Persbericht
Stichting ODIN: AFM, stop met promoten gratis hersteladvies!
Stichting ODIN zet zich in voor de verdere ontwikkeling van onafhankelijk financieel advies in Nederland. Door consumenten voor te lichten en te helpen. En door onafhankelijke
advieskantoren te ondersteunen met kennis, expertise en innovatieve producten en diensten.

Hollandsche Rading,

2 augustus 2013

Stichting ODIN heeft in een brief aan de AFM op basis van een uitgebreid feitenrelaas zeven aanbevelingen gedaan om het woekerpolis
dossier een impuls te geven.
René Graafsma, voorzitter van Stichting ODIN en een van de bekendste woekerpolis experts van Nederland, constateert grote stagnatie bij
het verbeteren van woekerpolissen en het claimen van schade. Wij zien dat vooral het onafhankelijke intermediair de sleutel kan zijn tot
het versneld aanpakken van woekerpolissen. Maar dan moeten er wel een aantal barrières worden weggenomen.
Na intern onderzoek, analyse en toetsing van de resultaten bij een groep van onafhankelijke intermediairs zijn zeven aanbevelingen gedaan
aan de AFM.
1. Stop met promoten van een volledig gratis hersteladvies
2. Adviseer intermediairs om eigen klanten een beperkt aantal gratis adviesuren aan te bieden bij premies hoger dan € 100,00 per maand.
3. Besteed veel meer aandacht aan claimen van schade. De Wabeke aanbeveling is misleidend.
4. Grijp hard en in het openbaar in bij weigering verzekeraars om klanten met een medische achtergrond niet te helpen met het direct
ontkoppelen van de overlijdensrisicoverzekering in de woekerpolis.
5. Controleer en grijp direct in als verzekeraars en banken zich inhoudelijk niet houden aan het Protocol Stroomlijning
Kapitaalverzekeringen (PSK).
6. Stel verplicht dat gebonden adviseurs klanten wijzen op de mogelijkheid van een second opinion van een onafhankelijk advieskantoor
om een herhaling van marktfalen te voorkomen. Er zijn duidelijke aanwijzingen dat klanten van gebonden adviseurs niet het beste
advies krijgen.
7. Stel verplicht dat advieskantoren met een AFM vergunning toegang krijgen tot de back office van alle banken en verzekeraars om
bestaande producten te kunnen wijzigen. Nieuwe productie valt buiten de scope van deze aanbeveling. Daarvoor kunnen aanbieders
hun eigen distributiebeleid bepalen.
De brief aan de AFM wordt ook verstuurd naar Minister Dijsselbloem, de staatssecretaris en alle vaste leden van de kamercommissie van
financiën.
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