiging via de e-mail. En dan, eh, nou ja dan wens ik u nog een fijn 

weekend. En dan wil ik u nog even vragen of u beiden aanwezig kan zijn tijdens de afspraak en of u uw 

polispapieren kan klaarleggen.  

Klant: Ja, ik zal ze opzoeken.  

Medewerker: Oké, nou dan wens ik u nog een fijne avond.  

Klant: Ja, dankjewel, zelfde! Daag.  

Medewerker: Oké, daag, tot ziens, dank u, daag.  
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Telefoongesprek 4 

Bestandsnaam: 31234073_20150207105451 xxxx.mp3 

Datum: 07 februari 2015 

Duur van geluidsopname: 07m00s 

 

Klant: maar hebben jullie al vaker gebeld of niet? 

Medewerker: Uh, dat zou best kunnen.  

Klant: Ja, want elke keer dat ik hem oppak dan leggen ze hem erop, daarom.  

Medewerker: Oh, dat is niet fijn.  

Klant:  Het is de hele tijd anoniem, dus anders zou ik het niet weten.  

Medewerker: Ja, het is wel een anoniem nummer, inderdaad.  

Klant: Ja, daarom 

Medewerker: Misschien gaat er dan iets mis in het systeem, maar excuses het is wel een beetje vervelend 

natuurlijk.  

Klant: Nee dat is goed, ik zal mijn man even geven één moment.  

Medewerker: Jahoor, dankuwel.  

Klant: met xxxxxxxxx 

Medewerker: Goedemorgen, u spreekt met xxxxxxxxxxxxxxxxxxx van [S]. Als het goed is heeft u onlangs een 

brief ontvangen van Visie Verzekeringen. En daarin wordt aangegeven…  

Klant: ja, ik vraag me even af wat dat is.  

Medewerker: Hoe bedoelt u? Waarom ik bel? 

Klant: Nee, ik was aan het kijken wat dat was. Ik wist helemaal niet wat dat is.  

Medewerker: dat was niet zo duidelijk?  

Klant: nee.  

Medewerker: Nee, ik zal het even proberen uit te leggen. In de brief stond beschreven dat wij, [S], op verzoek van 

Visie Verzekeringen een traject zijn gestart voor al hun cliënten die in het verleden een spaar- of 

beleggingsverzekering hebben afgesloten.  

Klant: Ja.  

Medewerker: en ik denk dat de naam Visie Verzekeringen u ook niet echt iets zegt.  

Klant: Nee, nee daarom.  

Medewerker: Nee, dat begrijp ik. Zegt de naam xxxxxxxxxxx u iets?  

Klant: Ja, jazeker.  

Medewerker: Ja, dat was eerst uw tussenpersoon, maar dat is nu overgenomen door Visie Verzekeringen, dus 

vandaar.  

Klant: aaaahhh, zie nou wordt het duidelijk.  

Medeweker: Ja, nou gelukkig. Maar u bent dus nu klant van Visie Verzekeringen.  

Klant: aaaahhh, ja ja ja ja.  

Medewerker: zij hebben dus ons gevraagd om hun klantenbestand af te bellen en te vragen aan degenen, aan hun 

klanten dus, die een spaar- of beleggingsverzekering hebben afgesloten en uhm, dan gaan we bij u thuis berekenen 

of deze spaar- of beleggingspolis die u dus heeft lopen daadwerkelijk een woekerpolis is. Dus dan nemen we de 
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polis even onder de loep en dan gaan we berekeningen maken en als het dan een woekerpolis is dan bieden wij u 

ons alternatief aan.  

Klant: en wat is een alternatief dan?  

Medewerker: nou dan bieden wij ons product aan.  

Klant: ja.  

Medewerker: maar dat is natuurlijk geheel uw eigen keuze en de afspraak is ook kosteloos, tenzij er een omzetting 

plaatsvindt dan zullen er wel totstandkomingskosten in rekening worden gebracht, maar dat is natuurlijk geheel 

aan u of u over wilt gaan ja of nee.  

Klant: ja, dat moet natuurlijk wel een gunstig iets zijn anders heeft het weinig zin natuurlijk.  

Medewerker: Sorry, wat zei u?  

Klant: dat moet wel een gunstig iets zijn, anders heeft het natuurlijk weinig zin.  

Medewerker: Ja! Ja, klopt, zeker, maar dat kan onze buitendienstmedewerker u natuurlijk allemaal vertellen, hoe 

dat allemaal in elkaar zit qua kosten. Heeft u interesse in zo’n afspraak om de polis even door te nemen?  

Klant: Nu op dit moment?  

Medewerker: uh, nou het hoeft natuurlijk niet binnen nu en twee dagen, maar of u daar interesse in heeft 

inderdaad?  

Klant: ja, daar heb ik wel interesse in, natuurlijk 

Medewerker: ja, nou dat is goed om te horen.  

Klant: maar dit is in plaats van, of niet? Dit? 

Medewerker: wat bedoelt u?  

Klant: dat xxxxxxxxxxxxx dat is dan, dat bestaat dan niet meer, of, of? 

Medewerker: Ja nou ja, Visie Verzekeringen heeft de portefeuille van xxxxxxxxxxx overgenomen 

Klant: overgenomen, ja ja.  

Medewerker: ja, dus nu, zijn alle klanten van xxxxxxxxxxx zitten nu bij Visie Verzekeringen.  

Klant: Ja, ja ja ja.  

Medewerker: Oké, nou ik ben blij dat het een beetje helder is.  

Klant: Ja, het begint duidelijk te worden.  

Medewerker: Nou, gelukkig. Voordat ik een afspraak kan inplannen heb ik wel een aantal vragen over uw polis.  

Klant: Ja.  

Medewerker: Weet u of deze lopend is?  

Klant: Ja, die loopt nog, ja.  

Medewerker: die loopt nog, Oké. En weet u ook of deze verpand is? Dat betekent dat hij gekoppeld is aan de 

hypotheek.  

Klant: nee, nee, hij is niet gekoppeld aan de hypotheek.  

Medewerker: Oké, dat is goed om te horen. Mag ik misschien ook uw geboortejaar noteren?  

Klant: dat is xxxx.  

Medewerker: xxxx, Oké. Nou dan kan ik een afspraak inplannen met u. Dan ga ik even uw adresgegevens 

controleren, kijken of alles nog klopt. Uw voorletter is x?  

Klant: Ja.  

Medewerker: Ja, en uw achternaam is xxxx?  

Klant: Ja 
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Medewerker: met een xxxxxxxxx?  

Klant: x, ja. Dat klopt.  

Medewerker: Ja, Oké. Heeft u misschien een mobiel telefoonnummer, voor als wij nog, voor als er iets 

tussendoorkomt dat wij u ook mobiel kunnen bereiken?  

Klant: nee, dat heb ik eigenlijk niet.  

Medewerker: heeft u niet, Oké, nou maakt niet uit hoor, dan bellen we natuurlijk gewoon op de vaste telefoon.  

Klant: Ja.  

Medewerker: heeft u misschien een e-mailadres, waar wij een afspraakbevestiging naar toe kunnen sturen?  

Klant: Ja, dat kan.  

Medewerker: Ja, Oké.  

Klant: dat is xxxxxxxxx 

Medewerker: xxxxxxxxx 

Klant: en dan apestaartje 

Medewerker: ja.  

Klant: xxxxxxx 

Medewerker: xxxxxxx 

Klant: xxxx 

Medewerkerxxxxxx. Oké, dankuwel. En uw postcode is xxxxxx?  

Klant: xxxxxxxxxx ja.  

Medewerker: Ja, en dan woont u op de xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx.  

Klant: Ja, dat klopt.  

Medewerker: dat klopt, Oké, nou dat is fijn. Dan staat alles goed genoteerd in het systeem. Heeft u de 

polispapieren ook nog thuis liggen, van deze polis?  

Klant: die heb ik wel thuis ja.  

Medewerker: Oké, nou dat is mooi. Als u die kan klaarleggen als onze medewerker langskomt, zou dat heel fijn 

zijn.  

Klant: Ja.  

Medewerker: En, uh, even kijken hoor. Heeft u liever een afspraak in de middag of in de avond?  

Klant: ik heb liever ’s avonds hoor, als dat mogelijk is.  

Medewerker: ja dat is mogelijk. Er zijn al heel vroeg al plekjes vrij, maandag of dinsdag, zou u dan al kunnen of is 

dat te vroeg?  

Klant: maandag of dinsdag… nou even kijken, moet ik even over denken.  

Medewerker: Jahoor.  

Klant: Nee, volgende week niet. Dat is nou volgende week al hè? 

Medewerker: Volgende week helemaal niet?  

Klant: nee, nee.  

Medewerker: Oké, dan gaan we gewoon verder kijken. Het zou maandag 16 februari kunnen? Ik weet niet of u dan 

kan? 

Klant: dinsdags?  

Medewerker: nee, maandag 16 februari.  

Klant: ’s maandags kan ik sowieso nooit ’s avonds. 
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Medewerker: maandag kan u sowieso nooit ’s avonds. En maandag overdag? Of wordt dat ook lastig?  

Klant: nee, nee overdag sowieso niet.  

Medewerker: Nee, ok, dan gaan we gewoon verder kijken. Dinsdag 17 februari zou ook kunnen?  

Klant: ja, dat zou kunnen ja.  

Medewerker: En heeft u dan liever om 7 of om 9 uur?  

Klant: nou dan liever om 7 uur.  

Medewerker: om 7 uur, Oké, nou dan gaan we die afspraak maken. Dan komt dinsdag 17 februari om 7 uur ’s 

avonds komt xxxxxxxxxxxxxxxx bij u langs en dat is onze medewerker die uw polis onder de loep gaat nemen. 

Als u dan uw polispapieren klaar kan leggen en uw partner eventueel ook aanwezig zou kunnen zijn zou heel fijn 

zijn.  

Klant: ja.  

Medewerker: Ja? Dan krijgt u via de mail nog een afspraakbevestiging daar staat ook nog een telefoonnummer in, 

dus als er van uw kant nog iets tussenkomt of u heeft nog vragen kan u ons daar altijd op bereiken.  

Klant: Ja, is goed.  

Medewerker: Ja? Oké, nou dan wens ik u nog een heel fijn weekend.  

Klant: Insgelijks.  

Medewerker: Oké, dankuwel, daag.  

Klant: Oké, daag.  
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Telefoongesprek 5 

Bestandsnaam:   31270291_20150312165255.mp3 

Datum:     12 maart 2015 

Duur van geluidsopname: 04m01s 

 

Medewerker: … op een hersteladvies.  

Klant: Oké.  

Medewerker: ik zal het even kort toelichten, ook nog. Wij zijn dus van Visie Verzekeringen en wij hebben 

daarmee ook de wettelijke zorgplicht gekregen voor uw polis, omdat wij de tussenpersoon zijn. In het verleden 

zijn er heel veel woekerpolissen afgesloten en ik zeg natuurlijk niet dat dat zo bij u het geval is. Maar, ehm, ja om 

dat een keer zeker te weten zouden we graag een afspraak met u willen inplannen dat er iemand langs kan komen 

die er verstand van heeft, zodat die samen even met u naar de polis kan kijken om te kijken van: nou ja, waar staan 

we nu en, ehm, nou ja hoe lang loopt de polis nog en wat is straks het eindrendement en is dat wat u ervan had 

verwacht, en.  

Klant: Hmhm.  

Medewerker: Nou, ja eventjes gewoon ook, ook om kennis te maken uiteraard met de nieuwe tussenpersoon, met 

ons, maar ook om eventjes naar de polis te kijken.   

Klant: ja, oké.  

Medewerker: Dus, ehm…  

Klant: duidelijk.  

Medewerker: Ja? Wilt u een afspraak maken?  

Klant: ja, het was kosteloos?  

Medewerker: ja, de afspraak, de kennismaking, de inventarisatie en het hersteladvies, dat is helemaal kosteloos, 

totdat er natuurlijk een product afgenomen wordt, maar daar bent u zelf helemaal bij, eh, het is helemaal 

vrijblijvend. Er wordt echt samen met u gekeken van, eh, hoe staat het met de polis en als het gewoon goed loopt 

allemaal, dan bent u zeker niet verplicht om toch iets te gaan veranderen ofzo.  

Klant: Nee. Nee, oké, want we zitten allebei effe thuis, namelijk. Zonder werk, dus niet onnodige kosten gaan 

maken op dit moment, vandaar mijn vraag.  

Medewerker: Nee, dat begrijp ik. Nee hoor, nee, wij zijn de tussenpersoon en daarom, eh, ja u heeft gewoon recht 

op dit hersteladvies van ons.  

Klant: ja, oké, nee prima.  

Medewerker: Oké, even kijken hoor, ik heb hier de initialen, dat is de x? 

Klant: dat klopt.  

Medewerker: En achternaam: xxxxxxxxxxxx, met dubbel x?  

Klant: klopt ook.  

Medewerker: en de polis staat op uw naam? 

Klant: Ja 

Medewerker: Ehm, even kijken, heeft u een mobielnummer wat ik kan noteren.   

Klant: Eh, xx 

Medewerker: Ja  

Klant: xx 
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Medewerker: ja 

Klant: xxxxxx 

Medewerker: xxx . En naar welk e-mailadres kan ik de bevestiging zometeen van deze afspraak sturen? 

Klant: die mag naar xxxxxxxxxxxxxxxxx, aan mekaar allemaal kleine letters, at xxxxxxxx 

Medewerker: Oké en u woont op de xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx? 

Klant: Klopt. Ja.  

Medewerker: Helemaal goed. Betaalt u nog premie aan de polis, meneer?  

Klant: ja, ik moet je zeggen dat ik niet helemaal helder heb voor welke polis het is, ik heb meerdere dingen lopen, 

maar alles wat ik heb lopen betaal ik nog premie voor.  

Medewerker: Oké, even kijken hoor. Het gaat in dit geval om de volgende polis… even kijken. xxx 

levensverzekering.  

Klant: Oké, ja. 

Medewerker: Ehm, maar u geeft aan dat u meerdere polissen heeft, en…  

Klant: Nee, meerdere verzekeringen, dus het was me niet helemaal duidelijk…  

Medewerker: Oh, meerdere verzekeringen.  

Klant: Ja, nee, ik had niet meerdere polissen. Alleen die van xxx, ja.  

Medewerker: Nee oké. Maar als u meerdere verzekeringen heeft waar u naar zou willen kijk, laten kijken, dan is 

dat geen probleem, dan kunt u die er ook gewoon bij pakken.  

Klant: Oh, op die manier, ja.  

Medewerker: Ja?  

Klant: Oké duidelijk.  

Medewerker: Oké. En wilt u dan een keer overdag een afspraak?  

Klant: Ja, dat kan op het moment.  

Medewerker: Oké. Even kijken hoor. Ik ga even kijken naar een geschikt moment. Het is wel handig dat mevrouw 

ook aanwezig is, dus ik weet niet of u eh… 

Klant: Ja dat kan.  

Medewerker: Ja? Oké, helemaal goed. Ehm, dan, ik heb woensdag 25 maart om 1 uur heb ik nog plek?  

Klant: eh, woensdag 25 maart om 1 uur, ja dat kan.  

Medewerker: Ja? Oké. Komt xxxxxxxxxxxxxxx bij u langs, dat krijgt u straks ook bevestigd op de e-mail.  

Klant: Prima.  

Medewerker: en dan zou ik aan u willen vragen of u dus de polisbladen klaar wilt leggen. En als u nog vragen 

heeft kunt u altijd nog even contact met ons opnemen via het telefoonnummer dat in de brief, of in de mail staat.  

Klant: Ja, nee helemaal duidelijk. Prima.  

Medewerker: Ja? Oké. Nou dan wens ik u verder nog een fijne dag meneer.  

Klant: Dankjewel van hetzelfde. Daag. 

Medewerker: bedankt, daag.  
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Telefoongesprek 6 

Bestandsnaam:    31271258_20150313201303 xxxxxxx.mp3 

Datum:    13 maart 2015 

Duur van geluidsopname: 05m33s 

 

Klant: Ja.  

Medewerker: Oké, u heeft bij ons een spaar- of beleggingsverzekering lopen. En nu kan dat mogelijk een 

woekerpolis betreffen. En u heeft recht op kosteloos hersteladvies. Dat betekent dat een adviseur bij u thuis 

langskomt en binnen een half uur even de polis met u doorneemt.  

Klant: Oké?  

Medewerker: Eh, zou ik met u een afspraak… 

Klant: ik zal je even mijn man geven, want ik versta je even niet goed.  

Medewerker: Oké 

Medewerker: Goedenavond, u spreekt met xxxxxxxxxxxxxxx, van Visie Verzekeringen. U heeft bij ons een spaar- 

of beleggingsverzekering lopen. En dat betreft mogelijk een woekerpolis. Nu bel ik u omdat u recht heeft op 

kosteloos hersteladvies. En dat houdt in dat een adviseur even bij u thuis komt en even de polis met u doorneemt.  

Klant: wat voor polis is dat dan? Ik zou het niet weten.  

Medewerker: Oké, als u even een momentje heeft, dan zoek ik even de polis op.  

Klant: ja.  

Medewerker: Dankuwel.  

Medewerker: Bedankt voor het wachten meneer, daar ben ik weer.  

Klant: ja.  

Medewerker: het gaat om een levensverzekering die loopt bij xxxxxx.  

Klant: een levensverzekering bij xxxxxx.  

Medewerker: Ja, is afgesloten in het jaar 2010.  

Klant: met wie?  

Medewerker: in het jaar 2010.  

Klant: 2010. Afgesloten in 2010? 

Medewerker: ja. Het is een direct ingaande lijfrenteverzekering.  

Klant: een lijfrenteverzekering?  

Medewerker: Ja.  

Klant: Nou, ik zou het echt niet weten.  

Medewerker: Oké, ehm, heeft u de polispapieren thuis liggen? 

Klant: Ja, polis, we hebben polispapieren maar ik denk niet van eentje van 2010. Want we zijn al behoorlijk op 

leeftijd en we hebben voor, eh, een tijdje geleden pas zulke dingen en nu niet meer.  

Medewerker: Oké, Nou het lijkt me wel verstandig om even een afspraak in te plannen met een adviseur. Die kan 

even dan met u de polissen doornemen. Ehm wilt u dat inplannen? 

Klant: Hm?  

Medewerker: Wilt u dat inplannen?  

Klant: Inplannen… wanneer die langskomt bedoelt u?  

Medewerker: Ja.  
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Klant: eh, ja, doet maar effes.  

Medewerker: Oké. Ik heb uw initialen xxx.  

Klant: xxxx, ja.  

Medewerker: Achternaam xxxxxxx. 

Klant: Ja.  

Medewerker: Heeft u een mobiel nummer?  

Klant: Is het een verzekering over mij of over? Voor wie is dat? 

Medewerker: Voor xxxxxxxxxxxxxxxxxxx dat bent u dus.  

Klant: dat ben ik ja. En 2010 afgesloten, ik zou het niet weten.  

Medewerker: jazeker. Ik heb nog een polisnummer ook voor u.  

Klant: Ja, wacht even. xxxxxxxxxx.  

Medewerker: Oké, heeft u ook een e-mailadres.  

Klant: Een e-mailadres? xxxxxxxx met xxxxxx.  

Medewerker: xxxxxxxx. Ja.  

Klant: apestaartje, xxxxxxxx 

Medewerker: Oké en is uw postcode xxxxxxxxxxxxxxxxxxx?  

Klant: Ja.  

Medewerker: huisnummer x?  

Klant: ja, klopt ja.  

Medewerker: Oké, wanneer heeft u tijd voor een afspraak?  

Klant: Uh, wanneer tijd, noem eens wat op?  

Medewerker: ik heb bijvoorbeeld vrijdag 20 maart om 5 uur.  

Klant: vrijdag 20 maart 5 uur? Dat is volgende, volgende week is dat. Ja, is goed.  

Medewerker: Oké dan heeft u een afspraak met xxxxxxxxxxxxxxx.  

Klant: Oké.  

Medewerker: En het is dus belangrijk dat u de polispapieren bij de hand heeft.  

Klant: polispapieren, ja, heb je een bepaald nummer? Welke polispapieren moet dan 

Medewerkers: alle polispapieren die u heeft zijn handig, want dan wordt even naar alle polissen gekeken.  

Klant: Oké, pakken we ze allemaal, kan ‘ie uitzoeken.  

Medewerker: Ja, oké. U krijgt een bevestiging via de e-mail en dan wens ik u nog een hele fijne avond.  

Klant: Oké dankjewel.  

Medewerker: Dankuwel, het was fijn om u te spreken, tot ziens.  

Klant: daag.  
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Telefoongesprek 7 

Bestandsnaam:    31276751_20150314105445.mp3 

Datum:     14 maart 2015 

Duur van geluidsopname:  03m18s 

 

Medewerker: wat u ook heeft kunnen lezen trouwens, dat u recht heeft op een hersteladvies.  

Klant: Hmhm.  

Medewerker: Waarvoor wij graag langskomen. Daarnaast willen we ook van dit moment gebruik maken, voor u 

om kennis te maken met uw nieuwe tussenpersoon Visie Verzekeringen.  

Klant: Ja.  

Medewerker: Ehm, u heeft recht op hersteladvies, omdat wij als tussenpersoon verplicht zijn aan al onze nieuwe 

cliënten zo’n dergelijk advies te geven. Het is gewoon een kosteloze services waar we ook op gecontroleerd 

worden om aan te bieden aan onze cliënten, of klanten.  

Klant: Ja.  

Medewerker: Het is vooral bedoeld om even de kostenstructuur van uw polis onder de loep te nemen. Te kijken of 

die nog in lijn ligt met de huidige wet en regelgeving, die enkele jaren geleden veranderd is in het voordeel van de 

klant. Dat betekent… krijg je met deze woekerpolissen.  

Klant: Ja.  

Medewerker: En vandaar wil ik graag met u even een afspraak inplannen om het eventjes goed door te lichten.  

Klant: Ja, prima, het is alleen wel zo dat ik ga aanstaande donderdag op vakantie, dus op hele korte termijn gaat 

het niet lukken, maar ik heb op zich wel interesse. Dus als het ook ergens na de Pasen kan, dan heel fijn.  

Medewerker: Na de Pasen, natuurlijk mevrouw. Ik denk niet dat mijn agenda zo ver kan kijken, maar die van mijn 

manager vast wel.  

Klant: Is het anders misschien een idee om even na mijn vakantie opnieuw contact te hebben? Want dan heb ik 

ook wat meer inzicht in mijn agenda, ik plan inderdaad ook niet zo heel erg ver vooruit.  

Medewerker: Ik begrijp het. Ja, het is wel dat wij graag dingen snel willen afhandelen, aangezien anders die 

dingen maar blijven opstapelen. Kijk we kunnen hem op zich nu plannen, mevrouw, voor na de Pasen. En dan 

krijgt u dadelijk op uw e-mailadres bevestiging van, dus u weet altijd waar u aan toe bent.  

Klant: Oh, oké nou prima.  

Medewerker: En als het toch niet uitkomt, kunt u altijd bellen. Dan hebben we het gewoon meteen afgehandeld.  

Klant: Ja.  

Medewerker: Ja, sorry voor het aandringen, maakt het leven wel wat makkelijker voor ons.   

Klant: Nee, dat is geen enkel probleem.  

Medewerker: Ehm, even kijken, want die afspraak die maken wij op doordeweekse dagen. En dat doen we ’s 

middags, van 1 uur ’s middags tot 9 uur ’s avonds.  

Klant: Oké.  

Medewerker: En als u nu eventjes naar uw algemene week kijkt, op welke dagen zou het dan uitkomen?  

Klant: In principe kan ik iedere doordeweekse avond vanaf 8 uur.  

Medewerker: Oké. En even kijken wanneer is Pasen als ik vragen mag.  

Klant: Even kijken hoor, volgens mij was dat iets van 6 en 7 april ofzo? Een zondag en een maandag.  

Medewerker: Ik kan ook even googlen trouwens hoor.  
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Klant: ja ik moet zeggen ik heb hier ook geen computer bij de hand, anders had ik wel even gekeken.   

Medewerker: Nou dat maakt niet uit hoor, dat is ook schandalig dat ik dit niet weet natuurlijk. 5 en 6 april 

inderdaad.  

Klant: Oké. Dus dan zou het zeg maar vanaf 7 april ergens een doordeweekse dag vanaf 8 uur.  

Medewerker: Oké vanaf 7 april. Oké mevrouw. Ehm, ik moet eventjes naar mijn manager toe gaan, dan ga ik even 

in zijn agenda kijken wat er mogelijk is. Ik kan u over twee minuutjes terugbellen, of ik kan u ook even in de 

wacht zetten?  

Klant: Nou, bel maar even terug dat is handiger, want ik sta eigenlijk op het punt om weg te gaan, maar als het 

echt maar twee minuutjes is dan blijf ik nog wel even in de buurt.  

Medewerker: Dan wordt het niet langer dan vijf minuten, als ik eerlijk ben.  

Klant: Heeft u anders mijn mobiele nummer al? 

Medewerker: Eh, nee. Die kan ik ook bellen zo ja.  

Klant: Ja, dan, misschien is dat handiger. Dan kan ik die, als ik die even doorgeef dan ben ik daarop gewoon de 

hele dag bereikbaar, dan hoef ik ook niet te wachten.  

Medewerker: Nee fantastisch. Zeg het maar.  

Klant: Dat is xx 

Medewerker: yes 

Klant: xxx 

Medewerker: xxx  

Klant: xx 

Medewerker: xx 

Klant: xxx 

Medewerker: xxx. Oké fantastisch mevrouw, ik bel u daar zometeen op terug met een paar opties voor een 

afspraak en dan, eh, tot zo.   

Klant: Prima. Oké tot zo.  

Medewerker: Daag.  
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Telefoongesprek 8 

Bestandsnaam:   31272392_20150318185612.mp3 

Datum:    18 maart 2015 

Duur van geluidsopname: 04m02s 

 

Medewerker: Als het goed is heeft u een complex product lopen via ons kantoor, in de vorm van een spaar- of 

beleggingsverzekering. En nou is het zo dat er destijds erg veel woekerpolissen zijn verkocht en wij vanuit de 

Autoriteit Financiële Markten en de Tweede Kamer verplicht zijn gesteld om eenieder in ieder geval een 

hersteladviesgesprek aan te bieden, om te kijken of er mogelijk kosten in uw polis zitten die er sinds 2013 niet 

meer in thuis horen te zitten, en... 

Klant: en om welke verzekering gaat dat dan?  

Medewerker: Eh, dat kan ik voor u nakijken. Ehm, moet ik even, is uw postcode nog steeds xxxxxxx? 

Klant: Nee.  

Medewerker: Zou ik uw nieuwe postcode mogen?  

Klant: xxxx.  

Medewerker: Ja.  

Klant: xx.  

Medewerker: xxxxxxxxxxxxx. Ik loop even naar mijn collega, dan kan ik even nakijken om welke polis het exact 

gaat. Eén moment hoor, alstublieft.  

Klant: ja.  

Medewerker: Mevrouw? Ik weet niet of u net heeft mee kunnen luisteren, maar het gaat om een oude xxx 

levensverzekering, dat is nu xxxxx. En, ehm, hij is afgesloten in 1995 en loopt nog tot 2078.  

Klant: Nou dan ben ik er toch echt niet meer.  

Medewerker: Nee, en dat is een, is een hele lange tijd, eh, dat die polis in principe nog loopt. En, ehm, ja graag 

willen wij met u daarom ook even naar deze polis kijken, omdat dat wel enige verwarring oploopt. Oproept.  

Klant: Ja, want ik kan me dat helemaal niets van herinneren.  

Medewerker: Oké, nee want hij staat echt op, eh, op xxxxxxxxxxx onder uw oude postcode, maar hij loopt dus 

nog wel. En het kan zijn dat eh…  

Klant: Ik betaal daar geen premie meer voor.  

Medewerker: nee, het kan zijn dat ‘ie inderdaad premievrij is, eh, gemaakt. Maar er komt op een gegeven moment 

komt er een bepaald bedrag vrij. En, ehm, ja dat is dan waarschijnlijk in 2078 als u d’r niks aan laat veranderen.  

Klant: nou ik, ik denk niet dat ik er dan nog ben. Ik bedoel ik ben nu 58 en 2078 is nog een eind weg.  

Medewerker: Dat is heel ver weg ja. Eh, ja dat is toch zo afge, dat staat toch zo in de polis. Onder uw naam. En, 

ehm, wat ik kan doen is misschien voor u ook prettig dat we bijvoorbeeld een afspraak maken voor over een 

maand? Dan kan ik u een brief sturen, waarin de gegevens staan om uw polispapieren op te vragen.  

Klant: ja.  

Medewerker: En dan heeft uzelf ook gelijk inzicht in uw polispapieren, en dan komen wij een maand later samen 

met u uw polispapieren nakijken. En mocht u dat nou niet nodig achten, omdat …  
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Telefoongesprek 9 

Bestandsnaam:    31272435_20150325183118 xxxxxxxx.mp3 

Datum:    25 maart 2015 

Duur van geluidsopname: 04m17s 

 

Medewerker: … Verzekeringen. Ik ben op zoek naar xxxxxxxxxxxxxxxxxx.  

Klant: ja, daar spreekt u mee.  

Medewerker: Fijn dat ik u tref. Als het goed is heeft u een complex product lopen via ons kantoor, voorheen bij 

xxxxxxx. Het gaat om een lijfrentepolis en als het goed is heeft u daar een tijd geleden een brief over gekregen dat 

het overgenomen is door Visie Verzekeringen. En nou zijn wij verplicht gesteld vanuit de Autoriteit Financiële 

Markten en de Tweede Kamer om u hersteladviesgesprek aan te bieden. Dit omdat er in de tijd dat u de polis hebt 

afgesloten erg veel woekerpolissen zijn verkocht. En het kan zijn dat u er ook één hebt. Houdt in dat er verborgen 

kosten in uw polis zitten die er sinds 2013 niet meer in thuis horen. En, ja daarom heeft u recht op een kosteloos en 

vrijblijvend hersteladviesgesprek. Houdt in dat één van collega’s samen met u uw polispapieren gaat doornemen 

om te kijken of u al die tijd teveel hebt betaald of uiteindelijk te weinig uitgekeerd gaat krijgen.  

Klant: maar dat kunnen jullie zo vanaf kantoor bekijken, daar hoeven jullie niet bij mij aan de deur te komen en 

dan proberen wat anders aan te smeren. Dat kan gewoon via het kantoor geregeld worden.  

Medewerker: Nee, dat, eh, dat, eh, mag wegens de privacywetgeving in Nederland niet. Wij mogen niet over 

polispapieren beschikken. Wel over enkele gegevens, maar niet over gehele polispapieren. Vandaar dat wij samen 

met u uw polispapieren moeten doornemen. 

Klant: Nou het komt mij eigenlijk heel beroerd uit de eerstkomende weken. Dus eh…  

Medewerker: En zouden we voor iets kunnen afspreken voor bijvoorbeeld over 1,5 maand of 2 maanden? Dat is 

voor ons geen probleem.  

Klant: poe, eh, ja dat eh dat zou kunnen.  

Medewerker: Oké, en wat zou u dan het liefst hebben: doordeweeks ’s avonds of ’s middags een keer?  

Klant: eh, ’s avonds. ’s Avonds, ja.  

Medewerker: Oké. Ehm, bijvoorbeeld dinsdag 12 mei, uit mijn hoofd is dat geen officiële feestdag, als ik het goed 

heb. Zou dat voor u uitkomen?  

Klant: Ja, dat is prima. Dinsdag 12 mei, ja dat komt wel goed, ja.  

Medewerker: oké en wilt u dan ’s avonds om 7 uur of om 9 uur ’s avonds?  

Klant: doe maar om 7 uur, als dat… 

Medewerker: Om 7 uur. Dat is geen probleem. Wilt u de bevestiging per mail of per post ontvangen?  

Klant: Doe maar per mail.  

Medewerker: per mail. Wat is een geldig mailadres van u?  

Klant: dat is xxxxx.  

Medewerker: ja.  

Klant: xxxxxxxxxxxx. En dan xxxxx.  

Medewerker: Ja.  

Klant: xxxxxxxxxxxx  

Medewerker: Ja.  

Klant: at xxxxxxxxxxx 
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Medewerker: xxxxxxxxxxx. Oké, beschikt u nog over de polispapieren? Of een jaarwaardeoverzicht?  

Klant: Ja, dat gaat over de dus de xxxxx nog wat?  

Medewerker: Eh, xxxxx heb ik hier staan. Want als dat niet zo is dan kunnen wij voor u ook een link gaan sturen 

zodat u de polispapieren kunt opvragen, als u dat prettig vindt.  

Klant: Ja, is prima, dan, ja, ja ik moet ze wel ergens hebben, maarre ja, ja nee, ik heb ze wel, ja.  

Medewerker: Ja, oh, oké. Nou mocht u ze nou echt niet kunnen vinden dan kunt u contact met ons opnemen en 

dan kunnen we alsnog de polispapieren opvragen.  

Klant: Is prima, dan komt dat wel in orde.  

Medewerker: Oké. En is uw postcode nog xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx?  

Klant: op dit moment wel, maar dat gaat, dat gaat voor 15 april, voor 15 april wordt dat xxxxxxxxxxxxxx.  

Medewerker: xx. En het huis, Eh, en dan?  

Klant: xxxxxxxxxxxxxxxxxxx 

Medewerker: xxxxxxxxxxxx? En het huisnummer?  

Klant: Nummer xx.  

Medewerker: nummer xx, oké. Dan ga ik dat gelijk voor u aanpassen, ehm oké ik ga u een mail sturen daar staan 

de contactgegevens in en de gegevens van de afspraak. Nogmaals, als u vragen hebt, neem gerust contact met ons 

op.  

Klant: prima, dat, eh, ja. Is prima, dan komt dat eh. Is prima, dan komt dat helemaal goed.  

Medewerker: Oké, hartstikke mooi, dan wens ik u een hele prettige avond.  

Klant: ja dank je, van hetzelfde.  

Medewerker: oké dankuwel.  

Klant: Succes verder. Ja, tot ziens.  

Medewerker: Ja dankuwel, daag. 
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Telefoongesprek 10 

Bestandsnaam:    31376122_20150331200622.mp3 

Datum:     31 maart 2015 

Duur van geluidsopname: 03m54s 

 

Medewerker: Oké. Ik zal het u even toelichten. U heeft bij de xxxxx een begrafenispolis lopen. Dit betreft 

mogelijk een polis met te hoge kosten, woekerkosten. En nu bel ik u omdat u recht heeft op kosteloos 

hersteladvies en dat houdt in dat een adviseur bij u langs komt en even de polis met u doorneemt.  

Klant: Ja, oké.  

Medewerker: Oké. Loop ik even uw gegevens met u langs. Uw intialen xxxx?  

Klant: Ja.  

Medewerker: Oké. Achternaam xxxxxx?  

Klant: Ja, klopt.  

Medewerker: Oké. En wat is uw e-mailadres? 

Klant: Eh, die weet ik zo niet uit mijn hoofd. Die gebruik ik nooit, alleen mijn vrouw gebruikt het. Dus eh.  

Medewerker: Oké, goed. Ehm wat is uw mobiel nummer?  

Klant: xx 

Medewerker: ja. 

Klant: xxxxx 

Medewerker: ja. 

Klant: xxxxx  

Medewerker: oké. En, uw postcode is dat xxxxxxx? 

Klant: xxxxxxxxxxxx, ja, klopt.  

Medewerker: Ja. Oké, huisnummer xxx?  

Klant: Ja.  

Medewerker: Oké. Wanneer heeft u tijd voor een afspraak?  

Klant: Poe. 

Medewerker: Ik kan ook gewoon wat noemen als dat makkelijker is?  

Klant: Ja, laten we dat maar doen ja.  

Medewerker: Oké. Ik heb vrijdag 3 april, dat is aanstaande vrijdag om 9 uur ’s avonds.  

Klant: nou ’s avonds, 9 uur, momentje hoor.  

Medewerker: Ja.  

Klant: Even kijken. Even mijn vrouw vragen of die wat heb.  

Medewerker: Hmhm.  

Klant: aankomende vrijdag wordt het hem niet.  

Medewerker: Oké. Dan heb ik de vrijdag daarop, eh ik bedoel, sorry, de vrijdag de 17e? Dan kunt u kiezen, 5 uur 

’s middags, 7 uur ’s avonds of 9 uur ’s avonds.  

Klant: Kan het ook op een avond volgende week op een doordeweekse dag?  

Medewerker: Ik heb maandag 20 april om 3 uur ’s middags.  

Klant: ja dat wordt hem niet, dan ben ik aan het werk.  

Medewerker: oké. Ik heb woensdag 22 april om 1 uur ’s middags, 3 uur ’s middags of 5 uur ’s middags.  
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Klant: Ehm, ja dan zit ik allemaal met mijn werk.  

Medewerker: Oké, kijken we gewoon verder. donderdag 23 april, dat is weer de dag daarop. 1 uur ’s middags, 3 

uur ’s middags, of 5 uur ’s middags? 

Klant: ja die 5 uur dat is te laat, dat red ik niet met mijn werk. Dat is eh, te vroeg.  

Medewerker: oké we hebben ook 1 uur ‘s middags. Oh is te vroeg.  

Klant: nee is te vroeg. Ik zit eh   

Medewerker: oké ik heb ook 7 uur ’s avonds.  

Klant: kijk, dat wordt beter.  

Medewerker: mooi, donderdag 23 april om 7 uur ’s avonds.  

Klant: is goed.  

Medewerker: Oké, dan heeft u een afspraak met xxxxxxxxxxxxxxx.  

Klant: is goed.   

Medewerker: oké, het is belangrijk dat u alle polispapieren bij de hand heeft…  
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Telefoongesprek 11 

Bestandsnaam:   31361534_20150401180624.mp3 

Datum:    01 april 2015 

Duur van geluidsopname: 02m58s 

 

Klant: ik ben toen benaderd voor een afspraak en dat werd weer overgenomen door een ander bureau, en eh…  

Medewerk: Oh, oké.  

Klant: ja, toen heb ik maar gezegd van, eh, laat maar zitten, want nou snap ik er helemaal niets meer van.  

Medewerker: Ja, nee, eh, dat begrijp ik inderdaad. Maar dan is, eh, het alleen maar goed dat u er nog wel eventjes 

naar laat kijken. Want nu is ook iedereen daartoe verplicht om dat eh, om dat aan te bieden. Ehm, ik loop even uw 

gegevens met u door, mevrouw. Uw initialen is, is xxxxxxxxxxx?  

Klant: Ja. xxxx  

Medewerk: xxxx Oké Achternaam xxxxxx. Even zien, ik heb hier als e-mailadres staan 

xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx 

Klant: Ja.  

Medewerker: Klopt dat nog? Oké  

Klant: Ja. 

Medewerk: De postcode is xxxxxxx? 

Klant: Ja. 

Medewerker: En heeft u een huisnummer voor mij?  

Klant: xx 

Medewerk: Nummer x. Dan woont u op de, eh, xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx. 

Klant: xxxxxxxxxxxxxxx 

Medewerker: Oh, op xxxxxxxxxxxxx. Excuus. Dat is een gewoonte van mij, sorry. Even zien, schikt het u 

toevallig een keer overdag, of heeft u liever de avonduren?  

Klant: Eh, ja dat ligt er aan wanneer, ik heb onregelmatige diensten, dus.  

Medewerker: Oké, dan zal ik willekeurig wat momenten opnoemen. Op vrijdag 10 april, bijvoorbeeld? Dat is 

volgende week vrijdag? Eh, heb ik een plekje om 3 uur ’s middags? Eventueel ook om 5 uur?  

Klant: Ehm, even kijken hoor. Ik pak even mijn agenda erbij.  

Medewerker: ja, neem uw tijd.  

Klant: Ehm, nee. Dan heb ik late dienst.  

Medewerker: Late dienst, oké. En donderdag 16 april? Dan heb ik om 5 uur bijvoorbeeld, maar ook in de avond 

om 9 uur?  

Klant: Ehm, 16, ja, dat zou kunnen.  

Medewerker: Oké. Heeft u dan het liefst om 5 uur of om 9 uur? 5 uur ’s middags of 9 uur ’s avonds?  

Klant: Doe dan maar om 5 uur.   

Medewerker: om 5 uur ’s middags, oké. Eh, ga ik u dan, eh, inplannen. Dan zal xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx bij u 

langskomen.  

Klant: eve, eve, eventjes, want, ik hoor het niet zo goed.  

Medewerker: oh, oké. xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx komt bij u langs.  

Klant: xxxxxxxx?  
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Medewerker: Ja, xxxxxxxxxxxxxxx. Ehm, dit staat natuurlijk ook vermeld in de afspraakbevestiging die ik stuur 

ik naar uw e-mailadres toe.  

Klant: ja.  

Medewerker: daarin staan ook onze contactgegevens. Mocht er nou onverhoopt iets tussenkomen dan is dat geen 

probleem dan kunt u ons het liefst telefonisch benaderen, dan kunnen wij de afspraak voor u verplaatsen, als dat 

nodi, moge, nodig is.  

Klant: Oké.  

Medewerker: Ja? Oké. Dan stuur ik, ik stuur u de afspraakbevestiging toe, mevrouw, en ik zal u in het systeem 

inplannen.  

Klant: Oké.  

Medewerker: oké, dan wens ik u verder nog een hele prettige avond. Bedankt voor uw tijd.  

Klant: Van hetzelfde, daag.  

Medewerker: Dankuwel, daag.  
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Telefoongesprek 12 

Bestandsnaam:   31273565_20150401192714.mp3 

Datum:    01 april 2015 

Duur van geluidsopname : 02m53s 

 

Klant: Klopt.  

Medewerker: U had een complex product lopen via ons kantoor, zoals een spaar- of beleggingsverzekering, en 

heeft daarom recht op een hersteladvies.  

Klant: Ja.  

Medewerker: Eh, dat houdt in dat één van onze adviseurs bij u thuis langs zal komen om samen met u de polis 

door te nemen. Om te kijken of er hoge kosten inzitten of andere constructies die niet meer zijn toegestaan. En 

natuurlijk ook om u even voor te stellen aan Visie Verzekeringen.  

Klant: Ja. Nee, dat is goed, ja nu sta ik weer op het punt om te gaan werken. Maar, ehm, ja wat hebben jullie voor 

een advies?  

Medewerker: Dat, ja, dat kan ik vanaf hier natuurlijk niet zeggen.  

Klant: <gedeelte onverstaanbaar doordat medewerker tegelijk met klant praat, zie de zin hierboven> .. of jullie 

dat ook kunnen uitschrijven, want ik heb nu mijn plannings op maandag. En dan weet ik nog niet hoe ik verder 

werk.  

Medewerker: Nou, wat ik zal zeggen is dat we een afspraak maken met één van onze adviseurs, want ik ben zelf 

geen adviseur ik zou geen conclusie kunnen trekken over uw polis. Zelfs als we die hier hadden. We hebben alle 

polissen natuurlijk aangevraagd, bij de verzekeraars, maar het duurt heel lang voordat alle informatie binnen is. 

Dus die hebben we simpelweg nog niet binnen.  

Klant: Oké.  

Medewerker: Ehm, heeft u wel tijd? Zullen we een afspraakje inplannen? Duurt misschien een half uur.  

Klant: Ja wat ik al zei, ik heb tot maandag een planning en verder heb ik helemaal niks.  

Medewerker: Oké.  

Klant: Ik weet dat ik dinsdag vrij heb, maar ja dat is allemaal kort dag.  

Medewerker: Eh nou we kunnen wel even kijken of iets beschikbaar is dinsdag hoor.  

Klant: Ja, volgens mij dat ik vrij heb, maar dat durf ik ook nog niet helemaal te zeggen, want ik ga nu werken en 

dan… 

Medewerker: Wat we kunnen doen anders, is dat we afspraakje inplannen voor dinsdag, of een andere dag, en als 

het niet uitkomt kunt u ons altijd bellen en het annuleren.  

Klant: Prima.  

Medewerker: Ja? Is goed, doen we dat gewoon. Eh, ga ik heel even naar mijn manager, kijken of er iets vrij is 

voor dinsdag. Oké?  

Klant: Ja, prima.  

Medewerker: Oké. Even kijken, dinsdag de zevende. Ik zet even de microfoon uit, maar als u vragen heeft, roep 

het maar, dan zet ik hem aan.  

Klant: Ja.  
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Telefoongesprek 13 

Bestandsnaam:    31362100_20150401193555 xxxxxx.mp3 

Datum:    01 april 2015 

Duur van geluidsopname: 04m19s 

 

Medewerker: Maar er is vanuit de AFM, dat is de Autoriteit Financiële Markten, is er bepaald dat iedereen met 

zo’n dergelijke polis een hersteladvies hoort te krijgen. Dat is een kosteloos en vrijblijvend gesprek, en daar wordt 

uw polis eventjes onder de loep genomen, even naar de kostenstructuur bekeken, en wat de staat van de polis is. 

Dit is ook naar aanleiding van wet en regelgeving wat twee jaar geleden is aangescherpt met betrekking tot deze 

polissen en de kosten die erin verwerkt mogen zitten. Nou, wanneer daar in de tussentijd nog niet naar is gekeken 

is de kans natuurlijk aanwezig dat deze kosten wel nog in de polis zouden zitten, en vandaar dat we even contact 

met u opnemen. En nu is mijn vraag of u interesse heeft in zo’n hersteladvies. Ik moet erbij zeggen, ja, het kost 

een half uurtje van uw tijd, het is geheel kosteloos en vrijblijvend, maar dan weet u wel waar u aan toe bent.  

Klant: Ja, zeker. Ja dat wil ik 100% meedoen. Het is wel zo ik heb meerdere malen tussentijds contact gehad. En 

ja men wil niet meewerken. Men geeft aan dat het product niet voldoet, dus xxxxx is wat dat betreft eerlijk, dat 

eindresultaat onzeker, maar ze zeggen ze hebben geen vervangende product.  

Medewerker: Oké.  

Klant: Ja, dat is niet mijn probleem, eigenlijk.  

Medewerker: Ja, nee, dat snap ik. Nee, wij zijn ook niet vanuit xxxxx, Ehm ja we kunnen u natuurlijk wel iets 

aanbieden als dat van u op toepassing is, maar hebben ze ook gezegd waarom het niet, waarom er geen ander 

product voor is? Want is deze aan de hypotheek gekoppeld ofzo?  

Klant: Ja, het is aan mijn hypotheek gekoppeld.  

Medewerker: Oké. Ehm, nou ja ik kan hem voor u uit, ik kan een afspraak voor u inplannen, dan kan u gewoon 

even kijken wat eruit komt en waar u aan toe bent. En, ehm, ik weet natuurlijk, ik ben zelf geen adviseur, dus ik 

weet niet wat er uit zou komen. Maar ja, het is in ieder geval de moeite waard om er even naar te kijken.  

Klant: Ja zeker, als het vrijblijvend is, en waar zitten jullie?  

Medewerker: wij zitten in Hilversum, maar er kan een adviseur bij u thuis komen.  

Klant: oké. En dat is geheel vrijblijvend?  

Medewerker: Ja.  

Klant: Oké, ja.  

Medewerker: Ehm, ja voordat ik in de agenda kan ga ik heel eventjes de gegevens … het gaat om xxxxxxx?  

Klant: Ja.  

Medewerker: Ja. Uw e-mailadres is nog steeds xxxxxxxxxxxxxxxxx?  

Klant: Doe maar xxxxxxxx  

Medewerker: xxxxxxxxxxxxxxxx?  

Klant: Eh, xxxxxxxxx is dat ja.  

Medewerker: .com. Oké dus xxxxxxxxxxxxxxxxx?  

Klant: correct, ja.  

Medewerker: Oké. Is uw postcode nog steeds op xxxxxxx?  

Klant: correct.  

Medewerker: ja, en ik heb alleen hier geen huisnummer, zou ik die mogen noteren?  
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Klant: xxxxxxxxxxxxxxx.  

Medewerker: Eh, nee ik bedoel het huisnummer.  

Klant: oh, sorry, dat is numero x.  

Medewerker: ik dacht al dat is een lang nummer.  

Klant: ja.  

Medewerker: En dat is dan de xxxxxxxxxxxxx.  

Klant: ja.  

Medewerker: ja. Oké. Wij werken in de middaguren en in de avonduren, heeft u voorkeuren?  

Klant: eeehh, ja, als dat woensdagmiddag is, dan heb ik meestal vrij.  

Medewerker: Ja, oké. Dan ga ik even kijken voor woensdag, eh, even kijken. Ik heb woensdag 22 april heb ik een 

plekje om 1 uur of om 5 uur.  

Klant: doe maar om 5 uur.  

Medewerker: Om 5 uur. Oké. Dan heeft u een afsprak met xxxxxxxxxxxxxxx.  

Klant: xxxxxxxxxxxxxxx, ja.  

Medewerker: Ja, Nou dat staat ook nog een keertje herhaald in de afspraakbevestiging, en mocht er iets 

tussenkomen staan er ook contactgegevens in de brief dus dat u de afspraak even kan verplaatsen.  
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Telefoongesprek 14 

Bestandsnaam:   31381213_20150411142645.mp3 

Datum:    11 april 2015 

Duur van geluidsopname: 03m25s 

 

Medewerker: En veel mensen hebben met deze spaarloonrekening, ehm, een lijfrente of een kapitaalverzekering 

aangeschaft. Aangezien wij ook de zorgplicht hebben overgenomen van xxxxxxxxxxxx, heeft u het recht op een 

kosteloos en vrijblijvend hersteladvies indien u ook een lijfrente of een kapitaalverzekering heeft afgesloten 

daarvan. Ik weet niet of dat ook het geval bij u is?  

Klant: Ja, dat klopt, maar dat is niet onlangs geweest. Dat is al heel lang geleden geweest. Maar die lijfrente die 

loopt nog, alleen ik leg daar niets meer in, bij in. Die staat eigenlijk stop.  

Medewerker: Ja, oké, u heeft hem premievrij gemaakt. De polis bestaat nog wel, er staat ook een bedrag in, maar u 

betaalt geen extra geld meer aan die polis.  

Klant: Nee, ik leg geen, ik leg niets meer in.  

Medewerker: Precies.  

Klant: Omdat spaarloon bestaat ook niet meer.  

Medewerker: Nee precies, daarom bellen wij, want, ehm, wij hebben dan dit overgenomen, maar dan hebben wij 

ook die zorgplicht, wij moeten daar ook over zorgen, zeg maar. En, ehm, als u die lijfrente heeft gekocht, of nu 

heeft, waar u meer geen premies meer aan betaalt, heeft u nog steeds recht op een hersteladvies. Dit ook in het 

kader van die woekerpolisdiscussie. Ik weet niet of u daar interesse in heeft, want dat zou dan inhouden dat een 

adviseur van Visie Verzekeringen bij u langs komt om samen met u die polis door te nemen en u inzicht te gaan 

geven in de kostenstructuur van de huidige polis. En op deze manier krijgt u dan een inzicht óf het een 

woekerpolis betreft en zo ja, gaan we meteen kijken wat er aan te doen is, maar het kan ook zijn dat het een 

gezonde polis is, maar dan weet u dat wel zeker.  Dan is het eigenlijk, eh, u moet het meer zien als een algehele 

check-up van die polis.  

Klant: Ja, dat kan,  

Medewerker: Ja, en het is een kosteloos en een vrijblijvend gesprek, dus eigenlijk ehm, ja ik raad het wel aan.  

Klant: Oké.  

Medewerker: Ja, heeft u daar interesse in? 

Klant: Ja, weet je, die hele materie daaromheen want destijds ben ik daarin gestapt, eigenlijk ook niet goed 

wetende waar ik instapte. Inmiddels is dat, ja, is dat wel weer verduidelijkt, maar volgens mij is het geen 

woekerpolis hoor, want wat ik zie in de afschriften die ik dan jaarlijks ontvang, is, ehm… hoe heet het…  

Medewerker: het rendement?  

Klant: Ja, het rendement is wel, loopt wel iets op. Niet heel veel, maar het loopt wel iets op.  

Medewerker: Ja.  

Klant: Maar goed, een vrijblijvend gesprek kan nooit geen kwaad.  

Medewerker: Ja precies, ja, het is, eh, als het, eh, het is een afspraak van ongeveer een uur, ja als daaruit blijkt dat 

er niks aan de hand is, ja dan is dat eigenlijk hartstikke fijn voor u, maar dan weet u het tenminste wel zeker.  

Klant: Ja, ja ja ja.  

Medewerker: Je, dus, eh, moet ik eigenlijk eventjes uw gegevens met u doornemen. Want ik heb hier initialen 

xxxxxx  
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Klant: Ja, dat klopt.  

Medewerker: Achternaam is xxxxxxxxx?  

Klant: Hmhm.  

Medewerker: Heeft u nog een 06-nummer dat ik mag noteren?  

Klant: xxxxxxxxx 

Medewerker: xx 

Klant: xxx 

Medewerker: xxx 

Klant: xxx 

Medewerker: xxx. Helemaal goed. En een e-mailadres waarop wij strakjes de afspraakbevestiging naar toe 

versturen?  

Klant: Die mag naar xxxxxxxxxxxxxxx 

Medewerker: xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx?  

Klant: ja 

Medewerker: en een xxxxxxxxxx  

Klant: nee.  
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Telefoongesprek 15 

Bestandsnaam:    31272933_20150428185052 xxxxxx.mp3 

Datum:    28 april 2015 

Duur van geluidsopname: 03m14s 

 

Medewerker: … verzekeringen lopen via ons kantoor, meneer. Ik vroeg me af, we hebben u eerder hierover 

gesproken, meneer…  

Klant (man): Oh, xxxxx, hier heb je hem. Het gaat over die levensverzekering.  

Klant (vrouw): Ja, dat is voor jou, dat weet ik.  

Klant (man): Ja daar weet ik ook niets van, hier pak effe aan.  

Klant (vrouw): Nee, ik heb vieze handen.  

Klant (man): Ja, ik versta het niet, dus daarom mijn vrouw.  

Medewerker: Oh ja is goed hoor, is mevrouw aanwezig dat ik met haar kan spreken?  

 

<vanaf dit punt in het gesprek wisselt de gesprekspartner aan de kant van de klant. ‘Klant (vrouw)’ wordt vanaf 

hier aangeduid als ‘Klant’.>   

 

Klant: xxxxxx 

Medewerker: Goedenavond u spreekt met xxxxxxxxxxxx van Visie Verzekeringen. Ik bel u, omdat uw man een 

levensverzekering heeft lopen via ons kantoor, mevrouw. En ik bel u omdat alle tussenpersonen in Nederland door 

de AFM verplicht zijn gesteld om hun klanten een hersteladvies aan te bieden. Dit betekent dat wij bij u thuis 

langskomen om even samen met u en uw echtgenoot naar uw polis te kijken en mocht er sprake zijn van 

woekerkosten dan zullen wij u een alternatief aangeven om, eh, dan zullen wij u een alternatief aanbieden waar, 

waar deze kosten natuurlijk niet inzitten, mevrouw. En ik vroeg mij af bent u in de gelegenheid zo’n afspraak met 

mij in te plannen? Het kost een halfuurtje van uw tijd en een kopje koffie.  

Klant: Dat is grappig, een kopje koffie. Eh…  

Medewerker: Bent u in de gelegenheid om er eentje in te plannen mevrouw? 

Klant: Ehm, ja wanneer willen jullie dan?  

Medewerker: Ga ik even, heb ik even uw e-mailadres nodig en dan kan ik…  

Klant: ik heb in ieder geval donderdag geen tijd.  

Medewerker: Nee, maar we gaan, ik ga met u even een, eh, eh, een, zo, error mevrouw, excuses, ik ga met u even 

in de agenda samen kijken om een afspraak met u in te plannen, mevrouw. Heeft u dan een e-mailadres waarnaar 

ik dan de afspraakbevestiging zou kunnen sturen, daarna?  

Klant: Ja, e-mailadres? xxxxxxxx 

Medewerker: xxxxxxxx 

Klant: at xxxxxxxxxxx  

Medewerker: xxxxxxxxx en xxxxxxxx schrijf ik xxxxxxxxxxx?  

Klant: xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx 

Medewerker: ja, ik heb hem, mevrouw. Uw postcode is xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx? 

Klant: x.  

Medewerker: Oh, dat is de oude postcode, of niet, mevrouw? Wat is uw huidige postcode mevrouw?  
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Klant: xxxxxxxxxxxxxxxxx. Maar mijn huisnummer is xxx.  

Medewerker: Ah, xxx, excuses dan is het gewoon een foutje bij ons mevrouw. Dat is xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx, 

klopt dat?  

Klant: Ja.  

Medewerker: Uw telefoonnummer dat is correct, want wij hebben u aan de lijn, mevrouw. Kijk en dan heb ik 

bijvoorbeeld, ehm, woensdag 20 mei om 5 uur ’s middags, mevrouw, ik weet niet of u dat uitkomt?  

Klant: 20 mei? Wat voor dag is dat?  

Medewerker: een woensdag.  

Klant: woensdag… hmhm, om 5 uur zei u?  

Medewerker: ja.  

Klant: en het duurt een uur?  

Medewerker: wat zegt u?  

Klant: dat duurt een uur?  

Medewerker: nou, drie, drie kwartier tot een uurtje, mevrouw. We zeggen altijd een uurtje, omdat we u natuurlijk 

goed van dienst willen zijn en, eh, niet, het niet willen afraffelen dus, eh, het kan een half uur duren…maximaal 

een uurtje.  

Klant: Oké.  

Medewerker: is het oké, woensdag 20 mei om 5 uur?  

Klant: ja.  

Medewerker: Oké, dan krijgt u een bevestiging van de afspraak in uw mailbox van mij, mevrouw. Dan wens ik u 

nog een hele prettige dag.  

Klant: Ja, dankuwel. U ook.  

Medewerker: tot ziens, fijne dag nog.  

Klant: fijn hoor.  
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Bijlage 4: uitgeschreven telefoongesprekken tussen AFM en consumenten  

Consument 1 

 

Consument: Hallo met <Naam Consument>  

Medewerker AFM 1: Goedemiddag, met <naam medewerker AFM 1> van Autoriteit Financiële Markten. 

Wij hebben net geprobeerd te bellen met uw man maar hij gaf aan dat hij op zijn werk zit. 

En hij gaf ons uw nummer door. En het gaat om uw melding die u heeft doorgegeven aan de AFM van begin 

januari. 

Consument: Ja. 

Medewerker AFM 1: over Visie. 

O; Ja daar heb ik een mailtje over gezien inderdaad. 

Medewerker AFM 1: Ja want naar aanleiding van uw melding hebben wij nog nadere vragen. Heeft u daar 

misschien een half uurtje de tijd voor, op dit moment? 

o: Uh, ja dat heb ik wel ja. 

Medewerker AFM 1:Ja? Oke, naast mij zit mijn collega, ik bel niet alleen naast mij zit mijn collega <naam 

medewerker AFM 2>. 

Medewerker AFM 2: Goedemiddag 

Consument: Goedemiddag. 

Medewerker AFM 1: Wij zijn toezichthouders bij de AFM van de afdeling van Marktintegriteit en Handhaving. 

En heeft u, voor verdere vragen, heeft u er bezwaar tegen als wij het gesprek opnemen? 

Consument: Nee daar heb ik geen bezwaar tegen. Als ik ergens niet op wil antwoorden dan geef ik dat gewoon 

aan. 

Medewerker AFM 1: ja nee dat is goed. 

Consument: Maar ja het is alweer een poosje terug, inmiddels hebben wij rechtsbijstand om de rekening, hoe heet 

dat dan, ja terug te halen. Dus dat het niet bij ons in rekening wordt gebracht, maar dat de manier waarop zij dat 

hebben gedaan dat vonden wij echt alles behalve netjes. 

Medewerker AFM 1: Ja, ja daar hebben wij dan vragen over. Dus daar komen wij zo op terug op uw opmerking 

over de factuur. Wie heeft eigenlijk het eerste contact met u gelegd? Welke onderneming of welke persoon? 

Consument: Dat was een bedrijf die de portefeuille had overgenomen van onze vorige verzekering dat was  Visie 

Verzekeringen.  

Medewerker AFM 2: En wie was uw oude tussenpersoon 

Consument: We hadden een man aan de telefoon gekregen en zij zeiden dat de portefeuille was overgedragen, 

<onverstaanbaar> geheel vrijblijvend adviesgesprek of een hersteladviesgesprek, zo iets was het. Mijn man heeft 

dat gedaan dus dat weet ik dus niet, dus de rest <onverstaanbaar> om antwoord op te geven. 

Medewerker AFM 2: Dus het eerste contact was via de telefoon. 

Consument: Dat klopt. 

Medewerker AFM 2: oké. 

Medewerker AFM 1: En Visie Verzekeringen gaf in dit telefoongesprek aan dat ze uw portefeuille, of uw polis 

hadden overgenomen. En van welke tussenpersoon is dat dan? 

Consument: Oh..ik ben heel slecht in namen. Maar ja, dat moet ik even nakijken dat weet ik niet uit mijn hoofd.  
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Dat vergat ik iedere keer. Even denken. Nou nee dat zou ik echt moeten nakijken dan zou ik echt niet zo een, twee, 

drie weten. 

Medewerker AFM 1: nee dat is niet erg.  

Consument: ik weet wel dat zij zeiden van dat ze kennis wilde maken met ons als klanten. 

En onder mom daarvan ging het. 

Medewerker AFM 1: Oké. En heeft u, is er in dit telefoongesprek met u een afspraak gemaakt? Voor deze 

kennismaking en hersteladviesgesprek?  

Consument: Nou er is via de mail, ik heb twee mailtjes ontvangen van de bevestiging van de gemaakte afspraak 

dus ik neem aan dat mijn man dat via de telefoon heeft gedaan.  

Medewerker AFM 2: En uw man heeft hij ook, dat weet u dan misschien niet, maar heeft uw man nog gevraagd of 

er nog kosten verbonden zouden zitten aan dat adviesgesprek? 

Consument: nee daar ga je ook niet vanuit, zij hebben die portefeuille overgenomen voor zover ik weet, en zij 

wilde nader kennismaken met ons. Dus gewoon onder het mom van we kijken nog even wat u heeft liggen en of 

we iets voor jullie kunnen betekenen. Denk ik dat het op die manier is gegaan. Maar wat ik zeg mijn man heeft dat 

gesprek gedaan dus dat weet ik niet precies. 

Medewerker AFM 2: Maar u was dus niet tijdens dit gesprek aanwezig? 

Consument: Nou binnen 5 minuten wisten we eigenlijk al waar die man voor kwam, dus.. 

Medewerker AFM 2: En waarvoor kwam hij? 

Consument: Ja voor onze verzekeringen af te sluiten. Hij deed ook heel popie jopie. Zo van wij wisten er niks van 

en hij zat al twaalf jaar in het vak. Hij heeft ons eigenlijk een beetje overdonderd  en ik had er eigenlijk gelijk al 

geen goed gevoel over.  

Medewerker AFM 2: Weet u nog hoe laat die afspraak was? 

Consument: Uhm, ’s avonds ik geloof om half negen. De mails zijn ook bewaard dus.  

Medewerker AFM 2: En weet u nog hoelang die afspraak duurde?  

Medewerker AFM 2: Binnen twintig minuten had hij nou ja mijn man zo ver weten te overtuigen dat hij zich toch 

die verzekering liet afsluiten. 

Medewerker AFM 1: In twintig minuten? 

Consument: En ja wat prietpraat. Dus ik denk dat die man misschien een half uur binnen is geweest. 

Medewerker AFM 2: Oké. En welke argumenten gebruikte hij om uw man te overtuigen? En U? 

Consument: Nou hij zei dat hij een heel goed product had, en dat wij nu teveel kosten betaalden. En dit een betere 

oplossing voor ons zou zijn.  

Medewerker AFM 2: En die oplossingen, lees ik dan in uw melding, zouden liggen in die [S]rekening? 

Consument: Ja. 

Medewerker AFM 2: En wat heeft hij verteld over die rekening, en over die [S]? Heeft hij daar wat over verteld? 

Consument: Ja eigenlijk niet veel, achteraf. Maar dat is allemaal zo achteraf dat je denkt van ja, ik heb het wel aan 

hem gevraagd maar ja oké ik vind het een goed product en nu? Kun je daar iets meer over vertellen? Nou we gaan 

iets minder kosten betalen, het ging allemaal zo gek en zo raar achteraf. Ik zei tegen mijn man ik wil er liever nog 

even over nadenken maar hij, dan heb ik het over mijn man, was er wel van overtuigd dat het oké was. 

Medewerker AFM 1: oké. 

Consument: Dus wij hadden het binnen veertien dagen besloten om het toch maar niet te doen, en toen kregen we 

toch een rekening van 450 euro. Die man zat ook nog te vertellen dat dit tegenwoordig niet meer zo was en dat dit 
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geheel vrijblijvend was en dat hij gewoon zijn salaris zou krijgen. En achteraf hebben wij nog een mailtje 

gekregen van ja wij moeten ook de buitendienstmedewerkers betalen. U heeft het product afgenomen dus daar 

moet u voor betalen. 

Medewerker AFM 2: Oké. En daar heeft de adviseur dus tijdens het gesprek niets over verteld? 

Consument: Nee, nee. 

Medewerker AFM 2: Oké. 

Consument: Nou hij zei wel dat er kosten waren om het product af te sluiten. 

Dus dat stond los van het advies geven, dat dat administratiekosten waren. 

Ik vond het een beetje een hoog bedrag maar.. 

Medewerker AFM 2: Maar hij heeft dus ook niet die 450 euro genoemd? 

Consument: ja hij heeft het wel genoemd, maar niet als zijnde dat dat voor het advies was. 

Medewerker AFM 2: Nee oké. 

Consument: Niet voor hem maar voor de administratiekosten van het product. 

Medewerker AFM 2: Ja, ja Oké. Ik snap het. 

Medewerker AFM 1: Heeft u nog een naam van deze meneer? 

Consument: Ja , als u heel even een moment wacht, ik heb intussen mijn computer opgestart en heb daar al mijn 

mails bewaard.  

Medewerker AFM 2: Oké.  

Consument: Want ik ben heel slecht in namen dus.. 

Medewerker AFM 1: En deze afspraak heeft bij u thuis plaatsgevonden? 

Consument: ja.  

Medewerker AFM 1: en is er voor die afspraak nog informatie naar u toegestuurd?  

Consument: Voor de afspraak? Oh poeh dat moet ik even nakijken dat weet ik niet meer uit mijn hoofd. Alles is 

via de mail gegaan. Er zijn mailtjes gestuurd en uh.. 

Medewerker AFM 2: U heeft in ieder geval voor de afspraak niets bekeken? 

Consument: Nee. 

Medewerker AFM 2: Oké, en toen u besloot akkoord te gaan, wat voor formulieren moest u toen allemaal 

ondertekenen weet u dat nog? 

Consument: Ik kijk even in de mails. Ja ik heb twee mails, een is een herinnering afspraak Visie Verzekeringen. 

Daar zit wel een bijlage bij, zie ik hier. Nee dat is die rekening dat is het niet. Even kijken. Dienstenwijzer Visie 

heb ik ook gekregen. Ik gooi die namen door elkaar.  

Medewerker AFM 2: Maar er staat dus niet in die afspraakbevestigingen welke adviseur langskomt? 

Consument: <AFM: naam Visie adviseur>. 

Medewerker AFM 2: Oké. En dat is ook de meneer die bij u langs is geweest of niet? 

Consument: Ja. Ja. 

Medewerker AFM 2: Oké. Want u zegt het heeft max een half uurtje geduurd hé. Is er toen ook gesproken over uw 

inkomen of uw hypotheek? Niets? 

Consument: Nee niets. Wat ik zeg binnen vijf minuten probeerde hij al die verzekering bij ons af te sluiten. Hij zei 

ik bemoei me daar ook niet mee, want daar ga ik niet over. Ik ga alleen maar over levensverzekeringen. Dus toen 

had ik al iets van ja, phoeh, oké. We werden een beetje overrompeld eigenlijk. 

Medewerker AFM 1: En er is helemaal niets gevraagd over uw huidige product? 
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Consument: Nee. Ja alleen dat hij daar geïnteresseerd in was en dat hij dat kon omzetten in een rekening dat voor 

ons veel voordeliger zou zijn. 

Medewerker AFM 1: oké. En heeft deze <AFM: naam Visie adviseur> ook gevraagd naar uw risicobereidheid of 

naar uw kennis van beleggen? 

Consument: nee hij ging ervan uit, in dat gesprek zeiden we een aantal dingen waarna hij een soort van rapportje 

heeft opgesteld en daar stond ook al in dattie had vernomen dat wij heel veel kennis van beleggen hebben. Nou 

dus wij dachten wij gaan helemaal onze handtekening daar niet onder zetten want dat is gewoon helemaal niet 

waar.  

Medewerker AFM 2: Maar u heeft uiteindelijk wel uw handtekening gezet. 

Consument: Ja, ja mijn man heeft zijn handtekening gezet. 

Medewerker AFM 2: maar dat heeft u dus terug kunnen draaien? 

Consument: ja maar dat heeft ons heel wat bloed, zweet en tranen gekost. 

Medewerker AFM 2: wat heeft uw man allemaal getekend? Weet u dat nog? Naast dat rapport dat heeft u man, dat 

heeft uw man getekend? 

Consument: Even kijken. Visie rapport. Hier zit alleen een adviesrapport in…. Ja dit was het persoonlijk financieel 

advies dat hij achteraf naar ons had toegestuurd. En voor ons had ingevuld. En dat heeft hij niet getekend.  

Medewerker AFM 2: Oké. 

Consument: Ja weet je, jullie overrompelen me met dit.  

Medewerker AFM 2: Oh ja sorry. 

Consument: Ik heb hier zestig mailtjes heen en weer over wat ik gestuurd heb naar hem. 

Medewerker AFM 2: Oh het is absoluut niet de bedoeling om u te overrompelen hoor. Dus neem vooral uw tijd. 

En we begrijpen ook echt dat het een tijd, een poos geleden is dat dit geweest is. 

Maar uiteindelijk zijn we alleen benieuwd naar uw ervaring en de dingen die u ons kunt vertellen. Als u het niet 

meer weet dat is dat echt niet erg dan weet u het gewoon niet meer. 

Consument: Oké. Nou mijn algemene ervaring met dit bedrijf was gewoon van ze vroegen eigenlijk helemaal 

nergens naar. Binnen vijf minuten wisten ze je eigenlijk zo te sturen nadat hij het over een verzekering had en 

vooral wat een ongelooflijk goed product het was en dat wij minder kosten zouden gaan betalen. En als ik wat 

kritische vragen stelde dan ging hij daarover heen. Dan maakte hij grapjes en zo. En eigenlijk voor ik wist had m’n 

man alles ondertekend. En mij hebt ie kopietjes gegeven van dingen. Dus hij heeft wel z’n handtekening onder het 

afsluiten van van die uh.. van dat product getekend. En ook formulieren waarmee we de andere verzekering stop 

mee zouden kunnen zetten. Ja uiteindelijk hebben we dat meteen de volgende dag weten te stoppen. Want we 

hadden toch geen goed gevoel eraan. Van ja we waren eigenlijk een beetje overdonderd. Dus ik vond dat gewoon 

niet oké hoe dat was gegaan.  

Medewerker AFM 2: Nee want u heeft dan ook geen tijd gekregen om die documenten goed door te nemen 

voordat uw man die tekende? 

Consument: Nee, want het ging echt zo; ja je moet het nu tekenen anders als ik hier vanavond wegga, als ik hier 

nog een keer terug moet komen gaat het je vijfhonderd euro kosten. Zo ging dat. Dus.. 

Medewerker AFM 2: Oké. 

Consument: Dus eigenlijk nu of nooit. 

Medewerker AFM 2: Oké. 
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Consument: Omdat dit dan een soort van vrijblijvend iets was. Hij heeft ons zelf een papiertje laten zien wat het 

normaal kost als hij bij iemand langskomt. Dan moeten ze van te voren een formulier tekenen en dan moeten ze 

eerst dat betalen voordat hij überhaupt binnenkomt. Dus dat ging op die manier zo, van ja je moet nú beslissen.  

Medewerker AFM 1: En anders had u vijfhonderd euro extra moeten betalen? 

Consument: Nou ja, hij zei de volgende keer als ik hier dan weer kom zou u vijfhonderd euro moeten betalen voor 

mijn advies. Want dat was als een soort voorrijkosten had hij het over. Daar maakte hij allerlei grapjes over en zo. 

En hij liet het ons ook zien. 

Medewerker AFM 2: oké. Wat was dat voor document? Waar hij dat op liet zien? 

Consument: Nou dat was een soort staatje waarin stond van wat hun rekenende voor advies en welke producten, 

hypotheekadvies, zo iets was het. 

Medewerker AFM 2: En weet u nog of dat briefpapier was van Visie of gewoon.. 

Consument: Nee dat weet ik niet meer.  

Medewerker AFM 2: Oké, nou maakt niet uit hoor.  

Medewerker AFM 1: Dus diezelfde avond heeft uw man verschillende documenten getekend? 

Consument: Ja. 

Medewerker AFM 1: En u heeft met uw verzekeraar vervolgens contact opgenomen en weer teruggedraaid? Of 

heeft u via Visie het teruggedraaid? 

Consument: Eigenlijk van twee kanten hebben wij getracht… want die meneer… het was een bedrijf die 

dochterbedrijf is van Visie, die dat regelt. Daar hebben we contact meegehad. Even kijken.. 

Medewerker AFM 2: Welk bedrijf was dat? 

Consument: Ja dat was van , even kijken hier hebben we in ieder geval een [S] NL. Maar dat is een bedrijf volgens 

mij van Visie. Een dochterbedrijf. Voor zover ik het kon zien. 

Medewerker AFM 2: Oh dat heeft u zelf bedacht? 

Consument: [S].. Ja.. daar hebben we contact mee gehad. Alleen dat [S] bedrijf hoort eigenlijk bij Visie. 

Medewerker AFM 2: want waaruit heeft u dat aan af kunnen leiden? 

Consument: Ik ben een beetje gaan zoeken op internet enzo. En daar stond bij dat het een ja een dochterbedrijf was 

van Visie Verzekeringen. 

Medewerker AFM 2: Oké. 

Consument: Een heel klein beheersmaatschappij voor zover ik het kon zien die nog maar heel weinig aandelen in 

de markt had en die zich zo profileerde. Dat is wat ik er van heb meegekregen. Wat ik me kan herinneren. 

Medewerker AFM 1: Maar in het gesprek zelf is daar niks over gezegd door deze <AFM: naam Visie adviseur>?  

Consument: Nee, nee. Ik kan u echt de mail laten zien hier van <AFM: Datum>. Daar staat echt in wij zijn 

bezocht door de buitendienst medewerker en <AFM: naam Visie adviseur>heeft bij toegelicht welke kosten zij in 

rekening brengen inclusief bemiddelingskosten die 450 euro bemiddelingskosten of administratiekosten.  En dan 

gaat hij er nog een heel verhaal onder zetten van ja die meneer moeten wij ook betalen, die is naar u toegekomen. 

Nou echt belachelijk dit. En dan gaat ie tegen mij zeggen dat ik die man moet betalen omdat die hiernaartoe komt 

vanuit Venlo. Ja daar heb ik geen boodschap aan. Zij hebben zichzelf hier uitgenodigd bij ons, niet wij. 

Medewerker AFM 2: Ja. En dit was in de mail van Visie aan u? 

Consument: Even kijken dit is…van [S] aan ons. 

Medewerker AFM 2: [S]? Oké.  

Consument: Ja.  
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Medewerker AFM 2: en die mailen weer.. 

Consument: Dus dat bewijst maar weer… 

Medewerker AFM 2: Nee praat u maar verder hoor. 

Consument: ja, die zeggen daar over de buitendienstmedewerker, van ja dat hoort nu eenmaal klaar. 

Ik heb [S] en Visie Verzekeringen. 

Medewerker AFM 2: Maar u heeft dus met behulp van de rechtsbijstand de kosten niet te hoeven betalen? 

Consument: Ja. Uiteindelijk wel ja. 

Medewerker AFM 2: Oké. En u heeft ook de rekening kunnen stopzetten? 

Consument: Ja. 

Medewerker AFM 2: Oké. 

Consument: Ja die man was in eerste instantie heel aardig tegen mij. Echt glashelder gesproken. “Ja maakt je niet 

druk” en ik ga “m voor u stopzetten”. En toen vroegen ze zelfs ook nog een keer “mogen we nog een keertje bij u 

langskomen?”. Toen zegt m’n man jullie moeten wegblijven. 

Medewerker AFM 1: En het stopzetten van de overdracht dat is wel via [S] is dat gelopen? 

Consument: Ja. Ik heb hier allemaal mails; Hierbij bevestigen we dat uw rekening bij [S] is stopgezet.  En dat is 

van info [S] aan ons.  

Medewerker AFM 2: Oké. 

Medewerker AFM 1: Heeft u vervolgens nog een klacht ingediend?  

Consument: Bij het bedrijf zelf? 

Medewerker AFM 1: ja bij Visie of bij [S]? 

Consument: Ja dat heeft die meneer van <AFM: Naam rechtsbijstandsverzekeraar> gedaan. Ja. 

Medewerker AFM 2: En was toen het gevolg dat de kosten niet meer betaald hoefde te worden? 

Consument: ja uiteindelijk wel ja. 

Medewerker AFM 2: naar aanleiding van die klacht? 

Consument: Ja dat is <AFM: naam Visie medewerker>van Visie Verzekeringen heeft een mail gestuurd van naar 

meneer <AFM: Naam rechtsbijstandsverzekeraar>, van eh ja uiteindelijk de klacht hebben we bekeken. En 

hebben we toch maar besloten om dat te crediteren dat bedrag. 

Medewerker AFM 2: Nou dat is in ieder geval fijn. 

Consument: Ja. Uiteindelijk wel. Want ik dacht altijd dat je ongeacht of je je handtekening hebt gezet of niet dat je 

gewoon wettelijk gezien nog veertien dagen bedenktijd heb om dingen te doen. 

Om toch nog te zeggen van ja eigenlijk wil ik het toch liever niet. 

Medewerker AFM 2: ja nee dat geldt in principe voor inderdaad het product, dus de rekening die u heeft 

afgesloten. De rekening ja dat had u verteld moet worden, dat dat voor het advies is. En dat het dus zeker niet 

vrijblijvend is. Daar..ja… dat zou gewoon voorafgaand aan u verteld moeten worden. 

Van als we nu met u verder gaan dan kost het u dus zoveel. Omdat dat inderdaad met het provisieverbod moeten 

de kosten direct in rekening worden gebracht. Maar dat moet wel voorafgaand aan het gesprek aan u verteld 

worden. 

Consument: nee er is ons wel verteld dat er kosten aan verbonden zijn. Maar niet dat het voor het advies.. 

Medewerker AFM 2: Nee  

Consument: maar enkel voor het afsluiten voor het product was. 

Medewerker AFM 2: ja precies. Ja.  
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Consument: Dus in dat opzicht. 

Medewerker AFM 2: Nee ik begrijp u heel goed hoor. Daarom zeg ik ook u had beter uitgelegd kunnen worden 

waar het nou precies op zat die kosten. 

Consument: ja want hij heeft ook is helemaal niet begonnen over goh u heeft veertien dagen bedenktijd of u heeft 

helemaal geen bedenktijd. Want als u nu uw handtekening zet dan is het ook gebeurd. Dan kunt u het niet meer 

terugdraaien. Dan bent u verbonden aan dat u die kosten toch moet betalen. Ik vond het sowieso al heel raar dat hij 

op dat moment tegen ons zei; ja euh het is nu of nooit. Daar kwam het op neer. Dus helemaal niet van, ja mogen 

we er een nachtje over slapen? 

Nee we moesten vanavond onze handtekening zetten anders kon het niet meer. Dat zei hij echt. 

Medewerker AFM 1: Dus dat heeft u wel gevraagd? Of u er nog over na mocht denken? 

Consument: Ja. Hij zegt echt duidelijk nou nee het is nu of nooit. Want als ik volgende week langs moet komen 

hier over weer, dan gaat het u geld kosten. 

Medewerker AFM 1: ja. 

Consument: Dus daarom moesten we nú besluiten om het te doen. 

Medewerker AFM 2: U was dus helemaal overrompeld? 

Consument: Ja eigenlijk wel ja. En dat merk je op het moment dat iemand weggaat en de volgende dag dat ik 

meteen eigenlijk ’s avonds al zei tegen m’n man “Ik heb hier gewoon geen goed gevoel over. Het ging allemaal zo 

raar”. Ja hij wilde het perse. Ja, ik had ‘m gewoon naar u moeten wijzen achteraf misschien. Dan was ons een 

hoop bespaard gebleven. 

Medewerker AFM 1: ja. Nou u heeft in ieder geval de advieskosten niet hoeven te betalen en u heeft het weer 

teruggedraaid de overzetting. Wij hebben geen vragen meer. Ik weet niet of u nog een vraag heeft? 

Consument: Nee ik weet niet in hoeverre, de regels zijn zo veranderd zij horen ons toch van a tot z te informeren 

over wat de consequenties zijn van het geen wat wij doen? Iets afsluiten of ondertekenen? 

Medewerker AFM 1: Ja, ja. Dat zou wel moeten gebeuren ja. In twintig minuten en dat is ook wel heel erg snel. 

Consument: Voor ons gevoel ging het zo snel, hij had echt binnen vijf minuten z’n laptop klaarstaan zo van nu 

gaan we die verzekering afsluiten want daar heb je voor gekozen. Allemaal zo achteraf gepraat. Maar het ging 

gewoon heel snel. Ja aan m’n man ook. Binnen vijf minuten wisten we waarvoor die man hier binnen was. Niet 

om een kennismakingsgesprek. 

Medewerker AFM 1: Nee. De enige vraag die wij nog hebben is de informatie die u in het telefoongesprek heeft 

gegeven en ook in uw melding of wij die mogen gebruiken in een eventueel onderzoek? 

Consument: Ja. Als we er maar geen problemen mee krijgen. Naja dat zal wel niet. 

Medewerker AFM 1: Nee. 

Consument: ik denk niet dat ik de enige ben die geklagen heeft over dit bedrijf. Dat denk ik niet. 

Medewerker AFM 1: Goed dan zullen wij u nog een bevestigingsmail sturen dat u toestemming heeft gegeven om 

deze informatie te gebruiken. En dat zullen we dan, want ik had vorige week een e-mail gestuurd naar een adres, 

maar ik begreep van uw man dat hij deze e-mail niet had gelezen.. Dus ik wil even kijken of we het juiste e-

mailadres hebben. Is dat <e-mailadres klant> ? 

Consument: Ja. 

Medewerker AFM 1: Oké. 

Consument: Ja even kijken ik ben de afgelopen weken niet echt… 

Medewerker AFM 1: Nee dat maakt niet uit maar dan weet ik dat we het juiste e-mailadres hebben. 
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Consument: Even kijken want van wie zou ik dat hebben gehad? 

Medewerker AFM 1: Wij hebben vorige week donderdag.. 

Consument: Kunt u een naam zeggen? 

Medewerker AFM 1: van de AFM. <naam medewerker AFM>. 

Consument: AFM? 

Medewerker AFM 1. Ja. Om vijftien uur negenentwintig. 

Consument: Ja ik zal zo wel even kijken. Dit is in ieder geval het goeie. 

Medewerker AFM 1: Maar dan hebben we ieder geval het goeie e-mailadres. Dat komt dan goed. 

Dan willen wij u hartelijk bedanken voor uw tijd en alle informatie. 

Consument: graag gedaan. U ook en een fijne middag. Dag 

Medewerker AFM 1: Goedemiddag dag. 
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Consument 2 

 

Consument: Met <Naam Consument>. 

Medewerker AFM 1: Dag goedemiddag, met <Naam Medewerker AFM 1> van de Autoriteit Financiële Markten. 

Consument: Ja goedemiddag. 

Medewerker AFM 1: Goedemiddag, Spreek ik met <Naam Consument>? 

Consument: Ja, klopt. 

Medewerker AFM 1: Ja? Oké. Naast mij zit mijn collega <Naam Medewerker AFM 2>. 

Medewerker AFM 2: Goedemiddag! 

Medewerker AFM 1: Wij zijn toezichthouders bij de AFM. Van de afdeling Marktintegriteit en Handhaving. 

Consument: Ja... 

Medewerker AFM 1: Wij hebben elkaar vorige week al eventjes gesproken. 

Consument: Ja. 

Medewerker AFM 1: Of nee afgelopen maandag was dat.  

Consument: Afgelopen maandag ja. 

Medewerker AFM 1: Toen hebben wij elkaar gesproken inderdaad. En wij nemen telefonisch contact met u op 

naar aanleiding van uw meldingen. De eerste melding was van december van vorig jaar.  

Consument: Ja. 

Medewerker AFM 1: De meldingen over Visie.  

Consument: Ja, klopt. 

Medewerker AFM 1: Heeft u er, even een vraag tussendoor, heeft u er bezwaar tegen dat wij het telefoongesprek 

opnemen?  

Consument: Nee. 

Medewerker AFM 1: Nee? Oké. Nou het zal ongeveer een half uurtje duren het gesprek. En wij hebben natuurlijk 

al wat informatie van u ontvangen. 

Consument: Ja. 

Medewerker AFM 1: Maar het lijkt ons goed om daar nog eventjes doorheen te gaan.  

Consument: Ja. 

Medewerker AFM 1: Kunt u aangeven wie het eerste contact met u heeft gelegd? Welk bedrijf of welke persoon? 

Consument: Wij hebben eerst een brief gekregen van <AFM: Naam tussenpersoon> dat was onze adviseur voor 

<AFM: Naam verzekeraar>. Daar hadden we toen een lijfrente polis.  

Medewerker AFM 1: Ja. 

Consument: Om ons dus te berichten dat Visie Verzekeringen, die brief heb ik dus achteraf gevonden hoor die heb 

ik pas gevonden. Om te zeggen dus dat Visie Verzekeringen voortaan dus nou ja onze adviseur dan zou zijn. En 

daarna zijn we door Visie Verzekeringen benaderd. Om een afspraak te maken. 

Medewerker AFM 2: Dus die brief heeft u pas recent gevonden?  

Consument: Ja. 

Medewerker AFM 2: Dus eigenlijk was uw eerste contact dat telefoongesprek met Visie? 

Consument: Ja. Telefonisch was dat inderdaad met Visie Verzekeringen. Maar later bleek toen, toen had ik 

<AFM: Naam tussenpersoon> weer gebeld dus, na al dat gedoe hè, nadat Visie Verzekeringen hier dus over de 

vloer was geweest. En toen bleek dus dat Visie Verzekeringen voor z’n beurt bezig was. Dus dat het nog niet eens 
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allemaal rond was. Maar ja ze hadden wel onze gegevens. Dus ja dan moeten ze ook niet onze gegevens geven aan 

zo’n bedrijf.  

Medewerker AFM 2: Oké en dat zei <AFM: Naam tussenpersoon>? 

Consument: Ja. 

Medewerker AFM 2: Oké. Hebben ze dan toegelicht waarom ze dan wel de gegevens al verstrekt hebben? 

Consument: Nee daar heb ik het eigenlijk niet over gehad. 

Medewerker AFM 2: Maakt ook niet uit. 

Consument: Maar die spraken elkaar ook de hele tijd tegen hoor. De een zei zus en de ander zei zo. 

Het was volgens mij allemaal niet heel erg duidelijk. In ieder geval die man van Visie Verzekeringen die heeft er 

alles aan gedaan om ons bij <AFM: Naam verzekeraar> weg te krijgen dus. En om ons bij [S] onder te brengen. 

Medewerker AFM 1: Ja. Want u bent dus gebeld door Visie. 

Consument: Ja. 

Medewerker AFM 1: En wat is in dit telefoongesprek aan u gezegd? 

Consument: Nou er is een afspraak gemaakt en toen kwam die meneer ’s avonds. 

Medewerker AFM 2: En is er toegelicht wat de… waarvoor die afspraak bedoeld was? 

Consument: Om de verzekering uh... ja hoe noem je dat… te herzien of zo? Zo iets? 

Medewerker AFM 2: Oké.  

Consument: Hoe noem je dat nou? Een advies herstel. Hersteladvies zo iets was het ja. 

Medewerker AFM 2: Oké. En is er toen al iets gezegd over mogelijke kosten die aan dat gesprek vast zouden 

zitten? 

Consument: Nee dat was gratis. 

Medewerker AFM 2: Oh dat was gratis, oké. 

Consument: Want <AFM: Naam tussenpersoon> is ook gratis. Of gratis, daar betaal je via je lijfrentepolis voor. 

Medewerker AFM 2: oh via de provisie. 

Consument: Ja ik weet niet hoe ze dat doen. Dat gaat dan van je bedrag af zeg maar. Je betaalt een premie en daar 

zitten dan ook advieskosten zeg maar bij. En dat ging naar <AFM: Naam tussenpersoon>. 

Medewerker AFM 2: Oké. 

Consument: Dan hoefde je dan apart dat als je <AFM: Naam tussenpersoon> om advies vroeg hoefde je daar niet 

voor te betalen dus Visie Verzekeringen ook niet.  

Medewerker AFM 2: Oké. En dat hebben ze ook zo gezegd dat het gratis was? 

Consument: Ja het was ook gratis. 

Medewerker AFM 2: Het was ook gratis? 

Consument: Het advies was gratis. Alleen het overbrengen naar [S] dat zou uh….we zouden  

€ 2.000, maar dat is achteraf dan natuurlijk ook minder want wij schatten het totale bedrag van <AFM: Naam 

verzekeraar> en <AFM: Naam verzekeraar> op 50.000 en er ging zoveel procent sowieso naar [S] meteen. 

Medewerker AFM 2: ja. 

Consument: En het zou dan weer een beleggingsverzekering worden. Dus weer het risico. 

Medewerker AFM 2: Ja. 

Consument: En mijn man. Hij heeft mijn man echt om half een ’s nachts dingen laten ondertekenen en hij zag aan 

mij dat, ik heb ook een paar keer gezegd van “Waarom moet [S] € 2.000 hebben?”. “Ja dat zit jou niet lekker hé?” 

zei die dan.  
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Medewerker AFM 2: Oh. 

Consument: Nou zeg ik, ik vind dat best wel een bedrag. Om gelijk… je gaat veranderen en je moet gelijk interen. 

Ik vind € 2.000 een hoop geld. Hij liet mij ook niets meer, hij schoof het allemaal.. Want ja mijn man was 

natuurlijk degene waar die polissen van waren dus hij heeft mijn man echt om half een ’s nachts dingen laten 

ondertekenen. En mijn man had er net 70 uur op zitten, want die is <AFM: beroep consument>. Achteraf heb ik 

ook gedacht van ja we hadden gewoon het hele zooitje bij mekaar moeten pakken en van nou meneer wij gaan hier 

even heel goed over nadenken en we tekenen niks! 

Medewerker AFM 1: Maar dat heeft u niet gezegd? Van goh… 

Consument: Nee dat hebben we niet gezegd. Ik…hij kon wel…want ik zei dan tegen mijn man van moet je dat 

eerst niet even lezen? En dan zei hij gauw “Ja maar het komt allemaal op de mail”. Ik zeg ja dan is het al 

getekend.  En mijn man die wou gewoon naar bed, die was bekaf. En die is al helemaal niet zakelijk zeg maar. Die 

denkt daar verder helemaal niet bij na. Die wou er gewoon van af. 

En ja toen ben ik dat later nog eens even goed gaan doorlezen wat ik allemaal op de mail kreeg. 

Toen dacht ik van dit willen wij helemaal niet?! Ik vind het ook raar dat iemand je zo laat op de avond dingen laat 

ondertekenen. Vind ik niet netjes. 

Medewerker AFM 2: Nee. In uw mail geeft u aan in de melding aan ons zegt u om negen uur zou de adviseur 

komen. 

Consument: ja, die kwam toen om tien uur. 

Medewerker AFM 2: Die kwam dus om tien uur.  

Consument: daar is wel netjes over gebeld waar wij toen mee akkoord gingen. 

Medewerker AFM 2: Ja nee, oké. En weet u nog precies wat de adviseur aan u heeft gevraagd in die tijd tot half 

een? 

Consument: Nou hij heeft allemaal berekeningen gemaakt over…hij wou weten wat het bedrijfspensioen van mijn 

man was. En wat dan die ruimte is zeg maar. Dat soort dingetjes. En hij keek in de mappen van ons. En hij 

verklaarde <AFM: Naam verzekeraar> en <AFM: Naam verzekeraar> meteen als woekerpolissen. En dat schijnt 

allang al rechtgetrokken te zijn. Dat schijnen helemaal geen woekerpolissen meer te zijn. 

Want wij hebben ook de tegemoetkomingen gehad van die twee instanties. Maar hij zou er dus voor zorgen dat we 

30 procent beter uit zouden zijn aan het eind van de rit als dat we bij die twee zouden blijven. 

Medewerker AFM 2: Oké. En is er ook gevraagd naar wat voor risico’s u zou willen lopen? 

Consument: Uh... ja en toen hebben wij gezegd zo min mogelijk. Dus toen heeft íe zeg maar van die mixfondsen 

waren dat dan. Vijftig procent in het ene en vijftig procent in het andere. Dus we zouden vijftig procent weinig 

risico en die andere dan weer wat meer.  

Medewerker AFM 2: Oké en waarom, heeft ie ook toegelicht waarom er dan gekozen werd voor het ene fonds 

waar dan wat meer risico in zat? 

Consument: Omdat mijn man al bijna, die is over vijf jaar 65 dus dan moet je niet teveel risico uh.. Als je een 

bepaalde leeftijd voorbij bent… 

Medewerker AFM 2: ja. Oh dat zei hij? 

Consument: omdat je nooit meer de tijd krijgt om het in te halen als het fout gaat. 

Medewerker AFM 2: Dus daarom werd er gekozen voor die verdeling? 

Consument: Ja. 

Medewerker AFM 2: Oké. En toen heeft hij ook iets verteld over de kosten van het product? 
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Consument: Ja. Die wilde zoveel op jaarbasis hebben. En dat begon al meteen op het hele vermogen zou dat dan € 

2.000 maar dat is uiteindelijk. Wacht even hoor. Ik weet niet precies wat we dachten dat we zouden hebben. Maar 

van het ene hebben we nu, ja we hebben er inmiddels banksparen van gemaakt hoor. We hebben gewoon onze 

eigen weg. Staat nu bij de bank gewoon. Nu hebben we helemaal geen risico meer. En het ene is 46.000 en dat 

ander 18.000. En daar een bepaald percentage van. En dan zouden we op € 2.000 zo’n beetje interen. En dan wilde 

ze natuurlijk jaarlijks ook nog wat hebben hé. Die [S]. 

Medewerker AFM 2: Ja. 

Consument: Maar we beginnen dus meteen met een aantal duizend euro in te teren en dat vond ik dus vreemd. Ik 

denk je stalt je geld daar. “Ja je denkt toch zeker niet dat [S] die is wel bezig met jullie geld om daar meer van te 

maken” Nou zo praatte ‘ie dan. Zo van “het advies is wel gratis maar dat betekent niet dat [S] voor 0,0 voor jullie 

aan de slag gaat. Dit ga je makkelijk terugverdienen”.  

Medewerker AFM 1: Zijn er nog andere alternatieven met u besproken behalve [S]? 

Consument: Nee. 

Medewerker AFM 1: Alleen [S]? 

Consument: Ja. Hij had het alleen maar over [S]. Alleen daarover. Ook niet bijvoorbeeld goh zou je iets anders 

willen bij <AFM: Naam verzekeraar>? Of zou je dan banksparen? Nee hij had het alleen maar over [S]. 

Medewerker AFM 2: Oké. 

Consument: maar je bent op zo’n moment ben je best wel gaar hè. Je bent best wel moe. 

Medewerker AFM 2: Ja, ja, ja. Ja zeker.  

Consument: Ja. En mijn man heb ‘m toen…want ik ben alles toen gaan terugdraaien want ik had zoiets van ja je 

hebt twee weken bedenktijd volgens mij als ze aan de deur iets aan je verkopen. Dus ik ben alles gaan stilzetten. Ik 

heb die maatschappijen gebeld dat ze er niets mee moesten doen. Ik heb het ook schriftelijk bevestigd via de mail 

dat ze dus niet, want <AFM: Naam verzekeraar> had het al binnen. 

Dat verzoek van waarde-overdracht naar [S] maar dat is allemaal niet doorgegaan.  

En hij heeft dat natuurlijk te horen gekregen van zijn werkgever. En hij heeft toen heel kwaad mijn man opgebeld. 

Hij was niet meer zo vriendelijk zoals die avond. 

Medewerker AFM 2: Die adviseur van Visie heeft uw man opgebeld? 

Consument: ja die heeft mijn man opgebeld, mijn man zat op <AFM: werklocatie consument> en die kreeg toen in 

ene een telefoontje van “en wat maken jullie me nou?! Tot een uur ben ik bij jullie geweest!’  Nou zegt mijn man 

“wij waren ook tot een uur wakker hoor wij vonden dat ook niet leuk”. 

Nou het was een heel andere man. Hij deed heel kattig en “ik had het beste met jullie voor en jullie zouden dertig 

procent meer krijgen als wat jullie zouden hebben”, ja was heftig. 

Medewerker AFM 1: Weet u zijn naam nog? 

Consument: Dat zal ik gerust wel ergens hebben ja. Maar ik hoefde niks bij elkaar te zoeken. 

Medewerker AFM 1: Nee dat hoeft ook niet. Maar misschien herinnerde u zich… 

Consument: Nee, maar dat ik even… Als ik even in mijn papieren ga zoeken dan eh…even kijken hoor. 

Ik heb alle papieren opgeborgen. Ik heb niks weggegooid hoor. Ik moet ook de documentatie nog ergens hebben. 

Medewerker AFM 2: ik zie hier staan, want u heeft wat documenten opgestuurd naar ons, <AFM: naam Visie 

adviseur>? 

Consument: Ja. Dat is ‘m. 



   

 

 

 

   

   

 Ons kenmerk xxxxxxxxxxxxx 

 Pagina 245 van 294 

   

Medewerker AFM 2: Was dat ‘m? 

Consument: Ja. 

Medewerker AFM 2: had hij ook een visitekaartje bij zich? 

Consument: Een visitekaartje, ja. 

Medewerker AFM 2: Oké. 

Consument: Dat had hij bij zich. Ja <AFM: naam Visie adviseur>. Dat was ‘m. 

Medewerker AFM 2: En probeerde hij, want hij belde uw man daarna dus op, probeerde hij uw man wel nog te 

overtuigen om het allemaal terug te draaien? Of dat niet?  

Consument: Dat weet ik eigenlijk niet of hij daar echt z’n best… ja ik heb zelf het telefoongesprek. Hij vond dat 

hij het beste met ons voor had en we zouden er veel beter uit komen aan het eind van de rit. Nou ja zegt mijn 

vader…ach m’n vader, ach zegt mijn man “wij hadden er geen vertrouwen in en we hebben alles geblokkeerd. 

Dus het gaat gewoon niet door”. 

 Medewerker AFM 2: Want wat was voor u uiteindelijk de reden om te zeggen van nou ja we draaien het terug? 

Wat was nu hetgene dat u een slecht gevoel gaf? 

Consument: Nou ja ik had eigenlijk de hele avond al een heel raar gevoel in me buik over die man. 

Medewerker AFM 2: Oké. 

Consument: Dat is toch je intuïtie hè? Ik had gewoon toen moeten zeggen: “Ho stop! Wij gaan hier over 

nadenken, wij gaan helemaal uh, we gaan de mogelijkheden bekijken.” Nou ja de mogelijkheden hij had het alleen 

maar over [S]. Misschien dat hij daar een vette bonus voor kreeg ik weet het niet. Ik denk het wel want anders blijf 

je niet tot één uur ’s nachts bij iemand in een huis zitten lijkt me. Nou ja hij zal gerust nog wel iets geprobeerd 

hebben van, omdat hij zei van “ik heb het beste met jullie voor”. Mijn man heeft op een gegeven moment, wel een 

paar keer gezegd “nou alles is geblokkeerd het gaat gewoon niet door. Het is stopgezet”. 

Medewerker AFM 1: Ja. En dat alles is stopgezet heeft u dat via Visie gedaan? Of via [S]? 

Consument: Nee heb ik zelf gedaan. Ik heb Visie Verzekeringen een mail gestuurd dat ik, dat ik een klacht heb 

ingediend. En ik heb [S], daar kreeg ik inmiddels als een bankrekeningnummer van via de mail, dat heb ik dus 

geannuleerd en ik heb iedereen afgezegd. En ik heb twee maatschappijen waar wij die lijfrentepolis bij hadden die 

heb ik telefonisch en schriftelijk benaderd dus dat ze daar niets mee moesten doen. 

Medewerker AFM 1: Oké. 

Consument: Want het was ons letterlijk door de strot gedouwd dat is wel zo hoor. 

Medewerker AFM 2: Ja want het was laat op de nacht he. Wat gaf u nog meer het gevoel dat het, ja zoals u zelf 

zegt, door de strot werd gedouwd? 

Consument: ja nou ook omdat hij zo tegen mij zei van “Het zit jou wel dwars hè?”. Dat vond ik heel raar. Ik denk 

dat zeg je toch niet tegen een klant? Van dat zit jou wel dwars? Alsof ik het over een tientje had. Zo deed ie 

daarover. Zo van waar maak jij je nou druk om? 

Medewerker AFM 2: Oké. Ja. 

Consument: Hij besprak ook, hij was heel gericht op een gegeven moment ook op mijn man. 

Medewerker AFM 1: Oké. Ja. 

Consument: Ik denk dat hij gewoon dacht van nou ja, dat wijf dat kan het wel eens helemaal verpesten voor me.  

Medewerker AFM 2: ja.  

Consument: Nou ja toen ben ik de volgende dag, niet eens de volgende dag. Want op een gegeven moment ja blijft 

dat wel in je hoofd zitten. Ik bleef er een zenuwachtig gevoel over houden. Ik had er gewoon een heel raar gevoel 
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over. Ook omdat het dus gelijk een paar duizend euro ging kosten. 

Dat vond ik al niet oké. Ook vooral omdat je natuurlijk in de loop der jaren het is een bedrag geweest van 100.000 

euro wat mijn man toen zeg maar in zo’n depot heeft gestort bij <AFM: Naam verzekeraar>. 

En dat bedrag staat op nou honderd euro na nu op 47.000 euro dus wat is hij daar nou mee opgeschoten? Helemaal 

niks. Dat had verdubbeld moeten zijn. Dat had nu 100.000 euro moeten zijn. Dus dat is niet gebeurd door de crisis 

en al die toestanden. Nou en dan denk je die man heeft het beste met ons voor. Maar er wordt wéér geld van je 

afgepakt.  

Medewerker AFM 1: Ja. Ja. 

Consument: Nou daar krijg ik een raar gevoel over. 

Medewerker AFM 2: Ja dat begrijp ik. Maar u bent achteraf niet nog geconfronteerd met nog een andere factuur 

van kosten? 

Consument: Nee. Maar dat gaan we ook niet betalen. 

Medewerker AFM 2: nee maar he, u geeft aan van alleen die € 2.000. 

Consument: Nee dat is wat we nu niet betaald hebben. 

Medewerker AFM 2: Nee. 

Consument: En ook geen advieskosten. En alle twee de lijfrentepolissen die, <AFM: Naam verzekeraar> die is 

nog onderweg. En hebben we wel al een offerte van. En van <AFM: Naam verzekeraar> dat is al op een a… hoe 

heet dat zo’n pensioenaanvulling? Bij de <AFM: Naam bank> gestort. En daar komt <AFM: Naam verzekeraar> 

dan nog bij. Ik ben nu ook veel rustiger. Ik heb zoiets van nou dan maar weinig rente en hebben is hebben als weer 

op aandelen, ik heb daar geen zin meer in. 

Medewerker AFM 2: Nee. En dat bij <AFM: Naam bank> heeft u zelf geregeld? Of heeft u dat via uw oude 

tussenpersoon..? 

Consument: Dat hebben we gewoon zelf kunnen regelen. Ik ken mensen die moesten dan een of andere test doen, 

nou die hebben wij ook gedaan. Een test of je er wel sjoege van had. En wij zijn gewoon ons eigen adviseur 

geweest. En ja het openen van die rekeningen kost natuurlijk wel 25 euro per rekening. Want we hebben twee 

rekeningen dan.  

Medewerker AFM 2: ja. 

Consument: Van voor 2014 en na 2014.En voor de rest heb het ons helemaal niks gekost. 

We hebben ook een test gedaan. Nou en toen kregen we een soort van wachtwoord omdat we alle antwoorden 

goed hadden ingevuld. En dan kan je gewoon zelf dus dit soort dingen regelen. Dan hoef je helemaal niet zo’n 

adviseur. Als je weet dat je banksparen wil hebben, waarom moet je dan  

nog een adviseur hebben die er dik aan verdiend? 

Medewerker AFM 1: ja. 

Consument: Dus dat hebben we zelf gedaan. Met behulp van <AFM: Naam bank>. 

Medewerker AFM 2: Oké. En heeft u nog een klacht ingediend, of nou ja u heeft in ieder geval gesproken met dat 

<AFM: Naam tussenpersoon>. 

Consument: Ja. 

Medewerker AFM 2: Maar heeft u daar ook nog een klacht ingediend? Of heeft u alleen dit aangegeven? 

Consument: ik heb gezegd dat als wij nou bij <AFM: Naam verzekeraar> zouden blijven, dat we dan in ieder 

geval niet Visie Verzekeringen als adviseur wilden hebben. Dat we daar dus niets meer mee te maken wilde 

hebben. 
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Medewerker AFM 2: Oké. 

Consument: Maar goed hun stoten een heleboel polissen af. 

Medewerker AFM 2: ja. 

Consument: Dus Ik weet niet wat er dan zou gebeuren. Maar wij hadden zoiets van we willen er banksparen van 

maken en geen risico meer lopen. Dat hebben we zelf gedaan dus. 

Medewerker AFM 2: oké. 

Medewerker AFM 1: dank. Volgens mij zijn we er bijna. Als laatste vraag hebben wij nog of u ons toestemming 

wilt geven dat wij de informatie die u heeft gegeven in uw melding en ook in dit telefoongesprek, of wij dat 

mogen gebruiken voor een eventueel onderzoek? 

Consument: Ja van mij wel. 

Medewerker AFM 1: Oké. Nou dan.. 

Consument: Als ik daardoor niet een hysterische <AFM: naam Visie adviseur>aan de deur krijg. 

Medewerker AFM 1: nee hoor, uw naam zal daar dan niet in voorkomen. 

Consument: Oké.  

Medewerker AFM 1: Dan zullen we dat nog even bevestigen per e-mail. Dat u hiervoor toestemming heeft 

gegeven. 

Consument: Ja. U mag mij niet vertellen of er meer klachten binnen zijn gekomen. 

Medewerker AFM 1: nee wij mogen u helaas niets daarover vertellen. Nee. 

Consument: Nu had ik wel al het een en ander gelezen hoor op internet over dat [S] en Visie Verzekeringen. Ik 

geloof niet dat ik de enigste ben. 

Medewerker AFM 1: dan heb ik nog één vraag eigenlijk: is u aangegeven in het gesprek of er een relatie is tussen 

Visie Verzekeringen en [S] of? 

Consument: ik heb geen idee. Dat Visie Verzekeringen dat was gewoon Visie Verzekeringen en dat [S] staat er ik 

dénk helemaal los van. 

Medewerker AFM 1: oké. 

Consument: Maar hij was druk bezig om ons daar onder te brengen. 

Medewerker AFM 1: Oké. Nou hartelijk dank voor uw tijd. 

Consument: Er zal dus wel iets zijn tussen die twee, ik weet het niet. 

Medewerker AFM 2: Heeft u nog vragen voor ons? Behalve of er meer klachten zijn? 

Consument: Nee. Ik was het eigenlijk allemaal alweer vergeten. 

Medewerker AFM 2: Dat is misschien wel het beste. Dat het allemaal goed opgelost is dat is hartstikke fijn. 

Consument: Nee maar als je dus die twee weken had laten verstrijken of nog langer dan zat nou ons geld bij [S] 

aandelen. En dat heb ik gelukkig weten te voorkomen. 

Medewerker AFM 2: ja. Oké nou ja dan willen wij u hartelijk bedanken voor uw tijd. 

Consument: ja, dat is goed. 

Medewerker AFM 2: en mocht u nog vragen hebben dan kunt u altijd de AFM weer benaderen. 

Consument: Ja is goed. 

Medewerker AFM 2: oké nog een fijne middag. 

Consument: Ja hetzelfde, u ook bedankt. 

Medewerkers AFM: dag. 
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Consument 3 

Consument: Goedemiddag u spreekt met <Naam consument> 

Medewerker AFM 1: Dag, goedemiddag u spreekt met <Naam medewerker AFM 1> van de Autoriteit Financiële 

Markten. 

Consument: Ja, ik verwachte u al. 

Medewerker AFM 1:Ja, goedemiddag. 

Consument: Goedemiddag. 

Medewerker AFM 1: Ik zit hier samen met mijn collega <Naam medewerker AFM 2>  

Consument: Ja? 

Medewerker AFM 2: Goedemiddag. 

Consument: Goedemiddag! 

Medewerker AFM 1: Wij zijn allebei toezichthouder van de AFM 

Consument: Ja. 

Medewerker AFM 1: Van de afdeling Marktintegriteit en handhaving. 

Consument: Ja. 

Medewerker AFM 1: Ik heb vooraf even een vraagje, uhm, heeft u er bezwaar tegen dat wij het gesprek opnemen? 

Consument: Nee hoor 

Medewerker AFM 1: Nee? Oké. 

Consument: Nee tuurlijk niet. 

Medewerker AFM 1: Oké. Nou ik heb in de email al even aangegeven, in de email die wij vorige week hebben 

verstuurd dat wij even met elkaar willen bellen omdat wij nadere vragen hebben over uw meldingen aan de AFM. 

Consument: Ja. 

Medewerker AFM 1: Dus dat is de reden dat wij bellen. En dit telefoongesprek zal ongeveer een half uurtje duren. 

Consument: Ja dat is prima. 

Medewerker AFM 1: Ja? 

Consument: Ja hoor. 

Medewerker AFM 1: Nou uit de melding kunnen wij al heel veel informatie halen. U heeft ook een overzicht 

meegestuurd met hoe het hele proces is gegaan.  

Consument: Ja. 

Medewerker AFM 1: Maar we willen er toch nog een keer met u doorheen lopen.  

Consument: Ja. Ik zit trouwens hier met mijn vrouw. 

Medewerker AFM 1: Ja. 

Consument: En die zal ik ook af en toe vragen stellen als uhm..uhm…ik het niet meer precies weet of zo dus uh, 

maar ik weet niet hoe mijn telefoon op de luidspreker gaat dus vandaar. 

Medewerker AFM 1: Oh Oké. 

Consument: Ja? 

Medewerker AFM 2: Geen probleem 

Medewerker AFM 1: Nou wij lezen hier dat, in uw verslag, dat het eerste contact is eigenlijk gelegd door uw 

tussenpersoon <AFM: Naam tussenpersoon>. 

Consument: Ja. 
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Medewerker AFM 1: Dat klopt? 

Consument: Dat klopt. 

Medewerker AFM 1: Ja. En zij hebben u aangeschreven. Ze hebben u per brief aangeschreven? 

Consument: Ja. En we hoefden niks te doen, stond er ook in.  

Medewerker AFM 1: In de brief van <AFM: Naam tussenpersoon>? 

Consument: Ja, ja.  

Medewerker AFM 1: Oke. En wat stond er precies in deze brief? 

Consument: Oh heeft u die brief niet? Off uh..Ik.. 

Medewerker AFM 2: Nee volgens mij niet. 

Medewerker AFM 1: Nee, nee. Ik heb weel overzicht, u heeft wel een overzicht gestuurd met wat er allemaal is 

gebeurd. 

Consument: ik ga hem voorlezen, wat in die brief staat. En anders kunnen we ‘m opsturen ook hoor. 

Medewerker AFM 1: Ja. 

Medewerker AFM 2: Oké. 

Consument: Ik ben zelf dyslectisch dus ik haper af en toe maar ik zal ‘m voorlezen ja? 

Medewerker AFM 1: ja. 

Consument: <AFM: Plaats en Datum>.. Betreft wijziging assurantie intermediair voor uw levensverzekering. 

Geachte relatie, U  heeft ons kan..U heeft bij ons..[hapert] U heeft via ons kantoor een levensverzekering lopen 

met polis, moet ik dat ook zeggen? 

Medewerkers AFM: Nee hoor. 

Consument: Bij de <AFM: Naam verzekeraar>. Om uw belangen beter te kunnen behartigen zijn wij een 

samenwerking aangegaan met Visie Verzekeringen. Voor de bovengenoemde verzekeringen [Verbetert zichzelf] 

verzekering wordt zij uw intermediair. Daarom hebben we gekozen voor..[Verbetert zichzelf] Waarom hebben we 

gekozen voor Visie Verzekeringen? Zoals u weet staat de kwaliteit en dienstverlening hoog in ons vaandel. Visie 

Verzekeringen heeft inmiddels bijna 25 jaar ervaring als intermediair in Nederland. Visie Verzekeringen is éém 

van de grootste landelijke intermediairs. Visie Verzekeringen is erop gericht u volledig te ontzorgen op financieel 

gebied. Hoe gaat het in zijn werk? U hoeft verder helemaal niets te doen. Met Visie Verzekeringen is afgesproken 

dat zij op korte termijn contact met u opneem…opnemen voor het maken van een afspraak. Het bij ons bekende 

nummer.. nou ja dan krijg je mijn telefoonnummer, mocht dit onjuist zijn dan moeten we contact opnemen. 

Uh..De medewerkers van Visie Verzekeringen gaan er alles aan doen om u optimaal van dienst te zijn. Nou uh dat 

staat er in die brief. 

Medewerker AFM 2: Oké. En heeft u bij de tussenpersoon <AFM: Naam verzekeraar>, heeft u daar meerdere 

polissen lopen of alleen, was dat die ene polis van <AFM: Naam verzekeraar>? 

Consument: Uhm.. nee we hebben meerdere polissen daar lopen waaronder de hypotheek. 

Medewerker AFM 2: Oké. 

Consument: Maar die heeft hij overgenomen. Maar die heb ik.. dus voordat ik mijn vrouw leerde kennen heb ik 

een huis gekocht. En die heb ik bij <AFM: Naam tussenpersoon> of <AFM: Naam tussenpersoon> afgesloten. 

Daar ben ik ook aan het induiken want het is allemaal een rotzooi bij <AFM: Naam verzekeraar>.  

Medewerker AFM 2: Oké. 

Consument: Hebben we, nou ja de gewone verzekering de reisverzekeringen enzo en al dat soort.. 

Medewerker AFM 2: En die brief die u heeft ontvangen, die is op briefpapier van <AFM: Naam tussenpersoon>? 



   

 

 

 

   

   

 Ons kenmerk xxxxxxxxxxxxx 

 Pagina 250 van 294 

   

Consument: Ja. 

Medewerker AFM 2: Oké. En u geeft in uw brief aan, of in uw melding aan dat vervolgens werd u gebeld door 

Visie. Was dat gewoon een medewerker van Visie die u belde? 

Consument: Uhm We werden..[AFM: Naam Consument 2] We werden gewoon gewoon door een medewerker van 

Visie gebeld voor een afspraak? Ja, ja. 

Medewerker AFM 2: En weet u nog een beetje wat er toen werd verteld over de aanleiding, waarom ze u belde. 

[Geblaf op de achtergrond] 

Consument: Ja, er loopt iemand langs.  

Medewerker AFM 2: En waarom ze een afspraak met u wilden maken? 

Consument: De aanleiding…[Tegen de blaffende hond: kappen!] Even wachten hoor. 

De aanleiding [AFM: Naam Consument 2]? Waarom Visie Verzekeringen contact met ons opnam? 

[ Onverstaanbaar bijval van Consument 2] 

Consument: Voor het herstelgesprek. Hebben ze dat gezegd [AFM: Naam Consument 2]?.. Ja. 

Medewerker AFM 2: Oké. Dus er wordt herstelgesprek voor die polis van <AFM: Naam verzekeraar>? 

Consument: Ja. 

Medewerker AFM 2: En hebben ze in dat gesprek ook iets gezegd over eventuele kosten  die aan dat gesprek 

verbonden zouden zitten? 

Consument: Ja nee, want [AFM: Naam Consument 2]? Hebben ze iets gezegd over de kosten die aan dat 

gesprek..? 

[Onverstaanbaar bijval van Consument 2] 

Consument: Dat gesprek was volledig gratis. 

Medewerker AFM 2: oké dus dat hebben ze in dat telefoongesprek toen u die afspraak.. 

Consument: Wacht even mevrouw, sorry. [Tegen Consument 2 Wat zei je tegen mij?] 

[Onverstaanbaar bijval van Consument 2] 

Consument: Ze hebben toen wel allemaal spullen opgestuurd. Een bijsluiter en zo wat allemaal verplicht is. 

Medewerker AFM 2: ja 

Consument: En verder zou het een volledig gratis gesprek zijn. 

 Medewerker AFM 2: Oke. Oké en hebben ze ook al iets verteld tijdens het maken van die afspraak over eventuele 

alternatieven voor uw polis van <AFM: Naam verzekeraar>? Of is daar überhaupt niet over gesproken? 

Consument: Tijdens dat telefoongesprek?  

Medewerker AFM 2: Ja. 

Consument: Is er toen gesproken, is daar toen gesproken, [AFM: Naam Consument 2]? Over, wat zei u nou? 

Medewerker AFM 2: De alternatieven, dat is bijvoorbeeld want u geeft in uw melding aan dus, dat is dus een, het 

alternatief [S] is in uw adviesgesprek ten spraken gekomen maar is die naam of een ander alternatief al benoemd 

tijdens het maken van het gesprek? 

Medewerker AFM 2: Dus toen die afspraak gemaakt werd hé? Toen geeft u aan dat het ging allemaal om een 

herstelgesprek. Dat gesprek zou volledig gratis zijn. Maar hebben ze toen ook al gezegd wat ze precies gingen 

doen tijdens het adviesgesprek? Of welke alternatieven ze zouden bekijken? 

Consument: [Ondervraagde herhaalt de vraag voor haar partner: Hebben ze tijdens dat gesprek toen ze belden al 

verteld over de alternatieven die ze]… Nee, nee.  

Medewerker AFM 2: Nee?  
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Consument: Dat dacht ik ook wel. Nee. 

Medewerker AFM 2: Nee. Dat vraag ik even omdat.. 

Consument: Ja, ja! 

Medewerker AFM 1: En ze hebben voordat ze bij u langs kwamen voor de afspraak, zijn er documenten naar u 

verstuurd? 

Consument: Ja. 

Medewerker AFM 1: En weet u nog welke documenten dit zijn? 

Consument: Uhm, welke documenten zijn naar ons toegestuurd [AFM: Naam Consument 2]?  

Medewerker AFM 1: Voor de afspraak? 

Consument: ja [AFM: Naam Consument 2] die gaat even op de computer toe. Maar volgens mij hebben we dat 

aan jullie toegestuurd? 

Medewerker AFM 2: Ja, we hebben.. 

Consument: Maar jullie weten niet wanneer dat is toegestuurd natuurlijk? 

Medewerker AFM 2: Nee.  

Consument: ja, ja. [AFM: Naam Consument 2] gaat even kijken.  

Medewerker AFM 1: Oké. 

Medewerker AFM 2: en werd er nog iets anders tijdens dat telefoongesprek gezegd, wat u zich kan herinneren 

waarvan u zegt dat was ook een beetje raar of iets dat opvallend was? 

Consument: [AFM: Naam Consument 2], [AFM: Naam Consument 2] is er in dat telefoongesprek nog iets anders 

gezegd dat je herinnerd dat raar kon zijn? 

[Onverstaanbaar bijval van Consument 2] 

Consument 2: Ze waren vriendelijk, maar wel heel gericht om een afspraak te maken. Maar daar belden ze 

natuurlijk ook voor. 

Medewerker AFM 2: Ja precies. Oké. 

Medewerker AFM 1: En vervolgens is er…[Tegen Medewerker AFM 2: heb jij nog vragen over die 

telefoongesprekken?] 

Medewerker AFM 2: Ja, want u heeft wel in datzelfde gesprek meteen die afspraak gemaakt toch? Ze hebben niet 

later teruggebeld? 

Consument: Ja 

Medewerker AFM 1: En vervolgens op [AFM: datum] lezen wij dat er iemand op bezoek bij u thuis is geweest. 

Consument: Ja 

Medewerker AFM 1: En u noemt ook de naam <AFM: naam Visie adviseur>? 

Consument: Ja.  

Consument: En ik heb hem nu een keer gegoogeld. En hij was een tijd geleden wijnhandelaar. 

Medewerker AFM 2: Oh. [Lacht] en heeft hij u nog geadviseerd over de wijn? 

Consument: Nee. 

Medewerker AFM 2: Oh, dat is jammer. 

Medewerker AFM 1: En deze afspraak was bij u thuis? 

Consument: Ja. 

Medewerker AFM 1: En kunt u zich nog herinneren hoe laat deze afspraak ongeveer was? 

Consument: Zeven uur. 
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Medewerker AFM 1: Zeven uur ’s avonds? 

Consument: Ja. 

Medewerker AFM 1: En hoelang heeft de afspraak ongeveer geduurd? 

Consument: [AFM: Naam Consument 2], hoe laat ging hij weg? Half negen, negen uur? Ja zeg maar negen uur. 

Medewerker AFM 1: Oké, oké. 

Medewerker AFM 2: En in uw brief heeft u ook aangegeven dat hij veel vragen heeft gesteld om tot een 

klantenprofiel te komen. Kunt u zich nog herinneren wat voor soort vragen dat waren? Of hebt u misschien een 

voorbeeld? 

Consument: [AFM: Naam Consument 2], heeft hij vragen gesteld om tot een klantprofiel te komen? Ja eh hij heeft 

natuurlijk ook een klantprofiel gemaakt en die hebben wij ook gekregen. En daar staat in dat wij uiterst defensief 

zijn, of tenminste wij hebben gezegd dat wij uiterst defensief zijn in onze geldzaken. 

Ja. Dan had hij eigenlijk al af moeten blazen.  

Medewerker AFM 2: En deze heeft u een week later ontvangen begrijp ik uit uw brief? Want de vraag is namelijk 

gesteld tijdens het gesprek, maar heeft hij toen tijdens het gesprek de uitkomst al met u gedeeld, of heeft u dat een 

week later pas gekregen? 

Consument: ja de uitkomst he [AFM: Naam Consument 2], van dat klantenprofiel wanneer..[onverstaanbare 

onderbreking op de achtergrond] Ja dat weet ik, maar hebben we dat een week later gekregen of is dat besproken 

en is dat gelijk opgemaakt? [onverstaanbaar antwoord op de achtergrond van Consument 2] Dat is toegestuurd op 

[AFM: datum]. Dus een dag later. 

Medewerker AFM 1: En daar blijkt uit dat u defensief bent, maar ik begrijp dat dit tijdens het gesprek ook al aan 

de orde is geweest?  

Consument: Ja. 

Medewerker AFM 1: Dus daaruit , u heeft aangegeven dat u geen risico’s wilt nemen en defensief bent  

Consument: Ja. 

Medewerker AFM 2: En is er ook gevraagd naar uw financiële positie? Dus naar uw inkomen, naar uw hypotheek, 

uw pensioen?  

Consument: ja, naar pensioen is gevraagd en daar heeft hij ook even naar gekeken en daar kwam geen pensioengat 

uit, hè [AFM: Naam Consument 2]? Dat zat goed. En uhm, naar de hypotheek is niet gevraagd hè [AFM: Naam 

Consument 2]? 

Nee. En wat was er nou nog meer..? 

Medewerker AFM 2: En naar uw inkomen? 

Consument: Inkomen ja, inkomen wel. Daar is wel naar gevraagd. 

Medewerker AFM 2: Van u beiden? 

Consument: Nee. Nee alleen van [AFM: Naam Consument 2]. 

Medewerker AFM 2: Alleen van [AFM: Naam Consument 2] oké.  

Medewerker AFM 1: En is er wel gevraagd naar uw risicobereidheid of naar uw kennis en ervaring. 

Consument: [AFM: Naam Consument 2] wacht even. Sorry, wat zei u? 

Medewerker AFM 1: Nou is er bijvoorbeeld ook gevraagd naar of u kennis en ervaring heeft op het gebied van 

beleggen? Of is er ook gevraagd specifiek naar uw risicobereidheid. 

Consument: Nee. Hé [AFM: Naam Consument 2], Is er gevraagd naar onze 

risicobereidheid?...Ja….[onverstaanbare reactie van Consument 2] Ja oké [AFM: Naam Consument 2] zegt 
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jazeker, want we hebben gezegd dat we geen risico willen nemen. 

Medewerker AFM 2: Ja oké. En wat is er dan vervolgens verteld over het [S] product tijdens dat gesprek?  

Consument: Wilt u het nog een keer herhalen?  

Medewerker AFM 2: Ja natuurlijk. Hè want u geeft in u brief aan de mogelijkheden waren allemaal bij [S], de 

producten van [S]. Maar wat, wat is u verteld over deze producten en de risico’s die met deze producten 

samenhangen. 

Consument: Wat is er verteld [AFM: Naam Consument 2], over de producten van [S] en wat voor kosten daar 

en..eh..risico’s daar aan hangen? Niks? 

[onverstaanbare reactie van Consument 2] 

Consument: Ja, daar is [AFM: Naam Consument 2] zelf achter gekomen toen ze het allemaal hebben opgestuurd. 

Dat daar inderdaad behoorlijke kosten aan vastzaten.  

Medewerker AFM 2: Ja, oké dus over de kosten van die producten is niets verteld? 

Consument: Nee. 

Medewerker AFM 2: Maar wist u tijdens het gesprek wel wat voor soort product het was? Dat het te maken had 

met beleggen? 

Consument: [Tegen consument 2: Wisten wij dat het een beleggingsproduct was? Toen we.. in dat gesprek?] 

[Onverstaanbare reactie van Consument 2] 

Consument: Ja. 

Medewerker AFM 2: Oké, en is u ook verteld dat met het product, dat het geld dat u erin zou stoppen, dat u 

daarmee mogelijk verlies zou kunnen lijden? 

Consument: Uhm..[tegen Consument 2] Is er verteld dat we mogelijk verlies zouden kunnen lijden? Nee. 

Medewerker AFM 2: Oké. Ik zeg overigens niet dat dat zo is hoor, maar ik.. 

Consument: Nee dat weet ik, dat weet ik. 

Medewerker AFM 2: Maar met beleggen kan het beide kanten op fluctueren.  

Consument: Ik snap het, ik snap het. 

Medewerker AFM 2: Ik was benieuwd wat u daarover verteld is, uh, daarover. Want wat heeft de adviseur 

aangedragen als voordelen voor het [S] product? 

Consument: [tegen Consument 2: wat heeft hij voor voordelen aangedragen voor het [S] product?] 

[Onverstaanbare reactie van Consument 2] 

 Consument: Een hoger rendement.  

Medewerker AFM 2: Oké. 

Consument: Maar hij heeft het niet gehad over dat poppetje met dat blokje op z’n rug gehad. 

Medewerker AFM 2: Niet over de financiële bijsluiter? 

Consument: Niet over de financiële bijsluiter. En over de risico’s natuurlijk. Die heeft hij opgestuurd, maar niet 

met ons doorgenomen. 

Medewerker AFM 2: oké, en de kosten van de producten die zijn dus niet besproken, daar bent u achteraf met het 

doornemen van de documenten achter gekomen. 

Consument: Ja. 

Medewerker AFM 2: Maar uit uw brief blijkt wel dat u heeft wel de kosten voor het advies, heeft de heer..hoe heet 

ie.. <AFM: naam Visie adviseur>, wel met u besproken, die 450 euro? 

Consument: Ja, ja. En hij was nogal coulant, want toen zei hij ja dan doen we alleen, dan bereken ik alleen de 
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kosten voor de gouden handdruk geven rekening. 

Medewerker AFM 2: Oké. 

Consument: want die hebben we dus ook. Maar die staat niet bij onze adviseur. Maar dan niet die van die 

levensverzekering.  

Medewerker AFM 2: oké. 

Consument: Dus hij was nog al..uh.. hij was lekker coulant. 

Medewerker AFM 1: Want dan had de factuur nog hoger geweest? 

Consument: ja, anders was mijn factuur nog hoger geweest. 

Medewerker AFM 2: Oké. Heeft u die factuur uiteindelijk moeten betalen? 

Consument: Nee. 

Medewerker AFM 2: Oké.  

Consument: Want wij hebben een aangetekende brief gestuurd, en die hebben jullie ook.  

Medewerker AFM 2: Ja. 

Consument: En dat is gehonoreerd.  

Medewerker AFM 2: Oké. Dus u hoefde de kosten niet te betalen? 

Consument: Ja, ja, ja. Waarschijnlijk omdat er een cc’tje van de AFM onder stond. 

Medewerker AFM 2: Dat zou kunnen, dat is lastig in te schatten. 

Consument: Maar dat is speculatie ja. 

Medewerker AFM 2: Ja. En u geeft in uw brief ook aan dat u erachter bent gekomen dat [S] en Visie op hetzelfde 

adres zitten. Heeft de adviseur u daar iets over gezegd? 

Consument: Nee. 

Medewerker AFM 2: Oké , dus u heeft zelf, of uw vrouw heeft daar zelf op gegoogeld? 

Consument: Ja, ik heb gegoogeld ja. En ja dat is jammer want toen hij hier zat, ben ik achter de computer gegaan 

omdat die financiële sector zo verrot is. Maar ik ben dyslectisch dus ik lees niet zo snel.  

Maar googlesites die waarschuwde en jullie over dat jullie ook een hoop hebben gedaan maar zijn teruggeroepen. 

Maar dan denk ik waar rook is, is vuur natuurlijk. Dat is jammer natuurlijk, dan had ik hem  hier gelijk kunnen 

ontmantelen natuurlijk. 

Medewerker AFM 2: Ja. Want wat is uw gevoel daarbij? Als u leest dat het aanbod dat bij u gedaan wordt, dat 

deze partijen dan op hetzelfde adres zitten. 

Consument: Ja, het gevoel daarbij is dat je in feite weer geflest word. Want door de <AFM: Naam verzekeraar>, 

want nu hebben we het over Visie Verzekeringen maar ik ben ook even boos op de <AFM: Naam verzekeraar> en  

op onze tussenpersoon. 

Medewerker AFM 2: Ja. Vanwege die woekerpolis bedoeld u? 

Consument: ja, wat de <AFM: Naam verzekeraar> op dit moment nog geen woekerpolis noemt he. Want onze, 

nou hoe heet het nou… onze vrijetijdsplan die staat nog niet onder zo’n gebeuren van een extra aandacht polis. 

Medewerker AFM 2: oké. 

Consument: En dat vind ik ook vreemd hoor. Of zullen we het er straks over hebben daarover? 

Medewerker AFM 1: Nou dat maakt niet uit toch? 

Medewerker AFM 2: Nou ik was wel even benieuwd naar heeft uw tussenpersoon en Visie het als een woekerpolis 

bestempeld? Of uh… <AFM: Naam verzekeraar> ontkent het gewoon? 

Consument: <AFM: Naam verzekeraar> ontkent het gewoon. Onze tussenpersoon nou die hebben we járen 
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geleden al gevraagd wat moeten we nou met doe polissen? Dan gewoon uh,  zei hij nou niets doen gewoon laten 

staan. Ik heb ook een paar van die polissen. Dat is natuurlijk zo’n verkooppraatje zo van als ik ze ook heb hoef jij 

je er ook geen zorgen over te maken. Dus die heeft ons ook al jaren aan een touwtje..aan een lijntje gehouden. Met 

de <AFM: Naam verzekeraar> ben ik, heb ik ook allemaal vragen gesteld. Maar goed daar wacht ik nog op 

antwoord.  

Medewerker AFM 2:Ja. 

Consument: Maar als er 35 tot 40 procent van je inleg word afgehouden, ja dan denk ik dat dat niet reëel is. 

Medewerker AFM 2: Nee, nee. Oké. Ja ik was even benieuwd. Maar het is even goed om nog even terug naar 

Visie te gaan. Want uh, als ik het goed begrijp is er eerst een klantenprofiel opgemaakt, toen heeft de adviseur 

beiden polissen bekeken, die van <AFM: Naam verzekeraar> en die van die gouden handdruk. Toen zei hij nou ik 

heb wel een goed alternatief, die [S] producten. En hoe is het toen vervolgens gegaan, heeft u nog lang getwijfeld 

of uh..? 

Consument: Nee hoor! Helemaal niet getwijfeld. 

Medewerker AFM 2: Oké  

Consument: Off uh (bedoeld u) hebben wij lang getwijfeld?  

Medewerker AFM 2: Ja u ja, u? 

Consument: Oh , nou ja oh ja dat wilde ik net eigenlijk ook al zeggen. Wij wilden eigenlijk best wel van die 

<AFM: Naam verzekeraar> af. Omdat we erachter gekomen waren dat het natuurlijk geen zuivere koffie is. Dus 

dan denk je nou onze tussenpersoon die stuurt ons naar zo’n verzekeringskantoor voor eindelijk eens te kijken om 

wat we er nou mee moeten. Dus wij wilden eigenlijk van die <AFM: Naam verzekeraar> af omdat die ons 

besodemieterd had. En toen dachten we nou er is zoveel over gezegd dit zijn allemaal de nieuwe regels, dit zal dan 

wel goed zijn. Dus we waren blij dat we van die <AFM: Naam verzekeraar> af waren, dus wij hebben niet heel 

lang getwijfeld. Ik heb wel een paar keer aan hem gevraagd met toch enige gezonde argwaan, tegen die <AFM: 

naam Visie adviseur> ‘zou jij het zelf doen? Deze, als jij in deze situatie zat?’ waarop hij zei ja. Nou zei ik, dan 

doen we het. 

Medewerker AFM 2: Oké. 

Consument: Nou en dat vond ik wel een belangrijke omdat ja, dan doet hij met , dan vraag ik hem naar zijn eigen 

mening als hij in onze schoenen zou staan. 

Medewerker AFM 1: Ja. Ja want u vertelt ook in uw brief dat u, nou u geeft in ieder geval aan dat we wilden 

eigenlijk niet weer een belegging. En daar is wel aangegeven door <AFM: naam Visie adviseur>in het gesprek dat 

dit een belegging was. 

Consument: Ja maar , [AFM: Naam Consument 2], wij uh….hoe noemden ze die rente nou, vast of zo?  

Medewerker AFM 2: Vastrentend?  

Consument: Vastrentend ja, nou dat klinkt. Nou dat klinkt aardig beter [onverstaanbaar]. 

Medewerker AFM 1: Oké dus toen u dat hoorde, het is vastrentend en het is een belegging maar het is 

vastrentend.. 

Consument: Ja. 

Medewerker AFM 1:Toen dacht u dat gaat wel goed? 

Consument: Ja. Stom he? 

Medewerker AFM 2: Oh nee hoor, dat is helemaal niet stom. Waar ik wel nog benieuwd naar ben is u ging toen 

akkoord, welke, wat voor formulieren moest u daarvoor ondertekenen? Weet u dat nog? 
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Consument: [AFM: Naam Consument 2], wat voor formulieren moesten wij allemaal ondertekenen?  

[Onverstaanbaar antwoord van Consument 2] 

Consument: Offerte. Vervolgens direct deelname.. uh.. Je hebt nog meer getekend hoor [AFM: Naam Consument 

2]..Kijk eens op je computer [AFM: Naam Consument 2], dat heb je toch allemaal op je computer staan. 

Medewerker AFM 2: Machtiging voor die kosten? 

Consument: Machtiging voor die kosten [AFM: Naam Consument 2]? Ja. Twee offertes en twee voor deelname.  

[Reactie van Consument 2] 

Consument: Nee dat wil ik ook nog zeggen [AFM: Naam Consument 2]. Dus voor die gouden handdruk en voor 

die <AFM: Naam verzekeraar>. 

Dus we zouden twee producten..maar hij had ook niet alles ingevuld he [AFM: Naam Consument 2]? Nee zei hij, 

dat kost zoveel tijd dat ga ik thuis doen. Dus hij liet ons eigenlijk dingen tekenen die half blanco waren. 

Medewerker AFM 2: dat waren ook die offerte en die deelname formulieren? Die waren ook nog niet ingevuld? 

Consument: [AFM: Naam Consument 2] waren dat ook die deelname formulieren? 

[Onverstaanbaar antwoord van Consument 2] 

Consument: Ja. 

Medewerker AFM 1: En die heeft u dus dezelfde avond nog getekend? 

Consument: Ja die hebben we dezelfde avond getekend. 

Medewerker AFM 2: En heeft u die ook, heeft u het gevoel gehad dat u die formulieren goed heeft kunnen 

bekijken tijdens dat gesprek? 

Consument: Nee die hebben we natuurlijk helemaal niet goed kunnen bekijken. 

Medewerker AFM 2: Oké. 

Consument: Ik liet mijn vrouw lezen omdat zij sneller leest maar het is best wel een pakket, die kun je niet uh.. En 

daar heeft hij dus ook niet op gewezen van doet u maar rustig aan u moet dit eerst van te voren lezen want dat 

hoort. 

Medewerker AFM 1: En u heeft dat ook niet van gevraagd aan <AFM: naam Visie adviseur>van wij willen dit 

eerst doorlezen? 

Consument: Nee, nee, nee. 

Medewerker AFM 2: En hij heeft u dus gewoon die uh..het  formulier gegeven en gezegd hier op deze regel moet 

u tekenen? 

Consument: Ja. Ja.  

Medewerker AFM 1: Oké. 

Medewerker AFM 2: En heeft u daarbij enige druk ervaren? Of viel dat wel mee? 

Consument: [tegen Consument 2] Hebben wij daarbij druk ervaren [AFM: Naam Consument 2]? Om te tekenen? 

[Onverstaanbaar antwoord van Consument 2] 

Consument: Het was natuurlijk helemaal gericht op af sluiten en niet op hersteladvies. Het was verder een aardige 

man zei [AFM: Naam Consument 2]. Ja dat zijn ze allemaal natuurlijk. Maar hij had al, bij binnenkomst, gezegd 

dat hij na ons nog een klant had. Dus in die zin voel je wel een beetje druk. Omdat het al tegen half negen liep. Ik 

dacht nou hoe laat zou hij dan bij die andere.. 

Medewerker AFM 2: Klant zijn. 

Consument: Ja. 

Medewerker AFM 2: En u geeft aan hè in het begin u krijgt die brief daar wordt aangegeven er wordt snel naar 
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mijn polis gekeken, u wordt gebeld dan wordt gesproken over een herstelgesprek. Vindt u nu achteraf dat het 

gesprek daar ook echt gericht op was? 

Consument: Nee tuurlijk niet. Het was gewoon een ordinair verkoopgesprek was het. 

Medewerker AFM 2: Oké. Dus u vond dat de aanleiding die u werd voorgespiegeld niet overeenkwam met de 

werkelijkheid? 

Consument: Ja. Ja. 

Medewerker AFM 2: Oke. En u heeft dan een klacht bij Visie ingediend, maar heeft u ook een aanklacht bij uw 

oude tussenpersoon <AFM: Naam tussenpersoon> ingediend?  

Consument: Uh, nou ik heb hem wel gebeld. 

Medewerker AFM 2: U heeft hem wel gebeld. 

Consument: Ja ik heb wel gebeld. En gevraagd hoe hij in godsnaam dit nou voor elkaar had gekregen? Toen vroeg 

ik of hij wel eens had gegoogeld op Visie Verzekeringen? Toen zei hij van niet. Nou echt wel dacht ik. En 

normaal is hij een zeer welbespraakte man, ik wat minder eigenlijk. En hij heeft alleen maar lopen kuchen. In dat 

gesprek. Ik heb denk ik wel drie kwartier mijn beklag gedaan. Hij zei ik ben er niet trots op. Maar waarop weet ik 

dus ook niet. En nu hebben we ook een brief, die hebben we ook naar [AFM: Naam medewerker AFM 3] 

gestuurd.  

[Plots word de verbinding verbroken] 

 

[Start tweede gesprek] 

Consument: Met [AFM: Naam Consument] 

Medewerker AFM 1: Goedemiddag met [AFM: Naam Medewerkers AFM] van de AFM., 

Consument: Ja sorry, mijn batterij die was op. Ik heb nog gebeld op uw 020 nummer en een boodschap 

ingesproken dat we het vandaag het gesprek nog afmaken. Maar nu hebben wij elkaar weer aan de lijn. 

Medewerker AFM 1: Ja, die is dan doorgeschakeld naar mijn mobiel. Maar die heb ik op stil staan omdat wij in 

gesprek waren. Maar wij waren gebleven bij het telefoongesprek dat u met <AFM: Naam tussenpersoon> heeft 

gehad, waarin u het een en ander heeft aangegeven, waarna <AFM: Naam tussenpersoon> zei op het laatst dat hij 

er niet zo trots op was. Maar u weet niet zo goed waar hij dan niet zo trots op was. 

Consument: Ja en hij zei dat het een gepasseerd station was hè, dat hij ons tussenpersoon was. 

Medewerker AFM 1: Voor deze verzekering? 

Consument : Ja alleen voor deze verzekering? 

Consument: Voor deze verzekering ja. 

Medewerker AFM 1: Dus <AFM: Naam tussenpersoon> wilde geen, want u wilde graag nog een hersteladvies 

van <AFM: Naam tussenpersoon>? 

Consument: Ja. En dat wil ik nog steeds. 

Medewerker AFM 1: Ja. En dat is ook een van uw vragen he in de brief  die u nog aan hem stelt. 

Consument: Die ik aan <AFM: Naam tussenpersoon> stel?  

Medewerker AFM 2: Ja. 

Medewerker AFM 1: Ja in principe als hij de portefeuille heeft doorverkocht, dus de portefeuille van de <AFM: 

Naam verzekeraar> verzekeringen, als hij die heeft doorverkocht aan Visie. Ja daarmee gaat dan ook de 

zorgplicht over. 

Waaronder ook het herstelgesprek valt.  
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Consument: Ja, ja. 

Medewerker AFM 1:  Dus wat dat betreft ja mag hij ernaar verwijzen dat hij de polis heeft doorverkocht en dat 

Visie dat herstelgesprek zou moeten voeren. 

Consument: ja dat snap ik. Maar daar moet hij ons wel van op de hoogte brengen?! Dat zijn zorg uh..uh… hoe zeg 

je dat?  

Medewerker AFM 2: Ik zou wel nog een keer goed navragen of het echt zo is dat hij uw polis verkocht heeft.  

Consument: ja dat heb ik gevraagd!  

Medewerker AFM 2: Ja want uh…u heeft die brief gekregen van <AFM: Naam tussenpersoon>, die 

aankondigingsbrief. 

Consument: ja. 

Medewerker AFM 2: En daar staat alleen in dat er een samenwerking is. 

Consument: Ja! Nou precies, daar heb ik hem ook op gewezen.  

Medewerker AFM 2: Uhm, en dan moet hij dat wel toch voor u goed nagaan, want hij heeft in principe in het 

verleden uw provisie ontvangen voor die. 

Consument: Ja! 

Medewerker AFM 2: En weet u als het nog steeds uw tussenpersoon is voor uw andere polissen, dan zou het wel 

netjes zijn om u toch te helpen, dat is ook zijn rol als tussenpersoon. 

Consument: Ja. 

Medewerker AFM 2: Maar als het echt is doorverkocht dan zou het in theorie mogen weigeren. Maar het is 

natuurlijk wel een aparte situatie. Dat hij als uw tussenpersoon is, en u heeft een vraag dat hij u dan niet wilt 

helpen. Dus u kunt altijd volgens mij een adviesgesprek met hem aangaan van welke, welke mogelijkheden zijn 

er? Ik zou niet weten waarom hij dat niet zou willen. 

Consument: Nou hij zei van ja daar moet ik cursussen voor volgen. 

Medewerker AFM 2: Oké dus hij zegt hij heeft daar geen diploma’s voor? 

Consument: Ja, maar hoe kun je nou cursussen moeten volgen voor een hersteladvies, maar wel mogen afsluiten? 

Medewerker AFM 2:  Ja dat kan zijn, vanwege er zijn nieuwe regels voor diploma’s.  

Consument: Ja. 

Medewerker AFM 2: Em dat uw tussenpersoon heeft besloten niet verder te gaan met bepaalde diploma’s die hij 

eerst wel had. Dat zou kunnen. Maar dan zou hij alsnog u mogen helpen met het zoeken van andere 

tussenpersonen los van Visie. Die u zouden kunnen helpen. 

Consument: Ja. Nou ik heb hem ook gezegd dat als je ons niet meer wilt hebben dan had hij dat gewoon moeten 

zeggen. Dan waren wij opzoek gegaan  naar een nieuwe naar een andere tussenpersoon. 

Dan had je onze portefeuille niet hoeven te verkopen, had je dat geld gewoon aan ons kunnen geven bijvoorbeeld 

[grinnikt]. Maar nu gaat het allemaal achter je rug om. 

Medewerker AFM 2: ja dat begrijp ik dat is heel erg vervelend. Maar u heeft dus niet vervolgens nog een 

klachtbrief naar <AFM: Naam tussenpersoon >gestuurd? Of dat is wat u betreft nu ook afgerond. 

Consument: nee , jawel wij hebben wel een klachtbrief naar <AFM: Naam tussenpersoon >verstuurd. 

Medewerker AFM 2: Oh oké, oké. 

Consument: Die hebben we naar [AFM: Naam medewerker AFM 3] verstuurd, ik denk drie dagen geleden ofzo. 

Medewerker AFM 2: oh ok, deze heeft ons dan nog niet bereikt. Dat kan soms eventjes duren. 
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Consument: Ja nee natuurlijk. En ik wilde ook nog eventjes zeggen want uh, ik heb hem net ook nog gebeld, want 

in die brief hebben we ook een tiental vragen gezet, waaronder toen ook een vraag was van heeft Visie 

Verzekeringen jou benaderd of heb jij Visie Verzekeringen benaderd? Want dat vind ik ook wel een belangrijke 

vraag. En toen, ik heb hem trouwens gebeld omdat hij meer tijd nodig heeft om alle vragen te beantwoorden. En 

omdat hij met z’n dochtertjes een weekend was weggegaan en allerlei achterstallige dingen, van z’n kantoor moest 

bijwerken. En toen heb ik vandaag gezegd dat wij eigenlijk heel erg achterstallig onderhoud zijn en dat wij 

eigenlijk op nummer één horen te staan. Maar hij vertelde dus dat hij op zo’n bijeenkomst was voor van die 

verzekeringmensen of tussenpersoonmensen, en daar is hij in contact gekomen met Visie Verzekeringen. Dus die 

zoeken elkaar lekker op. 

Medewerker AFM 2: oké, ja ik begrijp wat u bedoelt. Oké. Ik denk dat wij onze vragen hebben gesteld, ik weet 

niet of u nog vragen voor ons heeft? 

Consument: [AFM: Naam Consument 2] hebben wij nog vragen voor de AFM?  

[Onverstaanbaar antwoord van Consument 2] 

Consument: Ja nou dat we eigenlijk van mening zijn dat de AFM en de politiek gewoon meer moet doen aan al die 

verzekeraars die die verschrikkelijke polissen aan mensen hebben verkocht. 

Medewerker AFM 2: ja. 

Consument: Want ik ben nu al een tijdje bezig met die woekerpolissen en dan lees je op internet allerlei mensen, 

allemaal verhalen van mensen en dan denk ik ja waar is nu de, uh, de hulp of waar worden er nou besluiten 

genomen? En waar wordt de burger beschermd inderdaad. 

Medewerker AFM 2: Dat is goed dat u dat zegt. De AFM doet nu al een paar jaar actief onderzoek naar het hele 

woekerpolisdossier en ook bij verzekeraars. En wij roepen de verzekeraar maar ook zeker de tussenpersonen op 

om consumenten te benaderen en te helpen. En de AFM is dan ook afhankelijk van de politiek als het gaat om wat 

kan de AFM op basis van de wet- en regelgeving.   

Consument: Ja 

Medewerker AFM 2: En daar zitten dus helaas ook voor ons beperkingen aan.. 

Consument: Ja da’s allemaal.. 

Medewerker AFM 2: ..Alle man en macht wel op dit dossier is heel belangrijk. We proberen echt met al onze man 

en macht om de markt te bewegen om de consument te helpen. En ook de consument proberen wij actief te 

benaderen om te kijken van nou ja hoe gaan dit soort processen. 

Maar helaas kunnen wij ook niet altijd alles delen met de buitenwereld in verband met geheimhouding en dat soort 

wettelijke beperkingen. Maar ik vind het heel goed dat u dit aangeeft en wij doen ons best zullen we maar zeggen. 

Consument: Ja. Ja want het is gewoon, het gevoel dat ik erbij krijg is dat het zo vrijblijvend is voor de verzekeraar. 

Medewerker AFM 2: dat is het zeker niet. Dat is het zeker niet. 

Consument: Nee, maar als het niet vrijblijvend is, waarom krijg ik dan niet een brief thuisgestuurd van uh van uh 

beste [AFM: Naam Consument] uw polis gaan we van boven tot onder bekijken? 

Medewerker AFM 2: In principe zou uw tussenpersoon dat dus moeten doen, en die heeft besloten Visie in te 

schakelen. Maar u staat volledig in uw recht om uw huidige tussenpersoon of andere tussenpersonen te vragen om 

een hersteladvies want u heeft daar zeker recht op. 

Consument: Ja, oké. En is dat met terugwerkende kracht? 

Medewerker AFM 2: Hoe bedoelt u met terugwerkende kracht? 

Consument: Nou als je teveel aan kosten zijn berekend. 
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Medewerker AFM 2: Uhm ja, de AFM kan helaas niets doen tussen de consument en de verzekeraar of de 

tussenpersoon want dat is meer civielrechtelijk. Daar zijn al die belangenorganisaties mee bezig, ik weet even niet 

hoe ze allemaal heten. Waar mensen zich verenigen om op die manier schade te verhalen. Daar heeft de AFM 

helaas minder een rol in. 

Consument: Want ik wil nog eventjes een voorbeeld geven. Van de <AFM: Naam verzekeraar>, ik had dus een 

hypotheek. Die heb ik in 2000 afgesloten. En toen kon het nog niet op met de beleggingen, toen was het echt 

torenhoog. 

Maar toen heb ik besloten om gewoon een spaarhypotheek te nemen omdat ik niet met mijn huis wil speculeren. 

Nu ben ik natuurlijk in die polissen of al die dingen gedoken. En nu zie ik dat er in 2012 en in 2014 zie ik dat 

resultaat van belegde kosten staan er ineens allemaal minbedragen. Ik beleg helemaal niet, in die hypotheek?!  

Medewerker AFM 1: dat zult u even bij <AFM: Naam verzekeraar> zelf moeten vragen, want dat.. 

Consument: ja nee, want , ja dat heb ik ook gedaan, en dat duurt nog even. Maar ik wilde toch even aangeven wat 

een puinhoop we hier allemaal hebben liggen.  

Medewerker AFM 2: Dat is heel vervelend. Maar u bent niet de enige hoor. 

Consument: Nee. Nee, nee. Maar ik wou dat gewoon nog even aangeven. 

Medewerker AFM 1: Nou wij hebben verder geen vragen meer. 

Medewerker AFM 2: Nou ik heb nog een vraag of de informatie mogen gebruiken in verder onderzoek? 

Consument: ja natuurlijk! 

Medewerker AFM 2: Oké fijn, dan sturen wij u daar nog een bevestiging van per e-mail. Dat is gewoon voor ons 

belangrijk. Dan hebben wij dat voor onze eigen administratie vastliggen. 

Consument: ja, want ik heb wel nog een vraagje: Want het is jullie gewoon specifiek  om Visie Verzekeringen te 

doen? En [S]? Maar niet, maar onze tussenpersoon krijgt die ook nog bezoek van jullie? Of is dit echt alleen maar 

voor Visie en [S] te doen? 

Medewerker AFM 2: Daar mogen we helaas geen uitspraken over doen. Dat is heel vervelend. Maar wij nemen 

alle meldingen serieus en ook de ondernemingen die daarin genoemd worden.  Dus ik kan daar nu helaas geen 

uitspraak over doen.  

Consument: Nee. 

Medewerker AFM 2: Maar u weet in ieder geval wat er op internet staat over [S] en wat de AFM erover heeft 

gezegd. Maar over uw tussenpersoon en de rest, ik wou dat het kon maar daar kan ik helaas verder niets over 

zeggen. 

Consument: Nee dat is prima. Ja? 

Medewerker AFM 1: Dan wil ik u graag bedanken voor uw tijd en voor alle informatie.  

Consument: Ik had een vraag; het is voor ons nog niet afgerond, moeten wij gewoon informatie blijven sturen die 

wij binnenkrijgen? 

Medewerker AFM 1: Nou wij hebben best wel al veel informatie van u ontvangen. Dus u hoeft niet alles meer 

door te sturen, tenzij er iets is wat heel erg belangrijk is. 

Consument: Oké. 

Medewerker AFM 2: Tenzij het dus heel erg belangrijk is. Als u zelf denkt nou dit wil ik de AFM toch nog even 

laten weten. U krijgt toch nog een mailtje van ons. Dan zou u daar nog op mogen reageren maar dat hoeft niet. Dat 

laten we aan u. 

Consument: Oké. Nou dames.. 
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Medewerker AFM 2:  Fijne middag. 

Consument: Ja hartelijk dank en succes met de volgende stappen. 

Medewerker AFM 2: Dank u wel en u ook bedankt! 

Consument: Dag. 

Medewerker AFM 2: dag. 
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Consument 4 

 

Consument: Met <Naam Consument>. 

Medewerker AFM 1: Dag goedemiddag met <naam medewerker AFM 1> van de Autoriteit Financiële Markten. 

Consument: Ja goedemiddag! Ja u zou bellen dat klopt.  

Medewerker AFM 1: ja. 

Consument: Ik zet de radio zacht hoor dat.. 

Medewerker AFM 1: Is goed. 

Consument: Oké, gaat uw gang. 

Medewerker AFM 1: Ja, naast mij zit mijn collega <naam medewerker AFM 2>. 

Medewerker AFM 2: Goeiemiddag. 

Consument: Goedemiddag <naam medewerker AFM 1>. 

Medewerker AFM 1: Nou we bellen inderdaad naar aanleiding van de e-mail die we al eerder hebben gestuurd. 

Op 10 maart. En dat naar aanleiding van uw melding van 22 december en ook nog een aanvullende melding van 

23 december.  

Consument: Ja. 

Medewerker AFM 1: Dus dat is de aanleiding dat we bellen. Ik heb nog even een vraag aan u; heeft u er bezwaar 

tegen dat wij dit gesprek opnemen?  

Consument: nee. Nee, nee, nee hoor. Nee, geen bezwaar tegen en misschien kunt u ook even vertellen van waarom 

u nu dit interview gaat houden? 

Medewerker AFM 1: Ja. De reden dat wij u bellen is uw melding. U heeft een melding gedaan bij de AFM. 

Consument: ja, ja, ja. Dat klopt 

Medewerker AFM 1: Over Visie B.V. 

Consument: ja. 

Medewerker AFM 1: En de reden dat wij u bellen, nou de melding is redelijk uitgebreid. Maar we zouden er graag 

nog doorheen willen lopen. Het gesprek is ook bedoeld om wat meer informatie te krijgen. Om wat meer 

achtergrondinformatie over het proces. Dus hoe dat allemaal is gelopen met Visie.  

Consument: Ja, nee dat is prima. Dus stelt u gerust uw vragen wat er volgens u nog ontbreekt of wat ik kan 

aanvullen.  

Medewerker AFM 1: ja. Nou het gesprek zal zo ongeveer een half uurtje duren en de eerste vraag is eigenlijk; hoe 

is het eerste contact met u gelegd? Weet u dat nog? 

Consument: Met Visie B.V.?  

Medewerker AFM 1: Ja, of misschien is dat allereerste contact misschien van een tussenpersoon geweest? 

Consument: Nou…Ik had een tussenpersoon dat is die <AFM: Naam tussenpersoon>. En die hadden toen al een 

hele tijd aangegeven dat ze geen tussenpersoon meer konden zijn omdat ik verder geen andere producten bij hun 

in de portefeuille had. Dus zij konden niets betekenen. En ja toen is via via ben ik toen benaderd door Visie B.V. 

Medewerker AFM 1: Ja. 

Consument: En ook in het kader van he dat die verplichte hersteladviezen moesten plaatsvinden. In eerste instantie 

had ik een keer een bericht gekregen van <AFM: Naam verzekeraar> dat ik zou afzien van dat hersteladvies. Nou 

dat was helemaal niet aan de orde. Maar uiteindelijk ben ik toch, ja hoe dat dan precies gelopen is, door Visie B.V. 
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benaderd. Gewoon via de telefoon ’s avonds. Nou ja dat zij hersteladvies konden geven voor die <AFM: Naam 

verzekeraar> polis. Zo is het eigenlijk ontstaan.  

Medewerker AFM 1: Dus dat is eigenlijk het allereerste contact geweest? 

Consument: ja dat is het allereerste contact geweest. 

Medewerker AFM 1: Dus er is niet van te voren een brief gestuurd door Visie of door een andere partij waarin 

werd aangekondigd dat u zou worden benaderd door Visie? 

Consument: Nee, nee.  

Medewerker AFM 1: u bent gebeld door Visie? 

Consument: Ja klopt, ja. 

Medewerker AFM 1: Wat ik nog niet helemaal begrijp is het bericht van <AFM: Naam verzekeraar> over het 

afzien van het hersteladvies. 

Consument: Ja, ja. Die hebben mij daar toen een keer een brief over gestuurd. Ik weet alleen niet of ik die nog 

bezit. Maar dat is al van een hele tijd geleden hoor dat... 

Medewerker AFM 1: Ja. 

Consument: Maar waarschijnlijk omdat ik misschien, ja dat zou kunnen hoor dat ik ergens niet misschien op tijd 

heb gereageerd in hun ogen. Dus dat zou ook een standaard brief ook geweest kunnen zijn hoor. 

Medewerker AFM 1: Oké, maar daarin staat dat u afziet van hersteladvies? 

Consument: Ja, ja. Door <AFM: Naam verzekeraar> zelf zeg maar. 

Medewerker AFM 1: Oké ja dat zou dan kunnen dat er u misschien eerder een brief heeft gehad en dat u misschien 

niet op tijd heeft gereageerd. Weet u nog door wie u bent gebeld van Visie? Kunt u zich nog een naam herinneren? 

Consument: Nou ik ga ieder geval, als u daar ook even de tijd voor heeft, m’n laptop aanzetten nu. Want ik heb 

natuurlijk wat e-mailverkeer bewaard daarover.  

Medewerker AFM 1: Ja. Want wat is er aan u in het telefoongesprek aangegeven? 

Consument: Nou in dat telefoongesprek is aangegeven dat zij in ieder geval dat hersteladvies zouden kunnen doen. 

En toen hebben ze ook inderdaad wel hoor, dan hebben ze gelijk inderdaad een e-mail gestuurd met die 

afspraakbevestiging en wat hun diensten zijn. 

Medewerker AFM 1: Ja. 

Consument: Ik ga nu eventjes…dit opstarten, even kijken.  

Medewerker AFM 1: Want hebben zij ook aangegeven hoe zij aan uw gegevens zijn gekomen? 

Consument: Nee dat volgens mij niet… Even kijken… Ik heb hier een standaard voorbeeldbrief <AFM: Naam 

tussenpersoon> afsprakenbureau Visie Verzekeringen. En die geeft aan ‘zoals zojuist telefonisch met uw 

besproken sturen wij hierbij de voorbeeldbrief van <AFM: Naam tussenpersoon> Hopende u hiermee voldoende 

geïnformeerd te hebben. Vriendelijke groet, <AFM: naam Visie medewerker>.’ En dat is geweest op <AFM: 

Datum>.  

Medewerker AFM 1: En een voorbeeldbrief van <AFM: Naam tussenpersoon>…. <AFM: Naam tussenpersoon> 

zegt mij niets maar… 

Consument: Nee dus ik ga nu even die bijlage, dat is een pdf, even openen. ‘Afsprakenbureau Visie 

Verzekeringen’ maar…Oh ja dat komt dus van <AFM: Naam tussenpersoon> uiteindelijk. ‘Betreft uw 

verzekeringspakket’. Dus toch wat ik zei van... nou me laptop reageert niet.  

Medewerker AFM 1: Maar klopt het ook dat Visie dan uw gegevens van uw voormalige tussenpersoon heeft 

gekregen? Van <AFM: Naam tussenpersoon>? 
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Consument: dat denk ik. ‘Betreft uw verzekeringspakket; geachte relatie, u heeft via ons kantoor één of meerdere 

verzekeringen lopen. Het zou kunnen zijn dat uw verzekeringen niet meer passend zijn of dat u behoorlijk kunt 

besparen op uw verzekeringen. Om dit in kaart te brengen zijn wij een samenwerking aangegaan met Visie 

Verzekeringen. Visie Verzekeringen zal deze werkzaamheden voor ons uitvoeren.  Zij zullen u binnenkort 

telefonisch gaan benaderen voor het maken van een afspraak om uw verzekeringspakket te inventariseren’. Dus 

het is eigenlijk geïnitieerd vanuit <AFM: Naam tussenpersoon>. 

Medewerker AFM 1: oké dus dat is eigenlijk het eerste contact. 

Consument: Ja. Dat is het eerste contact geweest ja. Mocht u over twee weken nog niet gebeld zijn dan kan het 

zijn dat wij geen juist telefoonnummer hebben’. Nou uiteraard ben ik toen wel gebeld.  

Dus vanuit <AFM: Naam tussenpersoon> is het zeg maar aangegeven dat zij het dus niet meer kunnen doen. En 

dat zij dus een samenwerking met Visie Verzekeringen zijn aangegaan en dat die mij dus zouden benaderen. En 

dat is ook inderdaad gebeurd. 

Medewerker AFM 1: Ja. En de brief die u die u net, waar u een stukje van voorlas, die was ondertekend door 

<AFM: naam Visie medewerker>? 

Consument: Nee. De e-mail is ondertekend door inderdaad die <AFM: naam Visie medewerker>. En de brief dat 

is gewoon een standaard brief van <AFM: Naam tussenpersoon>. 

Medewerker AFM 1: Oké. Maar deze e-mail was wel afkomstig van <AFM: Naam tussenpersoon>? 

Consument: Ja, ja staat met vriendelijke groet maar dan staat er alleen een grote <AFM: Beschrijving> een soort 

handtekening: <AFM: Naam tussenpersoon>. 

Medewerker AFM 1: oké. En naar aanleiding daarvan bent u gebeld door Visie. 

Consument: Dat klopt. 

Medewerker AFM 1: En daarmee is een afspraak gemaakt? 

Consument: Ja. Ja, want ik zie nu, ik heb die voorbeeldbrief die hebben zij waarschijnlijk naar… Want ik zit nu in 

die mail te kijken. Die voorbeeldbrief hebben zij naar Visie Verzekeringen gestuurd. En die hebben mij dus 

gebeld. 

Medewerker AFM 1: Oké. Want die voorbeeldbrief die zit dan ook weer in de e-mail die.. 

Consument: Ja die zit in die e-mail van <AFM: naam Visie medewerker>van Visie Verzekeringen. En daar zit dus 

die voorbeeldbrief <AFM: Naam tussenpersoon> <AFM: Datum>. Dus blijkbaar.. 

Medewerker AFM 1: Ja hebben ze ook die… 

Consument: Hebben die contact gelegd van...met Visie Verzekeringen van gaan jullie dat voor ons doen. 

Medewerker AFM 1: En vervolgens is er een adviseur bij u thuis geweest? 

Consument: Ja. Toen heb ik dus een afspraakbevestiging gekregen van Visie Verzekeringen; Zoals telefonisch is 

besproken bevestigen wij hierbij de afspraak op <datum> om 19:00 ’s avonds. Wilt u zo vriendelijk zijn om 

polissen, salarissen en pensioenoverzicht klaar te leggen. 

En dat is dan ook weer gestuurd door die <AFM: naam Visie medewerker>. Er zitten daar wel twee documentjes 

ook bij; een Dienstenwijzer van Visie en een Dienstverleningsgidsdocument.  

Medewerker AFM 1: Dienstenwijzer en dienstverleningsgids? 

Consument: Ja. GSD document.  

Medewerker AFM 1: Oké. Van Visie? 

Consument: Ja. Van Visie Verzekeringen. 

Medewerker AFM 1: Oké. En kunt u aangeven hoe die afspraak is gelopen? 
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Consument: De afspraak op de dag zelf bedoeld u? 

Medewerker AFM 1: Ja de afspraak op <datum>. 

Consument: Ja nou hij zou dus om 19:00 uur komen. En toen stond hij, ik ben altijd redelijk vroeg thuis van mijn 

werk, en toen stond even voor vijven iemand voor de deur. Hij zegt; een andere afspraak was gecanceld en of het 

mij schikte om direct met hem deze afspraak te doen want anders zou hij om 19:00 uur weer terug moeten komen. 

Dus ik zeg dat is prima. Toen ben ik met hem het gesprek ingegaan met <AFM: naam Visie adviseur>is dat. 

Medewerker AFM 1: Ja. 

Consument: Ik had al mijn spullen klaargelegd van de <AFM: Naam verzekeraar> verzekering. Ik heb ook nog 

een verzekering lopen een levensverzekering de <AFM: Naam verzekeraar> en m’n salarisstrook en andere 

verzekeringen die ik gewoon particulier heb. Toen heeft hij dus mijn polissen even kort door gescand. Toen gaf hij 

dus aan van die <AFM: Naam verzekeraar> beleggingsverzekering dat <AFM: Naam product>, hij zegt; ja dat is 

een woekerpolis. Hij zegt; die vragen teveel, die berekenen teveel kosten dus die zou ik, als ik u was, zou ik die 

overzetten bij [S].  

Medewerker AFM 1: Oké.  

Consument: Nou toen heeft hij me eigenlijk niet, want hij zat achter zijn laptop en ik zat er tegenover. Ik zeg; Zal 

ik naast u komen zitten? Want dan kan ik met u meekijken. Nee, nee dat hoeft allemaal niet. Nou toen is hij 

allemaal vragen gaan stellen nou ja van; wilt u het bedrag hetzelfde houden? Wat verzekerd is op die <AFM: 

Naam verzekeraar> -polis? En al dat soort zaken meer. Toen ging het allemaal eigenlijk vrij vlot. M’n bankpasje 

gevraagd, ingevoerd mijn password heeft ‘ie ingevoerd. Dus al die gegevens. 

En eigenlijk niet zo zeer uitleggen gegeven over de verschillende producten die er dan zijn van die [S]. Maar 

gewoon gezegd van “nou dan ga ik het overzetten naar daar en daar naartoe. 

En dan krijgt u bericht via de e-mail. Dan komen die documenten naar u toe”. Nou dat is dan uiteindelijk ook 

gebeurd. Ja, toen heeft hij de documenten hier geprint, hij had zelf zo’n mobiele printer bij zich, en die moest ik 

toen allemaal ondertekenen. Toen heb ik zelf ook niet genoeg de tijd genomen om alles natuurlijk letter voor letter 

door te gaan lezen. Toen kreeg ik eigenlijk begin van de avond kreeg ik die documenten van 

xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx. Dat zij een rekening zouden openen. Toen kreeg ik toch een beetje argwaan ook 

over de percentages die genoemd werden.  

Dus toen ben ik gelijk al vragen gaan stellen van hoe zit dit, hoe zit dat? Want ik kreeg dus in eerste instantie een 

mail van: “Geachte <AFM: Naam consument>, hartelijk dank voor uw interesse in xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx. In 

de bijlage vind u de offerte. En we wijzen nogmaals op de benodigde documenten welke u eveneens als bijlage 

treft.” 

Medewerker AFM 1: Mag ik heel even wat vragen tussendoor? 

Consument: Tuurlijk, tuurlijk. 

Medewerker AFM 1: Heeft <AFM: naam Visie adviseur>…wat voor soort vragen heeft hij u gesteld? Heeft hij 

ook goed vragen gesteld over uw huidige product? En heeft hij vragen gesteld over uw risicobereidheid? En over 

uw kennis en ervaring op het gebied van beleggen? 

Consument: Ja hij heeft wel inderdaad wat zaken daarover gevraagd. Ik zeg ik volg nu die <AFM: Naam 

verzekeraar> van u, die kan ik zelf goed volgen. Ja ik heb zo’n beleggingsrekening van <AFM: Naam 

verzekeraar> en daar kan ik, daar doe ik eigenlijk weinig mee, maar daar kan ik de koersverloop mee volgen van 

dat <AFM: Naam verzekeraar> -beleggingsfonds dus dat heb ik aangegeven.  Ik zeg verder ben ik natuurlijk niet 

zo actief daarin.  
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Medewerker AFM 1: Maar deze <AFM: naam Visie adviseur>heeft u wel gevraagd of u kennis en ervaring heeft 

op het gebied van beleggen?  

Consument: ja dat wel ja. 

Medewerker AFM 1: En ook over uw risicobereidheid? Over hoeveel risico u wilt lopen? Of u defensief of 

offensief wilt beleggen? Heeft hij daar vragen over gesteld? 

Consument: Nou dat niet zo zeer. Alleen hij heeft wel aangegeven dat ik natuurlijk al redelijk over die 55 jaar ben. 

Dan zijn er dus wel regels dat je niet meer te actief of te progressief mag investeren. Dus dat heeft hij inderdaad 

wel aangegeven. Dat daar inderdaad regels voor zijn. Dat je dan, ben je boven de 55 jaar dan mag je bepaalde 

dingen, wordt dan geadviseerd om dat niet meer te doen omdat dat dan te groot risico zou kunnen zijn. 

Medewerker AFM 1: En naar uw inkomen, heeft hij daar ook naar gevraagd?  

Consument: ja. Want hij heeft mijn salarisstrook bekeken en dat heeft hij allemaal tot zich genomen.  

Medewerker AFM 1: En heeft <AFM: naam Visie adviseur> hiervoor een formulier ingevuld? Heeft hij 

een…heeft hij vragen gesteld en… 

Consument: Ja hij heeft inderdaad een formulier ingevuld maar dat ging ook eigenlijk over van ja zei hij; dat moet 

ik doen hè, dat is de procedure. Zat hij achter z’n laptop gelijk in te voeren. Ja zei hij dat moet ik doen. Dus hij is 

zich daar wel van bewust. Alleen toen wist ik natuurlijk nog niet dat dit ging spelen. Maar dat heeft hij inderdaad 

gedaan. 

Medewerker AFM 2: En heeft u dat formulier toen ook moeten tekenen? Dat formulier waarin hij allerlei vragen 

stelde over uw inkomen en.. 

Consument: Ja, ja. Ja ik heb inderdaad heel veel formuliertjes moeten tekenen. En volgens mij zat hij daar ook bij 

ja. Maar dat zeg ik; het probleem is dat heb ik allemaal niet op papier gekregen. Alleen dus de offerte gekregen, 

essentiële beleggersinformatie [S] en nog eentje financiële bijsluiter xxxxxxxxxxxxxx, reglement lijfrente beleid 

en productoverzicht. En prospectus. Maar ja dat heb ik dus allemaal pas gekregen via die e-mail nadat hij dus weer 

weg was. 

Medewerker AFM 2: U heeft dus op dat moment zelf niets op papier gekregen? 

Consument: Nee, nee nee op dat moment zelf heb ik niets op papier gekregen nee. 

Dus toen hij wegging toen zat ik eigenlijk zonder kopieën. 

Medewerker AFM 1: En u vertelde zelf al dat er geen alternatieven zijn aangegeven voor producten van [S]. Dus 

dat er alleen maar is aangegeven dat [S] een pensioenopbouwproduct is.  

Consument: Ja. Dat blijkt dus ook achteraf. Ik was eigenlijk in de veronderstelling dat ik gewoon een neutraal 

advies zou krijgen en dat advies zou kunnen zijn; ‘u hoeft niets te doen’ of ‘wilt u iets doen?’. Maar ik had dus 

helemaal niet zo op mijn vizier dat zij dus eigenlijk alleen producten van [S] aanbieden. Nu heb ik verder zitten 

lezen nu blijkt dat [S] is een onderdeel van die Visie Verzekeringen. Daar ben ik vooraf niet goed over 

geïnformeerd. ‘We komen bij u langs, maar eigenlijk is het de bedoeling dat wij u een product van [S] gaan 

aanbieden’. 

Medewerker AFM 1: Ja.  

Consument: Dat heb ik later ben ik dat even gaan googlen op internet. En toen heb ik stukjes gevonden van 

mensen, reacties, van mensen die zeggen; ‘ja je moet niet met die club in zee gaan want hun enige doel is om 

verzekeringen bij <AFM: Naam verzekeraar> om te zetten naar [S]’. En ik zag ook een mededeling dat jullie ( de 

AFM) al een keer een waarschuwing zouden hebben opgelegd. Maar dat moesten jullie dan weer intrekken 

vanwege een niet goed gevolgde procedure. Ja toen werd ik natuurlijk erg argwanend.  
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Medewerker AFM 1: Ja. En u heeft een formulier waarin al die vragen zijn gesteld heeft u ondertekend op de 

avond zelf. Heeft u nog meer documenten moeten ondertekenen die avond zelf? 

Consument: Ja  ik moest natuurlijk ook het document ondertekenen om in ieder geval <AFM: Naam verzekeraar> 

dat zij dat over zouden zetten naar [S], want daar moet je dan ook een soort van akkoord voor geven. Dat zij dat 

dus bij <AFM: Naam verzekeraar> mogen weghalen. Dat verzoek om het over te zetten. 

Medewerker AFM 1: Ja. 

Consument: Dus dat heb ik moeten tekenen. En uiteraard voor de machtiging voor het betalen van de maandelijkse 

premies. Dus dat soort formulieren heb ik allemaal moeten tekenen alleen heb ik geen kopieën van gekregen.  

Medewerker AFM 1: Oké. En wat waren die kosten voor de machtiging, he u heeft een machtiging getekend voor 

een maandelijkse premie voor [S]. En u schrijft in een melding; 1,25 volgens mij en 1,5. 

Weet u ook wat deze kosten eigenlijk inhielden?  

Consument: Uh nee, want ik zie hier bijvoorbeeld ‘periodieke inleg, verzekerd startkapitaal dat is dan 

twintigduizend euro. Overeenkomstig met wat er nu op die <AFM: Naam verzekeraar> -polis zit. Periodieke inleg 

65 euro, productkosten is drie procent van startkapitaal eenmalig en periodieke inleg. 

Dus dat is in feite drie procent. En dan kost de [S] rekening 1,70 per maand. Administratiekosten 150 euro. En dan 

staan verder nog wel wat kosten gespecificeerd… 

En dan staat er: xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx 50% en xxxxxxxxxxxxx 50%. Dus van de verdeling. Nou 

dan krijg je dat overzicht. [S] met vier procent rendement. Een voorbeeldstaartje. Van wat dat dan zou kunnen 

opleveren.  

Medewerker AFM 1: Ja. Dus drie procent eenmalig over wat u inlegt. 

Consument: ja en over de premie, als ik het goed gelezen heb staat hier: Drie procent van startkapitaal eenmalig en 

periodieke, staat er dan tussen haakjes, inleg. Dat zou dan die vijvenzestig euro per maand zijn. Dus zou dan ook 

drie procent van in rekening worden gebracht.  

Medewerker AFM 1: Oké. Dus u had ook nog een maandelijkse inleg van vijvenzestig euro? 

Consument: Ja, ja.  

Medewerker AFM 1: maandelijkse inleg 65 euro, drie procent over de eenmalige overstapkapitaal plus 3 procent 

over de maandelijkse inleg. En dan nog wat administratiekosten.  

Consument: Ja. 

Medewerker AFM 2: En wanneer, want u zei dat voordat de adviseur bij u thuiskwam, waren er al wat 

contactmomenten geweest: Een telefoongesprek en een e-mail waarbij de afspraak werd bevestigd. Heeft u in die 

contactmomenten ook iets over de kosten gehoord? 

Consument: Nee. Er stond alleen wel bij, wacht dat heb ik toen ook nog expliciet gevraagd van zijn er kosten 

verbonden aan dat hersteladvies? Toen zeiden ze nee aan het hersteladvies zijn geen kosten verbonden. Maar als u 

een product gaat nemen of in ieder geval iets gaat doen dan berekenen we een bepaald bedrag. Dat was geloof ik 

ook iets van drie, vierhonderd euro wat dan betaald zou moeten worden. 

Medewerker AFM 2: Dat was naar aanleiding van uw vraag toen zijn de kosten genoemd? 

Consument: Ja. Toen is er nog helemaal niet over producten gesproken. 

Medewerker AFM 2: nee precies. 

Consument: Nou en inderdaad in die offerte zaten ook automatische aanpassingen bij 55 jaar. 

Indien u meer dan 50% belegt in xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx of andere beleggingsfondsen met een soort 

gelijk risicoprofiel zal, zodra u de leeftijd van 55 jaar bereikt hebt, verdeling tussen de door u geselecteerde 
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beleggingsfondsen worden aangepast. Vanaf dat moment zal maximaal 50% van de vervolginleg zal worden 

belegd in xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx of andere beleggingsfondsen met soortgelijk risicoprofiel. Dus dat is 

dan die verdeling.  

Medewerker AFM 1: Maar die offerte die kreeg u pas nadien? 

Consument: Die offerte? Die heb ik pas nadien gekregen via de e-mail ja. 

Medewerker AFM 1: Ja. En 300 à 400 euro dat komt dan eigenlijk nog boven de  drie procent enzovoorts? 

Consument: Ja. Klopt.  

Medewerker AFM 1: En dat zou eenmalig zijn? 

Consument: En dat zou eenmalig zijn vanwege, voor het advies. 

Medewerker AFM 2: Dat zijn de kosten van het advies. En o ja nog even terug; U gaf aan er waren wat vragen 

gesteld en toen de <AFM: Naam verzekeraar> verzekering is bekeken. En toen werd al vrij snel gezegd welk [S] 

product dan goed zou zijn. Zijn er nog voordelen genoemd van oversluiten? En welke waren dat dan? 

Consument: Nou het enige voordeel was dat ik dus minder kosten zou hebben voor mijn polis. 

Dus een lager percentage. 

Medewerker AFM 2: oké dus minder kosten. En er waren vragen gesteld ook over uw risico bereidheid, is daar 

nog uitgekomen dat u een bepaald profiel zou hebben? Defensief of… is daar nog met u over gesproken? En is 

daar een koppeling gemaakt naar het product dat u uiteindelijk zou moeten afsluiten? 

Consument: Nee, niet anders dan wat ik nu ook opnoem over die verdeling van dat je inderdaad dus, dat er een 

soort bescherming in zit van boven die 55 jaar. Dat dat dus een 50/50 verdeling is. 

Medewerker AFM 2: Als ik het goed begrijp is het enige wat er is gezegd over het risico is het risico element van 

dat product? 

Consument: Ja. Want er is helemaal niet gemeld van stel dat er iets failliet gaat of dat je dan al je inleg of zo iets 

kwijt bent. Daar is helemaal niet uh… ik ik…ik kende het product ook eigenlijk onvoldoende en ik voelde me 

tijdens dat gesprek achteraf toch een beetje overrompeld. 

Medewerker AFM 2: ja. 

Medewerker AFM 1: ja want u zegt zelf zojuist: “ik had te weinig tijd genomen om een en ander door te nemen.” 

Die avond. Maar werd u wel de tijd gegeven? Door <AFM: naam Visie adviseur>? Of… 

Consument: Nou.. 

Medewerker AFM 1: Moest u al meteen iets tekenen? Of… 

Consument: Nou inderdaad zo van hier zijn die stukken. Wilt u daar tekenen? En ja nu zijn het toch best 

omvangrijke documenten ja dat had ik eerst moeten doorlezen. Ja u weet waarschijnlijk hoe dat gaat in de praktijk. 

Dat zeg ik dat is ook niet slim van mijzelf geweest.  

Medewerker AFM 2: Nee, nou ja heeft u druk ervaren om te tekenen? En waar bleek dat uit? 

Consument: Hij was al een tijd hier aanwezig. Op een gegeven moment denk je van ja, en ik dacht ook dat hij het 

beste met me voor had. Dus het was ook een kwestie van vertrouwen. En dat is dus niet helemaal uit de verf 

gekomen. En ik heb daarna dus heb ik die documenten via de e-mail gaan lezen. Toen heb ik ook direct vragen 

gesteld van; Want dan las ik dus ook ergens dat er jaarlijkse beheerkosten per fonds 1,25 procent bedraagt over de 

totale waarden. In mijn geval zou dat 1,25 van 20.000 euro, 250 per jaar bedragen klopt dit? Zo ja dan vind ik dit 

in verhouding vrij hoog ten opzichte van de jaarlijkse inleg van 780 euro per jaar. Ik heb ook nog een vraag over 

de risico van het product. Is het klein, is het vrij groot, is het zeer groot? Ik weet niet of in het logo de zwarte of de 

witte balk moet lezen? Ja dat is tegenwoordig ook dan heb je die rondjes waar dan instaat van; het risico van dit 
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product is groot of vrij groot of klein. En dan heb ik nog een verder vraag aan hem gesteld.. of ga ik nu te snel 

voor u?  

Medewerker AFM 1: Nee hoor, we kunnen het bijhouden. 

Consument: Want ja op dat moment ging ik natuurlijk ook denken. Ik denk; ja ik leg, dat doe ik bij die andere 

<AFM: Naam verzekeraar> ook, ik leg 780 euro in en als ik daar dus van 250 euro per jaar moet betalen ja dan 

ben ik al een derde kwijt aan beheerkosten. Ik denk nou misschien heb ik dat verkeerd? En een vraag: ik ga ervan 

uit dat de eerste <AFM: Naam verzekeraar> word overgenomen? En als laatste vraag: de 50 procent/50 procent 

verdeling, wat gebeurt er in geval met de waarde van de aandelen als onder deze 50 procent komen? Worden deze 

dan aangevuld vanuit het andere fonds? Want daar ben ik me bewust met die…wat ik dan wel eens op de televisie 

in die programma’s zie. Over die hypotheek waarbij op een gegeven moment het ene potje leeg is en die ander 

leeggetrokken wordt en de mensen dus niets over houden. Dus die vragen heb ik inderdaad ook gesteld. 

Medewerker AFM 1: Maar dat was na het gesprek toch? 

Consument: Ja dat is allemaal na het gesprek via de e-mail gebeurd. Omdat mij toen pas eigenlijk meer duidelijk 

werd van nou ja wat het eigenlijk inhield. 

Medewerker AFM 2: En is tijdens het adviesgesprek…want welk product is er nu uiteindelijk geadviseerd? 

Consument: In feite xxxxxxxxxxxxxxxxxx.  

Medewerker AFM 2: En is er toen ook tijdens het gesprek uitgelegd dat wat voor soort product dat is? 

Consument: Uh…. 

Medewerker AFM 1: Was u zich er van bewust dat het een beleggingsproduct is? 

Consument: Ja, ja. Ja daar was ik me wel van bewust. Met die <AFM: Naam verzekeraar> -verzekering is dat 

hetzelfde. Dat is ook een beleggingsproduct. Dus dat was mij duidelijk ja. 

Medewerker AFM 1: We zagen in ieder geval dat het uiteindelijk weer is ontbonden en is teruggedraaid. Dus u 

bent niet ingestapt. Heeft u nog een klacht ingediend? Behalve dan bij ons, maar misschien ook bij Visie of bij 

[S]?  

Consument: Nee, nee. Ik heb hun ook die volgende ochtend gelijk contact gehad, eerst met die…en gezegd ik wil 

hier toch niet mee doorgaan. Toen zeiden ze ook; ja, het is uw geld. Daar zijn ze dus wel in mee gegaan. Dat is mij 

alleen mondeling toegezegd. Dat is nooit schriftelijk bevestigd vanuit hun dat ze het contract ontbonden hebben. 

Ik heb die voorbeeldbrief aan hun gestuurd die ik naar aanleiding van een collega van hun had gekregen. Die zegt 

u moet een brief sturen met dat u zeg maar dat ontbindt op voorwaarden die wettelijke termijn van ontbinding van 

het kopen van een product. Daar beroept hij zich op van, dit valt daar niet onder, onder die wet met bedenktijd 

om… dus ik weet niet of u daar nog antwoord op kunt geven? Van hoe dat juridisch zit? 

Medewerker AFM 1: Nee, dat durf ik u niet te zeggen. Nee dat weet ik niet. Maar u heeft nooit meer iets van Visie 

gehoord sindsdien? U heeft niet… 

Consument: Nee, nee daarna heb ik niets meer van hun vernomen. 

Medewerker AFM 1: heeft u nog met <AFM: Naam verzekeraar> erover gesproken? 

Consument: Ja! <AFM: Naam verzekeraar> heb ik gelijk ingelicht. Ik zeg mochten jullie verzoeken krijgen vanuit 

[S] voor het overzetten van mijn polis dat dat niet mag gebeuren. Omdat ik ‘m heb ontbonden en heb dat 

schriftelijk gedaan. En dat zit ook nu nog steeds bij <AFM: Naam verzekeraar> en <AFM: Naam tussenpersoon> 

is nu mijn nieuwe tussenpersoon geworden. Ik heb gevraagd of zij dat willen overnemen. Zij hebben dat dus nu in 

hun portefeuille.  En in februari heb ik nog een overzicht gehad van <AFM: Naam verzekeraar> met de gegevens 

van 2015. 
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Medewerker AFM 1: Oké dus <AFM: Naam verzekeraar> is daarvan op de hoogte. Mocht er ooit een formulier 

binnen komen dat ze dit niet mogen behandelen. 

Medewerker AFM 2: Als ik het goed begrijp heeft u dus bij [S] aangegeven ik wil het contract ontbinden. Toen 

heeft [S] aangegeven van nou ja, die voorwaarden die u stelt die zijn niet op ons van toepassing.  En daarna heeft u 

nooit meer wat van ze vernomen? 

Consument: Nee, dat klopt. Ik heb zowel aan Visie B.V. als aan [S], dat zit dus op hetzelfde adres, daardoor kreeg 

ik dus argwaan. Ik denk dat is iemand die wil alleen maar zijn eigen product verkopen. En ik heb dus gezegd; 

ontbinding van de overeenkomst binnen de bedenktijd. En de brief luidt; <AFM: Plaats en datum>.. Geachte 

heer/mevrouw, Ik heb op <datum> jongstleden een afspraak gehad met <AFM: naam Visie adviseur>van Visie 

B.V. om mij te adviseren over mijn huidige <AFM: Naam verzekeraar> verzekering in het kader van een 

hersteladvies.  

Medewerker AFM 2: Oh ja die brief hebben wij nu voor ons. Die zat ook bij uw melding. 

Consument: ja klopt, die heb ik ook maar voor de zekerheid aan uw toegestuurd. Of ieder geval aan de AFM. 

Want ik denk dan bent u ook op de hoogte.  

Medewerker AFM 2: En hoe heeft [S] toen, telefonisch of hebben zij een mail gestuurd? 

Consument: Hij heeft telefonisch gezegd; ik heb alles verscheurd en u kunt er vanuit gaan dat het ontbonden is.  

Medewerker AFM 2: Oké, ja.  

Medewerker AFM 1: Maar u heeft geen klacht ingediend bij… 

Consument: Nee ik heb bij hen geen klacht ingediend.  

Medewerker AFM 1: <tegen Medewerker AFM 2> Heb jij nog vragen? 

Medewerker AFM 2: Uh…Nee.  

Medewerker AFM 1: Heeft u misschien nog vragen meneer <Naam Consument>? 

Consument: Ik zou graag willen weten heb ik nu goed gehandeld? Had ik misschien nog kritischer moeten zijn of.. 

Medewerker AFM 1: Nou ja u heeft in ieder geval de overeenkomst ontbonden. En u heeft aangegeven dat ze daar 

bij <AFM: Naam verzekeraar> op moeten letten als er een afkoopformulier binnen komt. Dus ik denk dat u het 

juiste heeft gedaan. Het mooiste was natuurlijk geweest als ze dat schriftelijk hadden bevestigd.  

Consument: ja dat heb ik wel gevraagd in de brief. Maar daar heb ik dus geen reactie op gekregen.  

Medewerker AFM 1: ik zie ook nog een e-mail van u aan <AFM: naam Visie adviseur>. Dat u ook nog zegt; mijn 

verzekering blijft onder beheer van <AFM: Naam verzekeraar>. 

Consument: Ja.  

Medewerker AFM 1: Dus ja ik denk dat u het juiste heeft gedaan. <AFM: Naam verzekeraar> is op de hoogte. U 

heeft het per brief laten weten aan Visie en [S].  

Consument: ja klopt ja. 

Medewerker AFM 1: En zolang <AFM: Naam verzekeraar> het niet heeft overgemaakt bent u gewoon bij <AFM: 

Naam verzekeraar>. 

Consument: Ja daarom dus  ik ga er ook vanuit dat dat gewoon goed blijft. 

Medewerker AFM 1: Ja, oké. Wij hebben alleen nog één vraag aan u; Of wij de informatie die u in het 

telefoongesprek heeft gegeven en ook in uw melding, of we dat mogen gebruiken voor een eventueel onderzoek? 

Consument: ja ja natuurlijk. Ik heb liever dat dit soort praktijken eigenlijk stopt. Ja want het werd eigenlijk al heel 

snel duidelijk dat die <AFM: Naam verzekeraar> -verzekering die was niet goed in zijn optiek. En ik heb het idee 

als iemand komt van een bedrijf Visie Verzekeringen en die zelf producten verkoopt, ja dat die heel snel zullen 
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zeggen ja uw huidige product dat is niet goed!  

Medewerker AFM 2: Dus zo heeft u dat gesprek eigenlijk ervaren? 

Consument: ja, achteraf toen ik mij meer ging verdiepen in hoe zit die organisatie eigenlijk in elkaar. 

Toen heb ik ook m’n melding gemaakt naar de AFM toe van ja het zit op hetzelfde adres. En mij is eigenlijk bij 

dat eerste telefoongesprek niet duidelijk gemaakt van er komt iemand van Visie Verzekeringen maar wij verkopen 

producten van, u kunt alleen producten van [S] kunt u gebruiken. 

Medewerker AFM 2: is dat tijdens het gesprek trouwens wél gezegd? Dat er alleen producten van [S] werden 

aangeboden?  

Consument: Nee, nee. Hij kwam vrij snel van nou als alternatief heb ik [S]. Hij heeft volgens mij wel gezegd wij 

doen zaken met [S] en…dus ik heb dit product voor u. 

Medewerker AFM 2: Dus niet zo expliciet gemeld dat ze alleen maar producten van [S] hebben. 

Consument: Nee, nee. 

Medewerker AFM 2: En is het dienstverleningsdocument nog met u doorgenomen? Aan het begin van de afspraak. 

Want u heeft van te voren het dienstverleningsdocument opgestuurd gekregen. 

Consument: Ja. 

Medewerker AFM 2: is dat dan aan het begin van de afspraak ook nog met u doorgenomen? Of is meteen, zijn de 

polissen erbij gepakt? 

Consument: Ja ik denk dat hij wel héél kort even heeft aangegeven wat wij doen. Maar dat kan ik me niet…dat 

kan ik me niet 100% met ja of nee beantwoorden. Dus ik wil dat ook niet doen. 

Medewerker AFM 2: oké, dat was dan voor mij de laatste vraag. 

Medewerker AFM 1: ik zal in ieder geval nog even een bevestigingsmail naar u versturen waarin dat u 

toestemming geeft voor het gebruik van uw informatie. En dan willen we u hartelijk bedanken voor het 

telefoongesprek en uw tijd. 

Consument: Ja nou ik wil u ook beiden hartelijk bedanken en ik hoop alleen dit er toe bijdraagt dat mensen niet 

verkeerde stappen zetten. Ik heb het gelukkig nog bijtijds kunnen terugdraaien. Ik denk dat er toch ook wel 

mensen zijn die er minder actief ingaan en ja dan zit je er aan vast. 

En ik heb natuurlijk ook weer m’n lesje geleerd dat ik echt moet opletten voordat ik iets teken. 

Medewerker AFM 1: ja, ja. De tijd nemen he, om alle informatie door te nemen. 

Consument: ik ben ook niet 100% daarin goed gehandeld, maar ik ben blij dat het goed gekomen is. 

U beiden nogmaals bedankt en een prettige dag verder. 

Medewerker AFM 1 &Medewerker AFM 2: oké, dag. 
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Consument 5 

 

Consument: (met) <Naam consument> 

Medewerker AFM 1: Dag <Naam consument>. U spreekt met <Naam medewerker AFM 1> van de Autoriteit 

Financiële Markten. 

Consument: Ja! Goeiedag! 

Medewerker AFM 1: Goedendag. Ik bel u samen met mijn collega <Naam medewerker AFM 2>.  

Medewerker AFM 2: Hallo, goedemiddag. 

Consument: Hallo. 

Medewerker AFM 1: Ja we hadden uw al een mail gestuurd over de aanleiding van ons contact. Namelijk uw 

melding bij Visie.  

Consument: Ja. 

Medewerker AFM 1: We hebben ongeveer een half uur van uw tijd nodig.  

Consument: ja. 

Medewerker AFM 1: En ik denk dat we gewoon maar door de vragen moeten gaan. En als u zich iets niet goed kan 

herinneren dan moet u dat ook gewoon zeggen. Het is natuurlijk misschien al een tijdje geleden. 

Consument: ja. 

Medewerker AFM 1: Heeft u nog vragen vooraf? 

Consument: nee. Ja, ergens moeten wij ons schamen dat wij zover zijn gegaan. Ik heb u verschillende mailtjes 

hebben jullie gekregen van mij. 

Medewerker AFM 2: yep, hebben we allemaal. Een setje van documenten die u ons heeft toegezonden dus die 

hebben wij bij de hand. 

Consument: ja. We zijn dus ergens besodemieterd.  

Medewerker AFM 1: Ja wij hebben dat gelezen wat u ons heeft toegestuurd. Dus dat komt ook nog aan de orde. 

Maar we willen beginnen met het begin. Wie heeft het eerste contact met u gelegd? Hoe is dat gegaan? 

Consument: Er is van Visie Verzekeringen hebben ze ons gebeld. Want ik zit misschien wel eens een keer op 

<naam website> en misschien hebben ze daar een adres van gekregen ofzo iets. Maar van de Visie Verzekeringen 

daar kwam een telefoontje van ‘Wij zouden wel eens met u de verzekeringen door willen nemen en dit is 

vrijblijvend’.  

Medewerker AFM 1: Ja. En zij hebben toen niet gezegd hoe zij aan uw telefoonnummer zijn gekomen? 

Consument: Nee.  

Medewerker AFM 1: Nee? Oké. 

Consument: Nee. 

Medewerker AFM 1: Oké dus u werd gebeld. En welke aanleiding is er toen gegeven voor dat ze belden? 

Consument: Nou over de verzekeringen. Over autoverzekeringen, inboedel, schade, brand en… en zoiets. Die 

verzekeringen. We hebben het eerst niet over lijfrentenverzekeringen gehad. Via de telefoon niet. 

Medewerker AFM 2: Is er dat toen tijdens dat gesprek op punt gesteld van ‘het gaat om die verzekeringen’? of 

hebben ze dat heel… 

Consument: Nee, qua globaal. Het ging over verzekeringen.  

Medewerker AFM 2: Oké. 
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Medewerker AFM 1: En toen… 

Consument: En daar stonden wij wel een beetje open voor omdat wij qua verzekeringen dachten wij dat we nogal 

veel betaalde. Dus wij waren er wel voor dat er iemand kwam om vrijblijvend, dat werd duidelijk gezegd, over de 

verzekeringen te bepraten. 

Medewerker AFM 1: Ja. Ondertussen schrijf ik even mee. Oh ja, dat ben ik nog vergeten te zeggen: Vanuit onszelf 

schrijven wij mee met wat u verteld. En het gesprek word ook opgenomen zodat wij het later nog eventjes kunnen 

terugluisteren. Vind u dat goed, ja? 

Consument: ja helemaal goed. 

Medewerker AFM 1: Oké. Ja dus ze belden om met u een afspraak te maken om het vrijblijvend te hebben over 

verzekeringen? 

Consument: Ja.  

Medewerker AFM 2: En wat is er zeg maar daarna de vervolgstap geweest na dat telefoongesprek? Is er toen 

tijdens dat telefoongesprek een afspraak ingepland? 

Consument: Ja. Toen is er een afspraak gepland die hebben wij wel via de mail gekregen. En op die afspraak 

avond is die man gekomen. 

Medewerker AFM 2: En heeft u bij dat e-mail bericht van te voren nog documenten of iets dergelijks gekregen 

voorafgaand aan het gesprek? 

Consument: Nee. 

Medewerker AFM 1: Bij de bevestigingsmail zat er geen documenten naar u zich herinnert? 

Consument: Nee, nee.  

Medewerker AFM 1: en is er in dat telefoongesprek nog gesproken over kosten? 

Consument: Nee. Op die, op dat…nee! Helemaal niet want het was een vrijblijvend advies. 

Medewerker AFM 1: ja dus u heeft ook niet gevraagd naar kosten? 

Consument: Nee. Want het was vrijblijvend. 

Medewerker AFM 1: Ja precies. 

Consument: Dus er waren geen kosten aan verbonden. 

Medewerker AFM 1: Nee. Oké, dat is duidelijk. Wanneer heeft de afspraak plaatsgevonden? 

Consument: (herhaalt de vraag)… Ik zal even kijken want… Moet u de naam ook hebben van diegene? 

Medewerker AFM 1: Ja dat staat geloof ik in uw mail. 

Medewerker AFM 2: <Naam Visie medewerker> a da <* 2 stemmen door elkaar* onverstaanbaar> 

Consument: ja die was het ja. Hier heb ik een datum van <datum>. 

Medewerker AFM 1: Oké. En was dat een afspraak bij u thuis? 

Consument: Ja. 

Medewerker AFM 1: En hoe laat was de afspraak? Was dat ’s avonds? 

Consument: Zeven uur. 

Medewerker AFM 1: En weet u nog hoelang het ongeveer duurde? 

Consument: Nou ik denk wel een anderhalf uur. Ongeveer. 

Medewerker AFM 1: En van te voren heeft u wel begrijp ik een e-mail gekregen waarin de afspraak werd 

bevestigd? 

Consument: Ja, volgens mij wel. Maar ik zit al te kijken op mijn e-mail. Maar die heb ik dus niet meer. 

Medewerker AFM 1: Nee? Oké.  



   

 

 

 

   

   

 Ons kenmerk xxxxxxxxxxxxx 

 Pagina 274 van 294 

   

Consument: Nee. 

Medewerker AFM 2: Nou misschien kunnen we het kort hebben over wat er is besproken. 

Consument: Ja. 

Medewerker AFM 2: Misschien dat we moeten beginnen…uw toenmalige verzekeringsproducten, zijn die ook 

besproken in het gesprek?  

Consument: Nou we hebben het er wel even over gehad maar hij had meer eh… Hij zei ja daar kan ik niet zoveel 

mee. Maar toen kwamen we op lijfrente, (hij vroeg) hebben jullie ook lijfrente? ‘Ja dat hebben we ook’. Nou en 

toen zei hij van ‘de pensioen, mijn man moet dus naar 67-jarige leeftijd toewerken. En dat is allemaal berekend op 

65-jarige leeftijd. En toen zei hij ook ‘dat moet allemaal veranderd worden dit jaar. Want anders krijg je dat geld 

niet meer wat er nu staat’.  

Medewerker AFM 2: Hm. Dan zou er in z’n geheel niets uitgekeerd worden? 

Consument: Nee! Daar kwam het op neer! 

Medewerker AFM 1: Hm. 

Consument: Dus hij zette ons ergens wat onder de druk. 

Medewerker AFM 1: Ja. Dus als ik het goed begrijp zei hij: uw huidige lijfrenteverzekering is ingesteld op 65 jaar.  

Consument: Ja. 

Medewerker AFM 1: En dat zou 67 jaar moeten zijn want anders is die verzekering niet meer geldig. 

Consument: Dan is dat niet meer geldig en dan zijn jullie dat geld kwijt! 

Medewerker AFM 1: Ja. Oké. 

Consument: Dat vond ik al wat vreemd. 

Medewerker AFM 1: Als we teruggaan naar het begin van het gesprek heeft toen de adviseur nog bijvoorbeeld een 

dienstverleningsdocument met u doorgenomen? Van wie Visie is, wat ze doen, hoeveel het kost et cetera.  

Consument: Nou dat eh… nee. Ze zeiden van als we dat afsluiten die lijfrente dat dat naar dat Visie Verzekeringen 

ging. En dan ging dat op 67-jarige leeftijd. Kwam dat dan tot uitkering. En als we dat afsloten kosten ons dat 

honderdvijftig euro. 

Medewerker AFM 1: Ja. 

Consument: Dat heeft hij duidelijk gezegd.  

Medewerker AFM 2: Oké. 

Consument: En toen moesten we op het laatst, moesten we…moest mijn man tekenen dat we over…dat we 

daarmee instemde. En toen zei ik nog van; Doe dat nou maar niet, ik wil dit eerst met de boekhouder overleggen. 

Nou dat hoefde dan niet. En mijn man die was helemaal met hem gaande. En hij schrok er al een beetje van dat ik 

dat zei. En toen zei ik: dan kunnen we het alsnog doen! 

“Nou” zei die “Dan moeten jullie wéér 150 euro betalen”. Nou zei ik, dat is ook wat. 

Medewerker AFM 1: had hij daar nog een uitleg voor? Waarom dat zo zou zijn? 

Consument: Nee want dan moest hij nog een keer komen.  

Medewerker AFM 1: Oh ja. Hm hm.  

Consument: Daar kwam het op neer. 

Medewerker AFM 1: Ja precies.  Ik schrijf het even op hoor. Maar kunt u zich nog herinneren dat nadat de 

adviseur was binnengekomen en het gesprek begon heeft hij toen… want financiële dienstverleners hebben een 

dienstverlenersdocument waarin de kenmerken van een financiële dienstverlener instaan. Dat heeft hij toen niet 

met u doorgenomen?  
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Consument: Nee. 

Medewerker AFM 1: Dus dat zegt u niks? Oké. 

Consument: Nee. Visie dat was een bedrijf, een goed bedrijf. En daar…nee hij heeft me verder niks gezegd. Het 

was van te voren bij de telefoon afge..afspraak dat het was een vrijblijvend afspraak.  

Medewerker AFM 1: Oké. En hij is dus vrij snel aan de verzekeringen voorbij gegaan en werd u gevraagd heeft u 

een lijfrenteverzekering? 

Consument: Ja. En dat was heel interessant voor hem zei hij toen nog.  

Medewerker AFM 1: En heeft hij toen die producten toen nog bekeken? Uw toenmalige verzekeringen? 

Consument: Ja. Hij heeft de lijfrente bekeken. Want ja dat was toch wel een aardig bedrag samen. 

Want bij <naam verzekeraar> hadden we een bedrag en bij <naam verzekeraar> hadden we een bedrag. Dus we 

zaten wel op 21.000 euro ongeveer.  

Medewerker AFM 1: ja. 

Consument: Heb ik dat jullie ook gemaild? 

Medewerker AFM 1: Nee dat heb ik niet voorbij zien komen…. Want samen was dat ongeveer 25.000 euro? 

Consument: Ja. 

Medewerker AFM 1: Oké. En heeft hij nog met u besproken voor welk doel u die lijfrentes had afgesloten? 

Consument: Nou dat was ons pensioen sparen. Voor later dan. 

Medewerker AFM 2: Voor de opbouw van uw pensioen? 

Consument: Ja. 

Medewerker AFM 1: Dat is met hem besproken? 

Consument: ja. Oh ik heb hier toch nog een mail.  

Medewerkers AFM: Ja? 

Consument: Van de afspraak. ‘Zoals telefonisch besproken, bevestigen we hierbij de afspraak op <datum> om vijf 

uur met de adviseur Visie Verzekeringen. Om de afspraak succesvol te laten verlopen verzoeken wij u de 

verzekeringsmap met de schadeverzekeringen en de levensbeleggingen /verzekeringen bij de hand te houden. Ik 

wil die mail ook wel naar jullie toe scannen? 

Medewerker AFM 1: ja als u dat zou willen doen, graag. Dat kunt u dan gewoon doormailen naar ons. 

Consument: ja, ja dit is de afspraakbevestiging. 

Medewerker AFM 2: ja want u heeft een e-mailbericht van ons ontvangen he? Over dit telefoongesprek van 

vandaag? 

Consument: Ja. 

Medewerker AFM 2: Ja. Dus als u dingen daarnaartoe zou willen sturen dan kunnen wij daar ook even naar kijken. 

Consument: Ik zal even kijken.. <Naam medewerker AFM 3> he? 

 Medewerker AFM 2: ja. Dat is onze collega en zij, wij kijken samen met haar hiernaar.  

Consument: Ja, Maar die kan ik nog wel even naar jullie toe mailen.  

Medewerker AFM 2: Ja, graag. 

Medewerker AFM 1: En zitten daar nog ..<onverstaanbaar; 2 stemmen door elkaar> bij, bij die e-mail? 

Consument: Nee. 

Medewerker AFM 1: Nee, alleen de afspraakbevestiging? 

Consument: Ja. Visie Verzekeringen dat is hun handelsnaam. Visie B.V. Want Visie Verzekeringen beschikt over 

vergunningen. Op grond van art 2:75. 
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Medewerker AFM 1: Oh ja dat staat in de mail, maar er zitten dus geen bijlage bij de e-mail? 

Consument: Nee, nee. 

Medewerker AFM 2: Oké. En u vertelde net al even dat de adviseur tegen u zei van ‘nou, u moet iets doen aan uw 

product omdat het anders niets waard is’ zeg maar.  Zijn er andere voordelen met u besproken voor het oversluiten 

van uw product? 

Consument: Voordelen? Nee… 

Medewerker AFM 2: of heeft de adviseur daar iets over los gelaten? Van waarom u zou moeten oversluiten? 

Consument: Nee, het ging louter om…we hadden het afgesloten op het pad 65-jarige leeftijd. 

En dat werd nu 67-jarige leeftijd. En dat moest dit jaar veranderd worden. 

Medewerker AFM 1: En er is niet gesproken over kosten van uw toenmalige product? Dat die te hoog zouden zijn 

of…? 

Consument: Nee, hij zei van; eenmalig 150 euro kosten dat, dat hij dat over zou maken. En toen moest mijn man 

een handtekening zetten, een paar handtekeningen, en ik wilde daar kopies van maken. Dus toen zei ik ‘goh wacht 

daar even nog mee, doe dat nou maar niet want ik wil eerst de boekhouder even vragen’. Ja, zei hij toen, maar dan 

kost het je straks nog een keer 150 euro want dan moet ik hier nog een keer komen.  

Medewerker AFM 2: Heeft de adviseur ook gekeken naar de kosten van uw oude product? En dan bedoel ik dus 

niet de kosten die u nu aan de adviseur of aan Visie moest betalen, maar de kosten die in uw lijfrente zaten 

berekend?  

Consument: Nee. 

Medewerker AFM 2: Oké. 

Medewerker AFM 1: Heeft hij vervolgens alternatieven met u besproken? Voor uw lijfrentes? 

Consument: Nee. 

Medewerker AFM 1: Oké. Wat heeft de adviseur toen voorgesteld? Heeft hij het [S] product voorgesteld? 

Consument: ja dan zat ik uh, ja dan zat ik bij die Visie Verzekeringen, dan was dat oké. 

Medewerker AFM 2: Het ging dus echt om een mankement in uw vorige product vanwege die leeftijd. Is er nog 

gesproken over het eventueel wijzigen van uw toenmalige product? Naar wel de juiste leeftijd? 

Consument: Nee 

Medewerker AFM 2: Oké.  

Medewerker AFM 1: heeft de adviseur gevraagd naar uw inkomen? Uw risicobereidheid? Of u kennis en ervaring 

heeft op het gebied van beleggen? 

Consument: Nee. 

Medewerker AFM 1: is daar geen formulier voor ingevuld? Door de adviseur? 

Consument: Nee. Hij heeft wel formulieren ingevuld en wat wij tekenen moesten dat heb ik allemaal gekopieerd.  

Medewerker AFM 1: Ja. En … 

Consument: Ik heb hier nog een herinnering voor een afspraak van <datum>.  

Medewerker AFM 2: Er is niet met de adviseur gesproken over uw inkomen? Of van uw man? 

Consument: Nee, volgens mij hebben we het daar niet over gehad. 

Medewerker AFM 2: Enkel en alleen over de verzekering? 

Consument: Ja. Over die lijfrente verzekering. Want dat vond hij wel aantrekkelijk. 

Medewerker AFM 2: ja.  
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Medewerker AFM 1: heeft de adviseur tijdens het gesprek documenten aan u gegeven? 

Consument: Documenten van Visie? 

Medewerker AFM 1: ja heeft u formulieren gekregen die u getekend hebt? Of kreeg u dat allemaal achteraf? 

Consument: ja dat heb ik dus allemaal achteraf gekregen.  

Medewerker AFM 2: Ging dat per mail, per post? 

Consument: Per post hebben we ook wat gekregen. En dat is het [S]. 

Medewerker AFM 2: ja. 

Consument: ja met zijn naam staat erbij. 

Medewerker AFM 1: En wat is dat voor formulier? 

Consument: (leest voor) Waarom dit formulier? Met dit formulier vraagt u het [S] product aan.  

En daar staat de persoonsgegevens op van de naam. 

Medewerker AFM 1: En is dit een offerte? Of een deelname formulier? Staat dat erop? 

Consument: (leest voor) Dit is vijftig jaar…? En hoofdzakelijk het …. <niet goed verstaanbaar> even kijken…ja 

dit is nog wel van hem! Dat is nog wel van hem, die adviseur. 

Medewerker AFM 2: Maar wat voor document is het? Heeft het een titel of iets dergelijks?  

Consument: De offerte. 

Medewerker AFM 2: Oh de offerte is het. Oké.  

Consument: Dat noemen ze de offerte. xxxxxxxxxxxxxxxxxxx 

Medewerker AFM 2: Ja precies. 

Medewerker AFM 1: Oké even terug. Want u heeft tijdens de afspraak niets gekregen? En u zegt achteraf per post 

heeft u documenten gekregen. 

Consument: Ja want hier staat ook; beoogd startkapitaal 43.000 euro. Dus het is nóg hoger. 

Medewerker AFM 2: (grappend) Dat is dan ieder geval mooi meegenomen.  

Consument: Hier staat nog meer kosten op…beoogde periodieke tijd: per maand. Productkosten: drie procent van 

het startkapitaal. Eenmalig en periodieke inleg. Kosten opening [S]-rekening: 35 euro eenmalig. Kosten [S] 

rekening per maand ook nog één euro zeventig. Administratiekosten: 150 euro. Maar hij heeft het alleen maar over 

administratiekosten gehad 150 euro. 

Medewerker AFM 1: Ja. 

Consument: En ze hebben het ook nog in xxxxxxxxxxxxxxxx en xxxxxxxxxxxxx. 

Een xxxxxxxxxxxxxxxx is 75% of 32.250 euro. En xxxxxxxxxxxxx 25 procent of 10.750.  

Medewerker AFM 2: Oké. Is dat ook besproken tijdens het gesprek? Om hoeveel van uw vermogen waar inging? 

Consument: nee. 

Medewerker AFM 2: Oké.  

Medewerker AFM 1: wat is er uitgelegd over het product wat u zou gaan afsluiten? Wat uw man zou gaan 

afsluiten? 

Consument: Nou dat was dan voor onze pensioenopbouw. Van tot en met 67-jarige leeftijd. 

Medewerker AFM 1: En is er nog verteld over waarin het belegd zou worden? Of… 

<onverstaanbaar, word door elkaar gepraat>  

Consument: Nee, nee. Niet dat ik me herinner. Want het stuitte hoofdzakelijk op van..uhm..nou het ging erom die 

65-jarige leeftijd dat was een afspraak. En dat moest je dit jaar veranderen want dat werd 67-jarige leeftijd.  

Medewerker AFM 1: Maar er werd niets gezegd over de [S] producten?  
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Consument: Nee want dat regelement van die lijfrentebeleggingsrechten dat heb ik allemaal achteraf gekregen.  

Medewerker AFM 2: oké.  

Medewerker AFM 1: ja kunt u dat nog een keer uitleggen welke documenten, welke documenten heeft u of uw 

man, welke documenten zijn er tijdens de afspraak getekend? En welke documenten heeft u achteraf gekregen?  

Consument: uh…..ja dat is meer van..uh…overstap. ‘U heeft besloten om uw huidige beleggingspolis om te zetten 

naar een beleggingsrekening bij de [S]. Administratief moet er nu een aantal stappen door worden genomen. 

Uiteindelijk door een <onverstaanbaar dialect> zorgen van een premie en de afkoopwaarde van de 

beleggingsrekening stort’…oh! Dit is, want ik was het er lang niet mee eens dus ik wilde zo gauw mogelijk weer 

daar weg van die Visie. En daar heb ik een boekhouder achteraan gezet en die heeft er iemand voor ingezet om die 

hele handel daar weer weg te halen.  

Medewerker AFM 2: Oké.  

Medewerker AFM 1: ja daar komen we zo op.  

Medewerker AFM 2: Wat wij eigenlijk graag willen weten is welke documenten zijn er door u en of door uw man 

tíjdens het gesprek met de adviseur ondertekend. 

Consument: Nou dat oversluitenpolis naar de [S], die heeft mijn man getekend. Op het moment dat hij hier zat.  

Medewerker AFM 2: oké. Want zijn er nog andere documenten getekend? 

Medewerker AFM 1: Bijvoorbeeld een machtiging of een offerte? 

Consument: ja! Hij moest dus ook…uh..want dat vond ik zo vreselijk gemeen… Op de ene kant moest hij een 

handtekening zetten. En dan kwam je tot de ontdekking dat op het andere opdrachtbevestiging, dat aan de andere 

zijde had hij even 350 euro neergezet. Dat kan ik je ook wel eventjes mailen.  

Medewerker AFM 2: Die heeft u meegestuurd volgens mij. 

Medewerker AFM 1: Ja die hebben wij. 

Consument: Oké. Want dat was een korting van 45 euro had ‘ie eraf gedaan. 

Medewerker AFM 2: En dat document dat heeft u toen.. Dat was één van de documenten die u per post heeft 

gekregen?  

Consument: Nee dat is op, dat is thuis hier getekend.  

Medewerker AFM 2: En wanneer heeft u dat zelf ontvangen? Dat papier? Na ondertekening? 

Consument: Nee dat hebben we direct gehouden want ik heb er kopies van gemaakt.  

Medewerker AFM 2: Oh, ter plekke mocht u het houden. 

Consument: ja. Ik mocht er kopies van maken dus ik heb alle kopieën ervan gemaakt.  

Medewerker AFM 2: Oké.  

Consument: En die originelen heeft hij meegenomen. 

Medewerker AFM 2: Oh kijk dan snappen wij het. Dus u heeft van alle documenten heeft u kopieën gemaakt? 

Consument: Ja. 

Medewerker AFM 2: En welke documenten zijn dat nog meer? Want we hebben nu ‘ de oversluiten van polis naar 

[S]’, de opdrachtbevestiging… Zijn er nog meer documenten die er zijn getekend? 

Consument: En opzeggen. Klachtenprocedure. ‘Visie Verzekeringen spant zich in om zo goed mogelijk van dienst 

te kunnen zijn. Toch kan het zijn dat u niet tevreden bent over deze dienstverlening. U kunt in dat geval de gang 

naar de rechter maken. Een procedure bij de rechtbank kost over het algemeen veel tijd, geld en energie. Om die 

reden staat u een klachtenprocedure ter beschikking’.  

Medewerker AFM 2: Ja…Oke. En zijn er nog meer documenten die u heeft gekregen? 



   

 

 

 

   

   

 Ons kenmerk xxxxxxxxxxxxx 

 Pagina 279 van 294 

   

Consument: Uh…dienstenwijzer.  

Medewerker AFM 2: Oh ja.  

Consument: Dat zijn ook nog papieren. Wilt u dat ook nog hebben? 

Medewerker AFM 1: Nee hoor, we nemen het gewoon even door.  

Medewerker AFM 2: We willen graag weten wat u allemaal heeft gekregen. 

Medewerker AFM 1: Heeft u ook nog een offerte gekregen? Of iets van een deelnameformulier van [S]? 

Consument: Ik even deze weer in een map doen…U bedoeld nog een offerte van.. Nou ik heb, ik wilde eerst niet 

betalen. En toen hebben ze mij nog een keer gebeld. ‘Je moet wel voor die datum betalen anders komt er weer 

zoveel kosten overheen’. Ik zeg ‘ik betaal niet want ik wil eerst, ik zoek het hoger op, want ik ben het er lang niet 

mee eens’.  

Medewerker AFM 1: U heeft dus geen documenten gekregen waaruit bleek wat voor product u had afgesloten? 

Consument: Nee…..<mompelt> 

Medewerker AFM 2: Want u had het net over een offerte die u had gekregen? 

Consument: Ja. 

Medewerker AFM 2: Wanneer heeft u die gekregen? 

Consument: Via de mail heb ik die toch gekregen? En die heb ik dacht ik ook naar jullie toe gestuurd. 

350 euro. 

Medewerker AFM 2: Die heeft u niet tijdens het gesprek gekregen maar na het gesprek per mail? 

Consument: Nee. Tijdens (het) gesprek moest mijn man tekenen. 

Medewerker AFM 2: Oké 

Consument: En hij kon dus niet zien op de andere kant waar hij dus voor tekende. Want op die andere kant daar 

stond dus die 350 euro. Maar hij zei dus iedere keer al het is 150 euro. 

Medewerker AFM 2: ja dat heeft u net verteld. Maar wanneer hebt u nou een kopie van dat document gekregen? 

Van de ondertekende brief. Tijdens het gesprek, heeft u daar zelf een kopie van gemaakt? 

Consument: Ja. 

Medewerker AFM 2: Of hebben ze die naar u gemaild? 

Consument: Nee, die heb ik tijdens dat, toen mijn man dat tekende, mocht ik er wel kopieën van maken. Dus dat 

heb ik ook allemaal gedaan. En de originele heeft hij dus weer meegenomen. 

Medewerker AFM 2: ja oké, duidelijk.  

 Medewerker AFM 1: Heeft u of uw man druk ervaren? Om de documenten te tekenen? En zo ja, waar bleek dat 

uit? 

Consument: Nou omdat mijn man moest dan maar tekenen. Nou ik zei, ‘doe dat even niet, want ik wil eerst de 

boekhouding even vragen’. Toen zei hij ‘ja dan moet ik nog een keer komen en dan kost het jullie nóg een keer 

150 euro’.  

Medewerker AFM 1: Ja, en toen was het van we tekenen maar begrijp ik? 

Consument: Nou en toen dacht mijn man van nou, hij zei van ‘laten we dat dan maar doen. Maar het zat mij niet 

lekker’.  

Medewerker AFM 1: nee. 

Consument: Maar hij voerde ergens wel de druk op want hij voelde wel aan mij dat ik wat terugkrabbelde. 

Medewerker AFM 1: Ja, ja precies. 

Consument: Ja hij bracht er toch wel een beetje spanning in. 
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Medewerker AFM 1: hoe heeft u de afspraak ervaren? 

Consument: Een rotstreek!  

Medewerker AFM 1: Ja. 

Consument: Dezelfde avond dacht ik al van, ik zei tegen mijn man: Dit klopt ergens niet. De volgende dag heb ik 

mijn boekhouder gebeld. En ik zeg zo en zo. Hij zei : dit heb ik nog nooit van gehoord.  

Medewerker AFM 1: Nee. 

Consument: Nou toen dacht ik al dit is foute boel. Ja en wat kun je er dan al aan doen? Je hebt al getekend. 

Medewerker AFM 2: U zegt dat Visie he, die is op bezoek geweest. Die heeft u een product van [S] (aangeboden). 

Is er tijdens dat gesprek daar nog iets over verteld? Wie Visie is? Of wie [S] is? 

Consument: Nee. Hij had meer interesse in die lijfrente daar kon hij dan, wat wij daar hadden afgesloten dat kon 

hij daar weghalen. En dat kon hij bij Visie Verzekeringen onderbrengen. En dan op die leeftijd zetten. Hij ging 

helemaal niet op die andere verzekeringen door. 

Medewerker AFM 1: Was u of uw man zich er wel van bewust dat u een [S] product afsloot op dat moment?  

Consument: Nee. Zoveel verstand hebben we er ook weer niet van zulke dingen. Maar hij heeft er niet veel over 

gezegd. Toen heb ik die dag nadertijd ook nog naar hun gebeld naar die man die hier geweest is. Maar die werkte 

er al niet meer! Ik zei ’wat is dit dan voor raar iets?’. Vond ik ook al zo vreemd. 

Medewerker AFM 1: Ja. En heeft u toen nog een klacht ingediend hierover bij Visie? 

Consument: Ja toen hebben ze mij een paar keer gebeld; “je bent niet tevreden’. Ik zeg ‘nee, ik ben helemaal niet 

tevreden over alleen al Hoe het tot stand is gekomen en dat het helemaal niet wáár is dat je in een keer je geld 

kwijt bent. 

Medewerker AFM 1: Nee. 

Consument: Hij heeft ons ook daar voorgelogen.  

Medewerker AFM 1: Maar is er dus een klacht ingediend? Of heeft u alleen daarover gebeld met hun? 

Consument: ik heb er een paar keer over gebeld. En hun met mij ook want ik was niet tevreden, hadden zij het 

gevoel. Nee ik zei, louter al niet om hoe het gegaan is. Ze hebben mij onder druk gezet. En mijn man. 

Medewerker AFM 2: Ja. Maar u heeft zelf, als ik het goed begrijp, meerdere keren contact gehad hierover met 

Visie maar u heeft geen officiële klacht ingediend? 

Consument: Nee want hoe moet ik dat doen? 

Medewerker AFM 2: Ja omdat u net iets voorlas over een klachtenbrief die u had gekregen… 

Consument: Ja. Maar wij zijn dan ook …klachtenprocedure dat zie ik nu. Maar ik ben ook niet van die hele 

rotzooi door te lezen. Want wij hebben werk zat, wij hebben beiden een baan dus ja. Dan ga je ook een beetje 

vertrouwen… 

Medewerker AFM 2: Ja. Nee dat begrijpen we ook hoor. 

Medewerker AFM 1: En welk product heeft u nu precies afgesloten bij Visie? 

Consument: Nou van die pensioen…maar dat is nu alweer van de kant hoor. Ja we hebben alles daar alweer weg. 

Met zoveel kosten erachter aan. Want daar moet je ook weer kosten over betalen hé?!  

Medewerker AFM 2: u heeft het dus weer laten oversluiten? 

Consument: Ja. 

Medewerker AFM 2: En naar welke partij? 

Consument: Naar <naam verzekeraar>. 
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Medewerker AFM 2: Dus terug naar waar u vandaan kwam? 

Consument: Ja. Met <naam verzekeraar> hadden we ook. Maar dit is ook naar <naam verzekeraar> gegaan. 

Medewerker AFM 2: En wanneer heeft u dat gedaan?  

Consument: ‘Per <datum> voortzetten bij de [S]’ staat hier.  

Medewerker AFM 2: Ja maar wanneer heeft u ‘m weer teruggezet naar <naam verzekeraar>? 

Consument: ja ik zal even kijken. Dat is denk ik begin van dit jaar. ‘Akkoordverklaring; afkoop. Dat moesten we 

ook nog tekenen hé. Voor die andere. Eens even kijken dan ga ik verder. En dan krijg je een wachtwoord en zo 

iets. Lijfrente opbouwrekening..(bladert door papieren) 

En hier heb ik; ’het volledige gegeven…’oh nee dat is de belasting. Dit is <datum>. Heb ik hier een jaaroverzicht 

over belastingjaar 2015.  

Medewerker AFM 2: Maar kunt u zich nog herinneren het product dat u had bij [S] heeft overgesloten? 

 Heeft u zelf bijvoorbeeld <naam verzekeraar> gebeld? Of heeft u iemand dat laten doen? 

Consument: Ik heb laten doen. 

Medewerker AFM 2: En wanneer is dat gebeurd? 

Consument: Ik zal ook even, dan moet ik even naar een andere map… Hij is er direct wel mee aan het 

onderhandelen geweest. Zo van hoe en wat om er weg te halen waar wij ook weer papieren voor moesten tekenen. 

Omdat daar weer weg te halen…(opent map) even kijken. Oh nee dit is de hypotheek…<naam verzekeraar>. 

(gerommel in mappen) het is in het begin van het jaar geweest hoor. 

Medewerker AFM 2: Begin dit jaar dus u was al een tijdje nadat.. 

Consument: Ja. 

Medewerker AFM 2: Ja oké. 

Consument: Er is zoveel op papier, over en weer over hoe en wat allemaal. 

Medewerker AFM 2: Ja. En ik begrijp dat er toen wederom kosten in rekening werden gebracht? 

waren dat kosten die u aan Visie moest betalen of kosten die u aan <naam verzekeraar> moest betalen? 

Consument: Nou die Visie die wilden weer kosten hebben he. Dat moest weer overgeschreven worden. Dus dat 

moest ik kosten(?). Want ze hebben mij ook gebeld van ‘Zou je dat nou wel doen? Want dat kost je weer 

overdracht en zooi’. 

Medewerker AFM 2: Oké. En hoeveel heeft u toen moeten betalen? 

Consument: Ja goeie vraag. 

Medewerker AFM 2: dat weet u niet? 

Consument: Nou dat houden ze dan van die rekening af he? 

Medewerker AFM 2: Ja,  maar u kunt u zich niet zo herinneren hoeveel dat was? 

Consument: (leest voor) Klachtengegevens, particulieren… nee. Nou wat staat hier.. 

Medewerker AFM 1: heeft u uiteindelijk ook die 350 euro moeten betalen? 

Consument: 350. 

Medewerker AFM 1: Ja? 

Consument: Ja. 

Medewerker AFM 1: Die hebt u ook betaald? 

Consument: Ja. Die heb ik betaald want ik denk wie weet krijg ik anders daar ook weer boetes over en al die 

dingen meer.  

Medewerker AFM 1: Ja. 
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Consument: Nou ik denk dan moet het maar. 

Medewerker AFM 1: Ja. 

Medewerker AFM 2: Oké. 

Medewerker AFM 1: Toen heeft u het overgezet naar <naam verzekeraar>. Heeft iemand anders het voor u 

gedaan.  

Consument: Ja dat heeft He… 

Medewerker AFM 1: En daar moest u ook kosten voor betalen? Omdat over te laten zetten? 

Consument: Ja. Die man die moest 200 euro hebben. 

Medewerker AFM 2: Hoeveel? 

Consument: 200. 

Medewerker AFM 1: 200 euro. Oké. 

Medewerker AFM 2: Dat moest degene die u heeft geholpen? Heeft u dat betaald. 

Consument: ja. 

Medewerker AFM 2: Oké. En bent u nu tevreden? 

Consument: Ja nou ik ben allang blij dat het bij die man weg is. Maar ik kan me nou druk maken om die vent die 

hier geweest is. Dat zijn rotstreken. Vandaar dat ik jullie ook, hoe ik daar aangekomen ben ik denk via de televisie. 

Zijn jullie niet ook een keer bij de tros, ‘radar’ of zoiets geweest? 

Medewerker AFM 2: Radar ja. 

Consument: Ja! 

Medewerker AFM 2: Daar zit wel eens iemand van de Autoriteit Financiële Markten, dus dat kan. 

Consument: Ja dat kan. En toen heb ik op uw site gezien dat jullie ook met die Visie Verzekeringen ook wel vaker 

in aanmerking zijn gekomen?  

Medewerker AFM 1: Ja, ja we kunnen niet in uw individuele geval advies geven of bemiddelen. Maar als er erg 

veel signalen of meldingen bij ons binnenkomen over een bepaalde partij dan kunnen wij daar onderzoek naar 

doen.  

Consument: Ja.  

Medewerker AFM 1: Ja. Dus het is goed dat u een melding heeft gedaan bij ons. Ik denk dat wij u al onze vragen 

wel gesteld hebben. Ik kijk even naar mijn collega? 

Medewerker AFM 2: Zijn er vanuit u op dit moment nog vragen aan ons? 

Consument: Nee, ja ik.. Die 350 euro dat vind ik wel heel zonde dat ik dat betaald heb. Maar dat zal ik wel moeten 

maar hoe kan ik met een klacht dat geld weer terug krijgen ofzo? Ik denk dat ik geen poot heb om op te staan? 

Omdat mijn man heeft getekend. 

Medewerker AFM 2: Nou misschien dat het goed is voor u om te weten; allereerst over de AFM dat wij 

bemiddelen sowieso niet in conflicten tussen consument en ondernemingen. Wat wij wel kunnen doen is eventueel 

onderzoek doen naar een onderneming op het moment dat wij het idee hebben dat zij de regels niet naleven. Dus 

wij kunnen u ook niet helpen met vragen daarover. Wat ik u wel inderdaad kan zeggen is als uw man heeft 

getekend en u niet en u wilt daar iets mee dan, uw man heeft zijn handtekening gezet, dan zal het ook uw man 

moeten zijn die daar tegen optreed. Dat kan ik u in ieder geval wel meegeven.  

Consument: ja maar die steekt er geen energie in. 

Medewerker AFM 2: Oké.  
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Consument: Nee dat moet ik dan doen. Nou met hem. 

Medewerker AFM 1: ja er is een klachtenprocedure misschien kunt u daar nog eens naar kijken.  

Consument: Bij die Visie Verzekeringen? 

Medewerker AFM 1: Ja. Uiteindelijk als u er dan niet uitkomt met Visie kunt u naar volgens mij naar het Kifid 

stappen.  

Consument: Kifid? 

Medewerker AFM 1: ja dat is de onafhankelijke.. 

Medewerker AFM 2: Een soort van klachteninstituut voor de financiële dienstverlening. En dat staat als het goed 

is, dat zei ik net al even tegen u, u las net een stukje voor uit de procedure, klachtenprocedure van Visie heeft 

gekregen. Als het goed is staat daar in uitgelegd hoe u een klacht zou moeten indienen en dat het inderdaad ook 

naar Kifid kan. Dus ja, mocht u er nog steeds behoefte aan hebben kijk daar dan even naar of u daar iets mee wilt 

doen.  

Consument: Ja, Kifid. Hoe schrijf je dat? 

Medewerker AFM 2: K-i-f-i-d. 

Consument: (herhaalt) 

Medewerker AFM 2: Ja. 

Consument: Oké. Nou ik probeer het. En jullie willen nog wel even die kopie van die afspraak? 

Medewerker AFM 2: Als u dat zou kunnen sturen naar <Naam Medewerker AFM 3> dat is onze collega. Dan 

gaan wij daar nog even naar kijken. En eigenlijk is mijn allerlaatste vraag aan u; Of u ons toestemming geeft dat 

wij de informatie die u ons heeft gegeven of we die kunnen gebruiken mocht dat nodig zijn in een eventueel 

onderzoek. 

Consument: Ja. 

Medewerker AFM 2: Ja? 

Consument: Ja. 

Medewerker AFM 2: Oké.  

Consument: Prima. Pak die handel maar aan. 

Medewerker AFM 2: Dan bedankt voor uw tijd en uw informatie. 

Consument: Ik hoop dat jullie er nog wat mee kunnen. En ja, er wat mee doen kunnen. 

Medewerker AFM 2: We gaan er in ieder geval naar kijken. 

Consument: Om dat te stoppen. 

Medewerker AFM 1: Ja. Fijne dag verder. 

Consument: ja en ik stuur even die afspraken naar jullie. 

Medewerker AFM 2: ja heel fijn hartelijk dank. 

Consument: Is goed hoor. 

Medewerker AFM 1: Daag. 

Consument: Dag.  
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Bijlage 5: Inhoud cliëntdossiers 

1. xxxxxxxxx 

 

 Appointment info  

 Ondertekening persoonlijk financieel advies d.d. 11 juni 2015 

 Persoonlijk Financieel Advies d.d. 11 juni (xxxxx) 

 Brief van xx ‘winstdeling voor polisnummer xxxxxxxx van mei 2014 

 Bevestiging aanvraag d.d. 15-6-2015 

 Deelnameformulier - xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx d.d. 11-6-2015 

 Kopie identiteitskaart  

 Kopie bankpas  

 Formulier afwijking kosten 

Aanvulling 2016 

 Jaaroverzicht 2015 

 

2. xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx 

 

 Appointment info  

 Persoonlijk Financieel Advies d.d. 16 april 2015 (xxxxx) 

 Gespreksnotitie d.d. 13 mei 2015 door xxxxxxxxx 

 E-mail van [S] naar xx d.d. 10 juni 2015 met verzoek poliswaarde over te boeken 

 Bevestiging aanvraag d.d. 13-5-2015 

 Deelnameformulier - xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx d.d. 16-4-2015 xxxxxxxxxxxxx 

 Brief "oversluiten polis(sen) naar [S]" aan xx d.d. 16 april 2015 

 Kopie identiteitskaarten xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx  

 Kopie bankpas xxxxxxxxxxx 

 Offerte - xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx d.d.16-4-2015 xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx 

 Verklaring ontbreken (kopie) polisblad d.d. 16-4-2015 

 Brief “afkoop” van xx d.d. 7 februari 2011 

 Opdrachtbevestiging d.d. 16 april 2015  

 Machtiging doorlopend SEPA-incasso d.d. 16-4-2015 

 PSK Formulier 4 Overdracht lijfrentekapitaal door verzekeraar (xx) 

Aanvulling 2016 

- Jaaroverzicht 2015 

- Persoonlijk Financieel Advies d.d. 16 april 2015 (xxxxx) (dubbel) 

 

3. xxxxxxxxx 
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 Appointment info  

 Persoonlijk Financieel Advies d.d. 20 maart 2015 (xxxxx) 

 Bevestiging aanvraag d.d. 28-5-2015 

 Deelnameformulier - xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx d.d. 20-3-2015 

 Offerte - xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx d.d.20-3-2015 

 Brief "oversluiten polis(sen) naar [S]" aan xxxxx d.d. 20-3- 2015 

 Kopie identiteitskaart  

 Kopie bankpas  

 Inventarisatieformulier [S] 

 Verklaring ontbreken (kopie) polisblad d.d. 20-3-2015 

 Machtiging eenmalig SEPA-incasso d.d. 20-3-2015 

 Brief “afkoop” van xx d.d. 7 februari 2011 

 Opdrachtbevestiging d.d. 16 april 2015  

 Brief van [S] ‘Ondertekenen afkoopbrief xxxxx’ aan xxxxxxxxxxxxxxx d.d. 24 april 2015 

 Brief ‘Afkoopbrief en correcte overstapgegevens’ van [S] aan xxxxx d.d. 30 april 2015 

 PSK Formulier 4 Overdracht lijfrentekapitaal door verzekeraar (xxxxx) 

 

Aanvulling 2016 

- Jaaroverzicht 2015 

 

4. xxxxxxxxxxxx 

 

 Appointment info  

 Ondertekening persoonlijk financieel advies d.d. 25 maart 2015 

 Persoonlijk Financieel Advies d.d. 25 maart 2015 (xxxxx) 

 Brief ‘opgave afkoopwaarde’ van xxx d.d. 7 april 2015 

 Brief "overdracht van uw polis(sen) naar [S]" aan xxxxxxxxxxxxxxxx van 16 juni 2015 

 Bevestiging aanvraag d.d. 17 juni 2015 (niet ondertekend) 

 Deelnameformulier - xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx d.d. 25 maart 2015  

 Offerte - xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx d.d.25-3-2015  

 Brief "oversluiten polis(sen) naar [S]" aan xxx d.d. 25 maart 2015 

 Kopie bankpas  

 Kopie identiteitskaart 

 Kopie bankafschrift 

 Verklaring van vrijwaring voor verlies van de originele polis en eventuele wijzigingsbladen 

 Machtiging doorlopend SEPA-incasso d.d. 25-3-2015 

 PSK Formulier 4 Overdracht lijfrentekapitaal door verzekeraar (xxx) 

 Brief ‘correcte overstapgegevens’ van [S] aan xxx d.d. 26 mei 2015 

Aanvulling 2016 
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- Jaaroverzicht 2015 

 

5. xxxxxxxxxxxx 

 

 Appointment info  

 Brief van xxx aan xxxxxxxxxxxxxxx “Opgave afkoopwaarde’ d.d. 4 mei 2015 

 Persoonlijk Financieel Advies d.d. 28 april 2015 (xxxxx) 

 Bevestiging aanvraag d.d. 30-4-2015 

 Deelnameformulier - xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx d.d. 28-4-2015 

 Offerte - xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx d.d. 28-4-2015 

 Brief "oversluiten polis(sen) naar [S]" aan xxx d.d. 28 april 2015 

 Kopie bankpas  

 Kopie identiteitskaart 

 Levensverzekeringpolis xxxx  

 Opdrachtbevestiging d.d. 28 april 

 Machtiging eenmalig SEPA-incasso d.d. 16-4-2015 

 Checklist dossier binnendienst 

 Brief ‘Afkoopbrief en correcte overstapgegevens’ van [S] aan xxxxx d.d.26 mei 2015 

 PSK Formulier 4 Overdracht lijfrentekapitaal door verzekeraar (xxx) 

Aanvulling 2016 

- Jaaroverzicht 2015 

 

6. xxxxx 

 

 Deelnameformulier - xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx d.d. 29-4-2015 

 Offerte - xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx d.d. 29-4-2015  

 Brief "oversluiten polis(sen) naar [S] aan xxxxx” d.d. 29-4-2015 

 Kopie identiteitskaart  

 Kopie rekeningafschrift 

 Aanhangsel inzake premievrijmaking xxxxxxxxxxxxxxxxx 

 ‘Dit is uw waarde per 31 december 2013’ van xxxxx Levensverzekeringen d.d. 14 mei 2014 

 Verklaring ontbreken (kopie) polisblad d.d. 29-4-2015 

 Formulier xxxxxxxxxxxxxxx Opgaaf gegevens voor de loonheffingen 

 Opdrachtbevestiging getekend op 29-4-2015 

 Machtiging doorlopend SEPA-incasso d.d. 29-4-2015 

 Formulier afwijking kosten  

 Checklist dossiers binnendienst 

 Appointment info  

 Brief ‘Afkoopbrief en correcte overstapgegevens’ van [S] aan xxxxx d.d.3 juni 2015 
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 PSK Formulier Lijfrentekapitaal d.d. 11 juni 2015 van xxxxx 

Aanvulling 2016 

- Jaaroverzicht 2015 

- Emailwisseling mbt wachtwoord 

 

7. xxxxxxxxxxx 

 

 E-mail van Visie Verzekeringen aan xxxxxxxxxxxxxxxxxxx “RE: kopie van polis” d.d. 13 april 2015 

 Appointment info  

 Persoonlijk Financieel Advies d.d. 26 mei 2015 (xxxxx) 

 E-mail van xxxxxxxxxxxxxxxxxxx  “Re: [S]” d.d. 29 mei 2015 

 Bevestiging aanvraag d.d. 29-5-2015 

 Deelname xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx d.d. 26-5-2015 

 Offerte xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx d.d. 26-5-2015 

 Kopie identiteitskaart  

 Kopie bankpas  

 Kopie afwijking kosten 

 Checklist dossier binnendienst 

Aanvulling 2016 

- Jaaroverzicht 2015 

 

8. xxxx 

 

 Bevestiging aanvraag d.d. 19-1-2015 (niet ondertekend) 

 Deelnameformulier - xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx d.d. 16-1 2015  

 Offerte - xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx d.d.16-1-2015  

 Brief "oversluiten polis(sen) naar [S]" aan xxxxx d.d. 16-1- 2015 

 Kopie bankpas  

 Kopie identiteitskaart 

 Brief van xxxxx ‘informatie over uw xxxxxxxxxxxxxxxxxxx d.d. 5-12-2014 

 Verklaring ontbreken (kopie) polisblad d.d. 16-1-2015 

 Machtiging doorlopend SEPA-incasso d.d. 16-1-2015 

 [S] inventarisatieformulier (geen datum) 

 PSK Formulier Kapitaalverzekering/KEW d.d. 13 maart 2015 van xxxxx 

 Brief ‘Afkoopbrief en correcte overstapgegevens’ van [S] aan xxxxx d.d. 4 maart 2015 

 Brief Afkoopofferte xxxxxxxxxxxxxxxxxx van xxxxx d.d. 22 januari 2015 

 Brief Fiscale Jaaropgaaf van xxxxx; d.d. 5-2-2015 

Aanvulling 2016 

- Emailwisseling m.b.t. formulier gedeeltelijke opname 

- Jaaroverzicht 2015 
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9. xxxxxxxxxxx 

 

 Bevestiging aanvraag d.d. 11-2-2015 (niet ondertekend) 

 Kopie identiteitskaart  

 Kopie rekeningafschrift 

 Deelnameformulier - xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx d.d. 3-2-2015  

 Offerte - xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx d.d. 3-2-2015  

 Brief "oversluiten polis(sen) naar [S] aan xxxxx d.d. 3-2-2015 

 Formulier (gedeeltelijke) afkoop beleggingsverzekering van xxxxxxxxxxxx d.d. 3-2-2015 

 Beleggingsinformatie xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx d.d. 13-12-2014 

 Formulier xxxxxxxxxxxxxxx Opgaaf gegevens voor de loonheffingen 

 Verklaring ontbreken (kopie) polisblad d.d. 3-2-2015 

 [S] inventarisatieformulier (geen datum) inclusief Handreiking consumentgesprek execution only [S] 

 Machtiging eenmalig SEPA incasso 

 Formulier afwijking advieskosten 

 Appointment info  

 Brief van xxxxx Afkoop levensverzekering onder polisnummer (…) d.d. 6 maart 2015 

 PSK Formulier 4 overdracht lijfrentekapitaal door verzekeraar xxxxx 

 Brief ‘Afkoopbrief en correcte overstapgegevens’ van [S] aan xxxxx d.d.2 maart 2015 

Aanvulling 2016 

- Jaaroverzicht 2015 

- Emailwisseling m.b.t. wachtwoord 
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Bijlage 6: Wettelijk Kader  

Wet op het financieel toezicht (Wft) 

 

In artikel 1:1 Wft is, voor zover relevant, bepaald:  

In deze wet en de daarop berustende bepalingen wordt, voorzover niet anders is bepaald, verstaan onder: 

 

adviseren:  

b. het in de uitoefening van een beroep of bedrijf aanbevelen van een of meer specifieke overeenkomsten waarbij 

een premiepensioenvordering ontstaat, van een of meer specifieke verzekeringen of van een of meer specifieke 

financiële instrumenten aan een bepaalde cliënt; 

 

adviseur: degene die adviseert; 

 

beheerder van een beleggingsinstelling: degene die in de uitoefening van een beroep of bedrijf het beheer voert 

over een of meer beleggingsinstellingen; 

 

beleggingsinstelling: beleggingsinstelling als bedoeld in artikel 4, eerste lid, onderdeel a, van de richtlijn 

beheerders van alternatieve beleggingsinstellingen in de vorm van een beleggingsfonds of een 

beleggingsmaatschappij; 

 

beleggingsonderneming: degene die een beleggingsdienst verleent of een beleggingsactiviteit verricht; 

 

bemiddelaar: degene die bemiddelt; 

 

bemiddelen:  

a. alle werkzaamheden in de uitoefening van een beroep of bedrijf gericht op het als tussenpersoon tot stand 

brengen van een overeenkomst inzake een ander financieel product dan een financieel instrument, krediet, 

premiepensioenvordering of verzekering tussen een consument en een aanbieder; 

d. alle werkzaamheden in de uitoefening van een beroep of bedrijf gericht op het als tussenpersoon tot stand 

brengen van een overeenkomst inzake een ander financieel product dan een financieel instrument, krediet, 

premiepensioenvordering of verzekering tussen een consument en een aanbieder; 

 

consument: een niet in de uitoefening van zijn bedrijf of beroep handelende natuurlijke persoon aan wie een 

financiële onderneming een financiële dienst verleent; 

 

financieel instrument: 

c. recht van deelneming in een beleggingsinstelling of icbe, niet zijnde een effect;  

 

financieel product:  
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d. een financieel instrument;  

g. een verzekering die geen herverzekering is;  

 

financiële dienst:  

a. aanbieden;  

b. adviseren over andere financiële producten dan financiële instrumenten;  

d. bemiddelen;  

h. verlenen van een beleggingsdienst;  

 

financiëledienstverlener: degene die een ander financieel product dan een financieel instrument aanbiedt, die 

adviseert over een ander financieel product dan een financieel instrument of die bemiddelt, 

herverzekeringsbemiddelt, optreedt als gevolmachtigd agent of optreedt als ondergevolmachtigde agent; 

 

financiële onderneming:  

c. een beheerder van een beleggingsinstelling;  

e. een beleggingsinstelling;  

f. een beleggingsonderneming 

k. een financiëledienstverlener 

 

niet-professionele belegger: een cliënt die niet een professionele belegger is; 

 

subfonds: administratief afgescheiden gedeelte van het vermogen van een beleggingsinstelling of icbe waarvoor 

een separaat beleggingsbeleid wordt gevoerd en waarin specifiek voor dat gedeelte ter collectieve belegging 

gevraagde of verkregen gelden of andere goederen zijn of worden opgenomen teneinde de deelnemers in de 

opbrengst van de beleggingen te doen delen onder specifiek voor dat gedeelte geldende voorwaarden; 

 

toezichthouder: de Nederlandsche Bank of de Autoriteit Financiële Markten, ieder voor zover belast met de 

uitoefening van taken ingevolge deze wet; 

 

verlenen van een beleggingsdienst:  

a. in de uitoefening van een beroep of bedrijf ontvangen en doorgeven van orders van cliënten met betrekking tot 

financiële instrumenten; 

d. in de uitoefening van een beroep of bedrijf ontvangen en doorgeven van orders van cliënten met betrekking tot 

financiële instrumenten; 

 

In artikel 1:104 Wft is, voor zover relevant, het volgende bepaald:  

1. De toezichthouder kan een door hem verleende vergunning wijzigen, geheel of gedeeltelijk intrekken of 

beperken, dan wel daaraan nadere voorschriften verbinden, indien: 

d. de vergunninghouder niet meer voldoet aan de bij of krachtens deze wet gestelde regels dan wel niet 

meer voldoet aan de aan de vergunning verbonden voorschriften of gestelde beperkingen; 
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In artikel 1:117 Wft is, voor zover relevant, bepaald: 

1. Een financiële onderneming waarop artikel 3:17, 4:14 of 4:15 van toepassing is, voert als onderdeel van de 

in die artikelen bedoelde beheerste bedrijfsvoering een beheerst beloningsbeleid, dat schriftelijk wordt 

vastgelegd. 

 

In artikel 2:80 Wft is, voor zover relevant, bepaald:  

1. Het is verboden in Nederland zonder een daartoe door de Autoriteit Financiële Markten verleende 

vergunning te bemiddelen. 

 

In artikel 2:83 Wft is, voor zover relevant, bepaald:  

1. De Autoriteit Financiële Markten verleent op aanvraag een vergunning als bedoeld in artikel 2:80, eerste lid, 

indien de aanvrager aantoont dat zal worden voldaan aan het bepaalde ingevolge: 

a. artikel 4:9, eerste tot en met derde lid, met betrekking tot de geschiktheid en vakbekwaamheid van de in 

dat artikel bedoelde personen; 

b. artikel 4:10 met betrekking tot de betrouwbaarheid van de in dat artikel bedoelde personen;  

c. artikel 4:11, tweede en derde lid, met betrekking tot het beleid inzake de integere bedrijfsuitoefening; 

 

In artikel 4:9 Wft is, voor zover relevant, bepaald: 

1. Het dagelijks beleid van een beheerder van een beleggingsinstelling, beleggingsmaatschappij, beheerder van 

een icbe, maatschappij voor collectieve belegging in effecten, beleggingsonderneming, bewaarder, 

financiëledienstverlener of pensioenbewaarder wordt bepaald door personen die geschikt zijn in verband met 

de uitoefening van het bedrijf van de financiële onderneming. Indien binnen de financiële onderneming een 

orgaan is belast met toezicht op het beleid en de algemene gang van zaken van de financiële onderneming, 

wordt dit toezicht gehouden door personen die geschikt zijn voor de uitoefening van dit toezicht. 

 

In artikel 4:10 Wft is, voor zover relevant, bepaald: 

1. Het beleid van een beheerder van een beleggingsinstelling, beleggingsmaatschappij, beheerder van een icbe, 

maatschappij voor collectieve belegging in effecten, beleggingsonderneming, bewaarder, 

financiëledienstverlener of pensioenbewaarder wordt bepaald of mede bepaald door personen wier 

betrouwbaarheid buiten twijfel staat. Indien binnen de financiële onderneming een orgaan is belast met 

toezicht op het beleid en de algemene gang van zaken van de financiële onderneming wordt dit toezicht 

gehouden door personen wier betrouwbaarheid buiten twijfel staat. 

 

In artikel 4:11 Wft is, voor zover relevant, bepaald: 

2. Een financiëledienstverlener voert een adequaat beleid dat een integere uitoefening van zijn bedrijf 

waarborgt. Hieronder wordt verstaan dat wordt tegengegaan dat de financiëledienstverlener of zijn 

werknemers strafbare feiten of andere wetsovertredingen begaan die het vertrouwen in de 

financiëledienstverlener of in de financiële markten kunnen schaden. Bij algemene maatregel van bestuur 

kunnen andere onderwerpen worden aangewezen die tot de integere uitoefening van het bedrijf van een 

financiëledienstverlener worden gerekend. 
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In artikel 4:15 Wft is, voor zover relevant, bepaald:  

1. Een financiëledienstverlener die niet het bedrijf van financiële instelling, bank of verzekeraar uitoefent, richt 

de bedrijfsvoering zodanig in dat deze een beheerste en integere uitoefening van zijn bedrijf waarborgt. 

 

In artikel 4:17 Wft is, voor zover relevant, bepaald: 

1. Een beheerder van een icbe, beleggingsonderneming die beleggingsdiensten verleent, een 

betaaldienstverlener, clearinginstelling of financiëledienstverlener draagt zorg voor een adequate 

behandeling van klachten van cliënten, consumenten of deelnemers over betaaldiensten, financiële diensten 

of financiële producten van de financiële onderneming. Hiertoe: 

a. beschikt de financiële onderneming over een interne klachtenprocedure, gericht op een spoedige en 

zorgvuldige behandeling van klachten;  

3. Bij algemene maatregel van bestuur kunnen regels worden gesteld met betrekking tot de afhandeling van 

klachten. Voorts kunnen, in aanvulling op de Implementatiewet buitengerechtelijke geschillenbeslechting 

consumenten gestelde regels, bij algemene maatregel van bestuur nadere regels worden gesteld met 

betrekking tot de aan instanties of procedures tot buitengerechtelijke beslechting van geschillen als bedoeld 

in het eerste lid, onderdeel b, te stellen eisen, alsmede regels met betrekking tot de door die instanties aan 

Onze Minister te verstrekken informatie. 

 

In artikel 4:19 Wft is, voor zover relevant, bepaald: 

2. De door een financiële onderneming aan cliënten verstrekte of beschikbaar gestelde informatie, waaronder 

reclame-uitingen, ter zake van een financieel product, financiële dienst of nevendienst is correct, duidelijk en 

niet misleidend. 

 

In artikel 4:20 Wft is, voor zover relevant, bepaald: 

1. Voorafgaand aan het adviseren, het verlenen van een beleggingsdienst, het verlenen van een nevendienst of 

de totstandkoming van een overeenkomst inzake een financieel product niet zijnde een financieel instrument 

verstrekt een beleggingsonderneming of financiëledienstverlener de consument of, indien het een financieel 

instrument of verzekering betreft, de cliënt informatie voor zover dit redelijkerwijs relevant is voor een 

adequate beoordeling van die dienst of dat product. Bij of krachtens algemene maatregel van bestuur kunnen 

regels worden gesteld met betrekking tot de in de vorige volzin bedoelde informatie. Deze regels kunnen 

onder meer betrekking hebben op de informatie die wordt verschaft met betrekking tot de uitoefening door de 

consument of cliënt van de in artikel 230x, eerste en tweede lid, van Boek 6 van het Burgerlijk Wetboek 

bedoelde rechten. 

 

In artikel 4:23 Wft is, voor zover relevant, bepaald:  

1. Indien een financiële onderneming een consument of, indien het een financieel instrument of verzekering 

betreft, cliënt adviseert of een individueel vermogen beheert: 

a. wint zij in het belang van de consument onderscheidenlijk de cliënt informatie in over diens financiële 

positie, kennis, ervaring, doelstellingen en risicobereidheid, voorzover dit redelijkerwijs relevant is voor 

haar advies of het beheren van het individuele vermogen; 

3. Bij of krachtens algemene maatregel van bestuur kunnen regels worden gesteld met betrekking tot: 
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c. de informatie, bedoeld in het eerste lid, onderdeel a, en de wijze waarop deze informatie wordt 

ingewonnen; 

 

In artikel 4:26 Wft is, voor zover relevant, bepaald:  

1. Een financiële onderneming meldt wijzigingen met betrekking tot onderwerpen waarover ingevolge artikel 

2:3.0d, eerste lid, 2:13, tweede lid, 2:22, tweede lid, 2:32, tweede lid, 2:33, tweede lid, 2:42, tweede lid, 2:43, 

tweede lid, 2:58, tweede lid, 2:63, tweede lid, 2:67, derde lid, 2:67b, tweede lid, 2:68, tweede lid, 2:69c, 

vierde lid, 2:72, tweede lid, 2:73, eerste lid, 2:78, tweede lid, 2:83, tweede lid, 2:89, tweede lid, 2:94, tweede 

lid, 2:99, derde lid, 2:105, vijfde lid, 2:125, eerste lid, 2:126, eerste lid, 2:130, eerste lid, 3:110, tweede lid, 

4:5, derde lid, 4:10, derde lid, 4:37c, zesde lid, 4:50, eerste lid, of 4:71, derde lid, verstrekking van gegevens 

is voorgeschreven aan de Autoriteit Financiële Markten. 

9. Bij of krachtens algemene maatregel van bestuur wordt, onder vermelding van de te volgen procedures, 

bepaald welke wijzigingen, bedoeld in het eerste en tweede lid, worden gemeld, welke gegevens daarbij 

worden verstrekt en, indien van toepassing, onder welke voorwaarden de wijzigingen ten uitvoer mogen 

worden gelegd.  

 

Besluit Gedragstoezicht financiële ondernemingen (BGfo) 

 

In artikel 12 BGfo is bepaald:  

De Autoriteit Financiële Markten stelt vast of de betrouwbaarheid van een persoon als bedoeld in artikel 4:10, 

eerste lid, van de wet buiten twijfel staat op basis van diens voornemens, handelingen en antecedenten. 

 

In artikel 13 BGfo is, voor zover relevant, bepaald: 

De Autoriteit Financiële Markten neemt bij de vaststelling, bedoeld in artikel 12, in ieder geval de volgende 

antecedenten in aanmerking: 

c. de in onderdeel 4 van bijlage C genoemde toezichtantecedenten; 

 

In artikel 41 BGfo is, voor zover relevant, bepaald:  

1. De financiële onderneming beschikt met het oog op een adequate behandeling van klachten als bedoeld in 

artikel 40 over een behoorlijke administratie van klachten, waarin ten minste worden vastgelegd: 

a. de naam en het adres van de klager; 

b. de klacht, met daarbij behorende dagtekening van ontvangst; 

c. een omschrijving van de klacht; 

d. een beschrijving van de wijze waarop zij de klacht heeft behandeld. 

  

In artikel 44 BGfo is bepaald:  

De financiële onderneming voorziet in procedures en maatregelen die waarborgen dat klachten van klagers 

zorgvuldig, verifieerbaar, consistent en binnen de in artikel 43 gestelde termijn worden afgehandeld. 

 

In artikel 58 BGfo is, voor zover relevant, bepaald:  
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1. Een beleggingsonderneming verstrekt voorafgaand aan het verlenen van een beleggingsdienst of nevendienst 

aan een niet-professionele belegger:  

c. de overige op grond van de artikelen 58b tot en met 58e vereiste informatie. 

 

In artikel 58 BGfo is, voor zover relevant, bepaald:  

1. De informatie, bedoeld in artikel 58a, eerste lid, onderdeel c, omvat een algemene beschrijving van de aard 

en risico’s van financiële instrumenten die gedetailleerd genoeg is om de niet-professionele belegger in staat 

te stellen een beleggingsbeslissing te nemen. 

 

In artikel 103 BGfo is, voor zover relevant, bepaald: 

1. Een financiëledienstverlener meldt aan de Autoriteit Financiële Markten schriftelijk het voornemen tot 

benoeming van: 

a. een persoon die het beleid van de financiëledienstverlener bepaalt of mede bepaalt; of 

2. Een financiëledienstverlener geeft geen uitvoering aan het voornemen, bedoeld in het eerste lid, voordat de 

Autoriteit Financiële Markten heeft vastgesteld dat de betrouwbaarheid van de betrokken persoon buiten 

twijfel staat en deze persoon geschikt is. De Autoriteit Financiële Markten neemt een besluit omtrent de 

betrouwbaarheid en geschiktheid: 

a. binnen zes weken na ontvangst van de melding; of 

b. indien de Autoriteit Financiële Markten binnen twee weken na ontvangst van de melding de 

financiëledienstverlener of een derde om nadere gegevens heeft verzocht, binnen vier weken na 

ontvangst van die gegevens, doch uiterlijk binnen dertien weken na ontvangst van de melding. 

 

In artikel 115bb BGfo is, voor zover relevant, bepaald: 

3. Een beheerder of degene die beleggingsdiensten verleend als bedoeld in artikel 1, onderdelen a, b, of d, van 

de wet, met betrekking tot rechten van deelneming in een beleggingstelling verstrekt geruime tijd 

voorafgaand aan een inschrijving op de rechten van deelneming in een beleggingsinstelling kosteloos de 

essentiële beleggersinformatie aan de cliënt. De essentiële beleggersinformatie wordt schriftelijk, op een 

duurzame drager of via een website verstrekt. Op verzoek wordt de essentiële beleggersinformatie kosteloos 

schriftelijk aan de cliënt verstrekt. 

6. Artikel 66a is van overeenkomstige toepassing met dien verstande dat de verordening, bedoeld in artikel 66a, 

vijfde lid, van overeenkomstige toepassing is voor zover de aard van de beleggingsinstelling zich hiertegen 

niet verzet. 

 

In artikel 115q BGfo is, voor zover relevant, bepaald: 

1. Een beheerder voert een adequaat beleid dat een integere uitoefening van zijn bedrijf waarborgt. Hieronder 

wordt verstaan dat: 

d. wordt tegengegaan dat de beheerder of haar werknemers strafbare feiten of andere wetsovertredingen 

begaan die het vertrouwen in de beheerder of in de financiële markten kunnen schaden; 

 

 


