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Offerteaanvraag onderzoek productverkenning beleggingsverzekeringen 

Geachte heer Ten Wolde, 

Hiermede verzoeken wij u ons op basis van de Algemene Rijksvoorwaarden voor 

het venichten van Diensten (ARVODI) een offerte te doen toekomen. 

Omschriivincr:  
Inleiding 

Al gerulme tijd zijn beleggingsverzekerIngen in opspraak. 1n 2005 kwam de 

Autoriteit Financiële Markten (AFM) op basis van een onfinterend onderzoek bij 

enkele verzekeraars tot de bevinding dat de door haar onderzochte producten 

complex, ondoorzichtig en relatief duur waren. Ook de commissie De Ruiter heeft 

geconcludeerd dat de inzichtelijkheid van deze producten moet worden 

verbeterd. Een aantal maatregelen moet ervoor zorgen dat de 

informatieverschaffing voor nieuw af te sluiten polissen wordt verbeterd: 

- de informatieverplichtingen worden aangeschemt, 
- er komt meer transparantie over de beloning van het intermediair en over 

andere kosten, 

- ook de kostenstructuur wordt aangepast (beloning van het intermediair mag op 

den duur maximaal voor de helft uit afslultprovisie bestaan). 

Veel aandacht gaat ook ult naar de in het verleden afgesloten polissen: hoe om 

te gaan met de klachten van bestaande polishouders en met de heersende 

onduidelijkheid en onzekerheid over de door hen afgesloten 

beleggingsverzekeringen. Over de meest wenselijke en effectieve aanpak is de 

afgelopen tijd intensief overleg gevoerd met en tussen verzekeraars en 

consumentenorganisaties. De uitkomsten van dat overleg zijn vastgelegd in de 

Poszbus zozos 
3500 ez Den Hang

5csocknérrs 

prinsenhof 
.	 _	 . .

www.minfin.n1



brief van de minister van Financiën aan de Tweede Kamer van 6 maart jgglage 

II) 
In die brief gaat de minister in op de initiatieven die verzekeraars gaan nemen en 

op de categoriale afhandeling van klachten door de Financrele Ombudsman van 

het Klachteninstituut Financiële Dienstverlening (IGFID). Daarnaast kondigt hij 

een aanvullend feitenonderzoek aan. Deze offerteaanvraag heeft behrekking op 

dat onderzoek. 

In bijlage I programma van eisen (PvE) staat uitvoerig beschreven waaraan het 
onderzoek dient te voldoen. Uit dit PvE blijkt dat de onderzoekers worden 
uftgenodigd eigen ideeën in te brengen over de toe te passen methodiek. Teveris 
wordt hen gevraagd of zij denken meer of andere informatie nodig te hebben dan 
de in het PvE genoemde bronnen. Een en ander kan ertoe leiden dat het PvE op 
onderdelen wijzigingen ondergaat 
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Algemene eisen 

	

1.	 Offerte 

Wij vetzoeken ii in uw offerte aan te geven in welke mate u kunt voldoen aan de 
door het ministede gestelde eisen en wensen voor Offerteaanvraa g onderzoek 

productverkertning beleggingsvetzekerin gen , zoals omschreven in het 
bijgevoegde programma van eisen (bijlage I). 

UW OFFERTE BEVAT iN IEDER GEVAL 
• opzet onderzoek door middel van een plan van aanpak 

• kwalitatieve onderbouwing van de opzet tot onderzoek 

• de door u te raadplegen bronnen voor het onderzoek (zie ook bijlage I 
onder Beschikbare bronnen) 

• een overzicht van de personen die aan het onderzoek meewerken 
inclusief CV 

• overzicht van het aantal te besteden uren onderverdeeld per CV met de 
daarbij behorende uurprijs. 

• Fix-price voor het totale onderzoek 
• Verklaring omtrent de modeloVereenkomst en de ARVODI 
• Planning van het onderzoek inclusief de wijze waarop u tijdens het 

onderzoek informatie deelt met opdrachtgever( aangeven aantal 
coniectrnomenten en overleg momenten) 

Gelieve alle prijzen exclusief BTW vermelden. De in de offerte vermelde prijzen 
zijn ten minste geldig tot en met het moment waarop de opdracht is verleend en 
contractueel is vastgelegd. 

	

2.	 Tijdpad 
Uw offerte dient rekening te houden met het volgende tijdped: 

Indienen offerte 

Gunning offerte 

Start uitvoering onderzoek 

junt 2007 

Opleveren eindrapportage

14 mei 2007 12.00 uur 

zo spoedig mogelijk dearna 

idem; streefdatum: voor 1 

1 december 2007 

3	 Voorn aamste gunningcriterla 

In dit hoofdstuk zijn de voornaamste gunningcriteria opgenomen. De 
gunningcriteria zijn bepatend voor het wel of niet verstrekken van de opdracht 
Opgemerkt wordt dat het mogelijk is dat de gunning van de opdracht in zijn 
geheel niet doorgaat. Voor het laten uitvoeren van de opdracht gelden de 
volgende criteria: 

ICrfferium	 I Wegingsfactor ilBeoordelingselementen I 

Prijs 25% -	 Prijs (van de dienstverlening) 

Kwaliteit 

;

65% lij de voorgestelde onderzoeksmethodiek 

i en de mate waarin het voorstel 

beentwoordt aan de in bijlage I 

weergegeven doelstellingen; 

I2) de bij de onderzoekers aanwezige 

experflse als meer discipfines —
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actuarieet, statistisch, juddlsch — bij het 

onderzoek betrokken zijn, al dan niet door 

samenwerking met andere personen of 

Instekingen, vergroot dat de kans op een 

evenwichttg elndresultaat; 

3) besef van de politieke en belektsmatige 

context en bereidheid betrokken partijen 

tussentijds te informeren en met hen van 

gedachten te wisselen; 

4) snetheld wa armee het onderzoek kan 

worden uitgevoerd (rapportage vener 1 

decenter 2007 geldt als een pre, rnits de 

snetheid geen afbreuk doet aan de 

kwafiteit). 

Contract en 

voorwaarden

10%	 . -Mate van Instemming mat concept 
overeenkomst 

Totaal 100%

	

4.	 1ndienen offertes: 

Uw offerte moet rechtsgeldig ondertekend en 1n enkelvoud worden ingezonden 
en in de Nederlandse taal worden gesteld. Tevens kunt u uW digitale offerte 
sturen aan: inkoop(ffiminfin.nt o.v.v. Onderzoek productverkenning 
beleggingsverzekeringen 
Het risico van postvertraging is voor de inschrijver. 

Ministerie van Financiën 
Directie Bedriffsvoering en Communicatie - 
Ter attentie van de heer 
Postbus 20201 
2500 EE Den Haag 

Bovenstaande procedure zal strikt worden gehanteerd, ten einde een gesloten 
offerteprocedure te garanderen. Aanbledingen, welke niet aan bovenstaande 
voorwaarden voldoen, zullen door de met de opening belaste medewerkers niet 
ter evatuatie worden aangeboden. 

	

6.	 Vertrouwelijkheid: 

De verstrekte gegevens dienen vertrouwelijk te worden behandeld. 

	

6.	 Informatie/corresPondentle: 
Tenzij anders door het Bureau Inkoop van het Ministerie van Finandën 
aangegeven zal alle informatieverstrekkin g en correspondentie via G.C.M. van 
der Spek lopen. Ondergetekende is te berelken onder nummer 070-3427639. 
Informatie omtrent offertes van andere aanbleders zal niet worden verstrekt 

Op grond van de uitgebrachte offertes en de door u gegeven toelichting zullen wij 
aan de hand van de gunningcriteria een keuze maken. 

Wij zien uw offerte met interesse tegemoet 

De Minister van Financiën, 
Namens deze,
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D'	 n Communicatie 

BIJLAGE I: PROGRAMMA VAN EISEN, 
BIJLAGE II: BRIEF MINISTER VAN FINANCIEN AAN DE TWEEDE KAMER 
MAART 2007 
BIJLAGE II: MODEL OVEREENKOMST 
BIJIAGE III: ARVODI 
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BIJLAGE I: PROGRAMMA VAN EISEN, 

Bestek onderzoek productverkenning 

beleggingsverzekeringen 

bij bnef van 8 inart.'2907 heaff minisfer SoS een eanvulland teitehonderzoak 

naar bileggingsyerzekerin gen aangskondigd. Poel van bet onderzoek is meer 

inzichttre bleden in dé rnárkt ijóár bejedgingSVéMkedn geh én de bp die inarkt 

oápbeo40.1 Pitdutte..ilet dbdétibek ál eán fttdkt feitelijké op.Zet krijgen en 

	

dlag gaerf bete'ffiSeri g ijtitnériV66r klachtehbehandalin0 	 .; 
.	 •	 .	 •	 .•	 ,	 ,. • 

KIghténirigtitid Faianc141g Plensiverlerting (KjFiP), \mrs de onderzbekers Wordt 

gevreagd:datjzij ónift) hk@iijk zijn en'oyer de juïSte deslainaigheld op actuadeel, 
.	 .	 .	 • 

Stetiafiech en juddisch gebïed betehikkeh: Tevefis worden zij itadrUkisélijk 

uitg&@digd eiged ideeén iri te brengen over de toe te patsen rnethediek, 

uitereard Stó6r .zo;;er die bijdreagt aan het. beboOë jrizicbt en bidnen de gestelde 
. .• " 

rehdvbc;rWáarden bifift. De dèfinitieve taaKopdizactit ial -Vvordea 6pgéttalCi na 
•	 •	 "	 .	 •	 .	 . 

ohtvéngst i?gaordeling ván dé uitgebrachte 6fferteá. ,	 . .	 . 

Inleiding 

Al geruime tijd zijn beleggingsverzekeringen in opspraak In 2005 kwam de 

Autoriteit Financiele Markten (AFM) op basis van een orienterend onderzoek blj 

enkele verzekeraars tot de bevinding dat de door haar onderzochte producten 

complex, ondootzichtig en relatief duur waren. Ook de commissie De Ruiter heeft 

geconcludeerd dat de inzichtelijkheid van deze producten moet worden 

verbeterd. Een aantat maatregelen moet ervoor zorgen dat de 

inforrnatieverschaffing voor nieuw af te sluiten pofissen wordt verbeterd: de 

informatieverpfichfin gen worden aangescherpt, er komt meer transparantie over 

de beloning van het intermediair en over andere kosten, en ook de 

kostenstructuur wordt aangepast (beloning van het intermediair mag op den duur 

maximaal voorde helft uit afsluitprovisie bestaan). 

Veel aandacht gaat ook ult naar de in het verleden afgesloten polissen: hoe om 

te gaan met de klachten van bestaande polishouders en met de heersende 

onduldelijkheid en onzekerheid over de door hen afgesloten 

beleggingsverzakeringen. Over de meest wenselijke en effectieve aanpak is de 
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afgelopen tijd intensief overleg gevoerd met en tussen verzekeraars en 

consumentenorganisaties. De ultkomsten van dat overieg zijn vastgelegd in de 

brief van de rninister van Financiën aan de Tweede Kamer van 8 maart ji. In die 

brief gaat de rninister in op de initiatieven die verzekeraars gaan nemen en op de 

categoriale afnandeling van klachten door de Financiële Ombudsman van het 

Klachteninstituut Financiéle Dienstveriening (KiFiD). Daarnaast kondigt hij een 

aanvullend feltenonderzoek aan. Deze offerte-aanvraag heeft betrekking op dat 

onderzoek. 

Korte historie 

Levensverzekeringen waarbij het beleggingsrisico geheel of gedeeltelijk bij de 

verzekeringnem er ligt worden al sinds lange tijd aangeboden. De populariteit van 

de tegenwoordige beleggingsverzekedngen dateert ongeveer van het midden 

van de jaren negentig. Al vanaf het begin is kritiek geuit op de Ondoorzichtigheid 

van deze producten, in de media en ook door de Ombudsman Verzekeringen. 

Ondanks aanscherpingen van de regelgeving en van de zelfregulerin g van de 

sector is de kritiek nooit helemaal verstomd. Een en ander werd opnieuw actueel 

nadat de hierboven genoemde analyse van de Ant.4 in de openbaarheid kwam 

(oktober 2006). De discussie die in het afgelopen halijaar over dit onderwerp is 

gavoerd laat zich eenvoudig reconstrueren met behulp van de relevante 

Kamerstukken (29 507, nrs. 36, 38-40 en 42-44). Op deze plaats wordt 

kortheidshalve naar die stukken verwezen 

Het onderzoek 

Algemeen 

De publiciteit rond beleggingsverzekeringen heeft erbe geleld dat bij veel 

bestaande polishouders onduldelijkheid en onzekerheld is ontstaan en dat het 

aantal klachten over dit product sterk is toegenomen. Het gevraagde onderzoek 

moet in dat licht worden gezien: het dient er uiteindelijk toe bij te dragen dat die 

onduidelijkheid en onzekerheld zoveel mogelijk worden weggenomen en dat 

klachten snel en effectief kunnen worden behandeld. Het onderzoek heeft daarin 

een eigen plaats, naast de categoriale aanpak van klachten via het KiFiD en 

naast de initiatieven die verzekeraars hebben genomen of gaan nemen. 

Fellefffic onderzoek 

Het aangekondigde onderzoek ksijgt een volstrekt feitelijke opzet, om te 

waarborgen dat het de procesposi ge van partijen en de onafhankelijke 

oordeelsvorming van de OmbUdSman (bij de categoriale klachtenafhandelin g via 

KiFiD) niet ondermijnt Het onderzoek dient ertoe feiten vast te stellen, niet om 

een waardeoordeel over die feiten te geven. 

De uitkomsten van het onderzoek hebben wel mede tot doel de 

klachtenbehandeling door de Ombudsman te ondersteunert. Het onderzoek kan 

een indicatie geven van de pararneters die beleggingsverzekerin gen kwetsbaar 
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maken voor klachten. Denkbaar is dat klachten over beleggingsverzekeringen 

zich relatief vaker voordoen bij bepaalde producttypen of in bepaalde situaties, 

zoals vervroegde afkoop. Dit kan helpen bij het selecteren van zaken die zich 

tenen voor een categoriale aanpalc De productinventarisatie kan tevens 

aanwijzingen geven dat de producten A, B en C veet overeenkomsten vertonen 

met product X waarover de Ombudsman een bemiddetresultaat heeft bereikt of 

waarover de geschillencommissie een uitspraak heeft gedaan. Dit kan reden zijn 

om zaken over die producten op dezelfde wijze aanhangig te maken. 

Beleggingsverzekeringen: algemeen1 

Beleggingsverzekeingen zijn samengestelde producten. De 

verzekeringscomponent houdt in dat dekking wordt geboden tegen het risico van 

voortijdig overlijden of tegen het langlevenrisic en 

eventueel tegen het risico van arbeidsongeschiktheid. De beteggingscomponent 

houdt in dat de 
verzekerde bedragen (soms ook de inleg) ztjn uitgedrukt in beleggingseenheden, 

waardoor het 

beleggingsrisico geheel of grotendeels bij de potishouder ligt (Als de 

beleggingsverzekering wordt gecombineerd met een hypotheek ontstaat een 

gecombineerd product — beleggingshypotheek — dat ook nog een 

leningcornponent bevat.) 

Beleggingsverzekeringen zijn levensverzekeringen en mogen uitsluitend door 

levensverzekeraars worden aangeboden. Om als verzekeringsproduct te 

kwatificeren moet er sprake zijn van een risico-element voor de verzekeraar, dat 

overigens niet heel groothoeft te zijn. De toepasselijke criteria komen erop neer 

dat het in het algemeen voldoende is als de ultkering bij overlijden ten minste 10 

% hoger is dan de waarde van het op dat moment opgebouwde kapitaal. (Als 

alleen het langlevenrisico is gedekt geldt een vergelijkbare eis die hiervan is 

afgeteid.) Deze 10 % is vaak in de productvoorwaarden terug te vinden. 

De verzekeringsprernie voor het overtijdensrisico is in hoofdzaak afhanketijk van 

de leeftijd van de verzekerde, de looptijd van de verzekering en de hoogte van 

het verzekerd bedrag. Als het verzekerd bedrag is gekoppeld aan het 

opgebouwde kapitaal, zal door het stijgen daarvan, en door het ouder worden 

van de verzekerde, de premie gedurende de looptijd van de verzekering 

geleidelijk oplopen. Pds een vast bedrag is verzekerd (bijvcorbeeld de 

hypotheeksom), dan kan het geleidelijk afnernende verschil tussen het vetzekerd 

bedrag en het opgebouwde kapitaal leiden tot een daling of geringere stijging van 

de verzekeringsprernie. 

Op de bruto inleg worden behatve de verschuldigde verzekeringspremies ook 

kosten ingehouden. Deze hebben le maken met de beloning van het intermediair 

Het onderzeek heeft geen betrekking op beleggingwerzekeringan in de collectieve sfeer (ter 
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of de distributiekosten van direct writers, en omvatten deamaast (onder andere) 

de poliskosten en de kosten van aan- en verkoop van beleggingseenheden. 

Sommige kosten, in het bljzonder met betrekking tot het beleggingsbeheer, 

worden niet ingehouden op de Inleg, rnaar in mindering gebracht op het 

opgebouwde kapitaal. 

De netto opbouw van beleggingseenheden en het rendement op die beleggingen 

bepalen de waarde van het kapitaal op de overeengekornen einddatum. Wordt 

het contract voortijilig beéindigd, dan ontstaat een andere situatie. Niet alleen zal 

dan het opgeboUwde kapitaal in het algemeen lager zijn, maar ook vindt een 

verrekening van nog niet verhaalde kosten plaats. Als de consument daarover 

niet voldoende is geïnformeerd of zich dit niet voldoende heeft gereafiseerd, 

kunnen de gevolgen van afkoop en andere tussentijdse aanpassingen van de 

verzekerIngsovereenkomst aanleiding geven tot klachten. 

Inleidende markiverkenning 

Het onderzoek is in essentie een productverkennin g . Voor een goed beeld van 

die producten is het nuttig eerst een — beknopte — rnarktverkennin g uit te voeren 

om een,aantal fellen over de markt voor beleggingsverzekeringen in kaart te 

brengen: 

• ornzetgegevens voor de gehele markt over de relevante jaren (1995- 

2006); 

• zoveel mogelijk uitgesplitst naar relevante criteria, bfivoorbeeld naar 

kapitaalverzekeringen/Iijfrentes, prerniestkoopsornm en, weliniet gekoppeld 

aan een hypotheek, e.d.; 

• rnarktaandelen van afzondertijka verzekeraars. 

De bedoelde gegevens brengen de markt in beeld en brengen daarin een 

ordening aan die kan helpen bij het classificeren van de afzonderlijke producten, 

bilvoorbeeld naar 

• producten die wel of niet zijn gekoppeld aan een hypotheek; 

• producten die zijn gekoppeld aan een spaadoonregeling; 

• producten die zijn aangeboden via een interrnediair of rechtstreeks door 

een direct writer, 

• producten met een korte looptijd van bijvoorbeeld 5-10 jaar, of met een 

lange looptijd van soms 20 jaar of meer; 

• producten met één achterfiggend unit-tinked fonds of met (periodieke) 

keuze tussen meerdere fondsen. 

Productverkenning: kosten en andere kenmerken 

De productverkenning heeft tot doel inzicht te geven in de belangrijkste 

kenmerken van de verschillende producten die van 1995 tot heden zijn 

aangeboden en in de wijze waarop de consument daarover is gainformeerd. Het 

uitvoaring van collectieve pensbanregalingen). 
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gaat dan bijvoorbeeld om: 

• de soorten kosten die aan de consument in rekening zijn gebracht en de 

sprelding ervan over de looptijd van de verzekering; 

de hoogte van die kosten per product in verhouding tot de inieg; 

de regelingen ten aanzien van afkoop en andere polisaanpassingen en 

daaraan verbondep kosten; 

andere belangrijk le achten productkenmerken. 

Zoals hierboven al aangegeven is het belangrijk vast te stellen welke parameters 

een beleggingsverzekering kwetsbaar maken voor klachten. Naast de hoogte 

van de kosten is bijvoorbeeld van belang hoe de kosten over de looptijd van de 

overeenkomst itjn verdeeld Daarbij kan ook een rol spelen of de inleg geschiedt 

in de vorm van een eenmalige koopsom, als periodieke premies of een 

mengvorm van beide. 

•De risicopremies ter dekking van het overlijdensrisico en/of 

arbeidsongesChiktheidsrisico vormen geen kosten als hierboven bedoeld, 

aangezien er een afzonderlijke prestatie tegenover staat. Dit sluit niet uit dat in 

die premies ook hogere of lagere kosten begrepen kunnen zijn, in de zin van 

opstagen die niet op actuariële factoren berusten. Voor het onderzoek zijn de 

risicopremies tevens van belang omdat de hoogte en het verloop ervan mee 

bepalen welk bedrag wordt toegevoegd (of onttrokken) aan het opgebouwde 

kapitaal. 

Denkbaar is dat de empirische productverkenning modelmatig wordt 

ondersteund. Met behulp van rekenvoorbeelden zou in kaart gebracht kunnen 

worden hoe een beleggingsverzeketing met een bepaalde opzet en 

kostenopbouw in theorie werkt Een dergelijk model kan helpen de risicofactoren 

van een bepaald type product inzichtelijk te maken: bijvoorbeeld wat de gevolgen 

zijn van een korte looptijd, van voortijdige afkoop of van een, in verhouding tot de 

kosten en risicopremies, (te) lage inleg. 

Productverkenning: informatieverstrekking 

Hierboven gaat het om de kenmerken van het product conform de feitelijke polis 

en polisvoorwaarden. Van belang is daarnaast of en hoe de consument over 

deze kenmerken is gainformeerd. Het ondetzoek kan naar zijn eard alleen 

afgaan op schriftelijke stukken die standaard bij een bepaald product zijn 

verstrekt Het moet abstraheren van de informatie die dearnaast door de 

verzekeraar of het intermediair in individuele gevatten aan de consument is 

verstrekt, al dan niet vanwege diens specifieke omstandigheden en voorkeuren. 

Ook hier geldt dat het onderzoek een feitelijk karakter moet hebben. Het is 

bijvoorbeeld mogelijk vast te stellen of de schriftelijke stukken informatie 

bevatten over een bepaalde kostenpost en hoe gedetailleerd die informatie is. 

Het is niet de bedoeling van het onderzoek, en gegeven de noodzakelijke 

beperkingen ook niet mogelijk, vast te stellen of de informatieverstrekking 

adequaat is geweest. 
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Het is niet de opzet dat producten geheel uitputtend worden beschreven: de 

resuItaten zouden dan niet meer te verwerken zijn. Het overzicht hoeft evenmin 

volledig te zijn. Het gaat erom de belangrijkste kenmerken van de meest 

voorkomende producttypen in kaart te brengen, tegen de achtergrond van de 

lopendèdiscussie over beleggingsverzekedngen (zie ook hierna onder Volgorde 

en prioritering). Kosten en kostentransparanti e zijn daarbij de trefwoorden. 

Seschikbare bronnen 
De beschikbaarheid van het juiste bronnenrnatedaal is, gegeven de beoogde 

opzet van het onderzoek, van cruciaal belang voor de ultvoerbaarheld en het 

welslagen ervan. Onderstaand overzicht maakt duidelijk dat er voor de hierboven 

genoemde rnarktverkenning voldoende materlaal voorhanden Is. Voor de 

productved<enning is dat minder evident. De in de tabel genoemde bronnen — de 

dossiers van de leden van de Stichting Verliespoijs en de (geanonimiseerde) 

klachtendossiers van de Ombudsman Verzekerin gen (thans de Financige 

Ombudsman van KiFiD) — hebben gemeen dat het daarbij in hoofdzaak gaat om 

producten waarover klachten bestaan. De stichting beschikt slechts in een deel 

van de gevallen over min of meer volledige dossiers. 

De onderzoekers wordt gevraagd in hun offerte mede aan te geven of zij denken 

voor hun onderzoek meer of andere informatie nodig te hebben. 

Afkomstig van 

CBS 

Consumentenorganisaties, 

Stichting Verliespolis 

CVS (Centrum voor 

Verzekeringsstatistiek) 

KiFID 

Nyfer, Towers Perrin 

Ombudsman Verzekeringen 

VerzekeringsmaatschaPpijen

PublIcatie 

Diverse publicaties, Stattine 

Dossiers van de aangesloten (ca. 60 000) leden 

Verzekerd van cijfers 2001-2006 

Gegevensoverzicht beleggingsverzekeringen, op 

basis van informatie van verzekeraars 

Marktverkenning beleggingsverzekeringen (5 

edities, 1995-2000) 

Jaarverslagen, klachtendossiers 

(geanonimIseerd) 

Jaarverslagen, websites, financtèle bijsruiters 

Volgorde en prioritering 

Het is nuttig, aldus de brief van minister Bos van B maart, vooraf de volgorde en 

prioritering van het onderzoek te bezien. De volgorde zal enerzijds worden 

bepaald door de beschikbaarheid van gegevens, anderzijds door de wijze 

waarop de uitkomsten of tussenresultaten kunnen bijdragen aan het scheppen



van duidelijkheid over de markt in beleogingsverzekeringen en aan het proces 

van klachtenafhandeling via 

Daar komt bij dat de omvang van de markt, gevoegd bij een tijdsperiode van 

pakweg 10 jaar of meer, dwingt tot keuzes: een compleet ingevulde matrix zou 

onevenredig veel tijd vergen. Belangrijker dan een compleet beeld is dan ook 

een representatief beeld, dat bijdraagt aan het inzicht in de markt voor 

beleggingsverzekeringen. Aannemelijk is dat het gezamenlijke marktaandeel van 

de grootste	 10 verzekeraars (ver) boven de 90 % figt. Het onderzoek zou zich 

met voorrang kunnen rfchten op de belangrijkste producten van die verzekeraars. 

Klankbordgroep 

Het ondetzoek zal worden gemonitord door een klankbordgroep die op nader 

overeen te komen wijze en op afgesproken tijdstippen zal worden gainformeerd 

over de voortgang. Als het oordeel van de klankbordgroep daartoe aanleiding 

geeft kan het ministerie, als opdrachtgever van het onderzoek, nadere instructies 

geven ten aanzien van de verdere aanpak en wijze van rapporteren. 

Beoordeling van de onderzoeksvoorstellen 

Bij de beoordeling van de onderzoeksvoorstellen zijn onafhankelijkheid, prijs en 

kwaliteit van belang. Kwaliteitsaspecten zijn: 

1) de voorgestelde onderzoeksrnethodiek en de mate waarin het voorstel 

beantwoordt aan de hierboven weergegeven doelstellingen; 

2) de bij de onderzoekers aanwezige expertise: afs meer disciplines — actuarieel, 

statistisch, juridisch — bij het onderzoek betrokken zijn, al dan niet door 

samenwerking met andere personen of instellingen, vergroot dat de kans op een 

evenwichtig eindresultaat 

3) besef van de politieke en beleidsmatige context en bereidheid betrokken 

partijen tussenlijds te informeren en met hen van gedachten te wisselen; 

4) snelheld waarmee het onderzoek kan worden uitgevoerd. 

Termijnen 

Financiën zaI de offertes beoordelen die vóór 14 mei 2007 12.00 bij het 

ministerie zijn ingediend. Zo spoedig mogelijk daarna zal worden besloten wie 

voor ultvoeting van het onderzoek in aanmerking komt. Het onderzoek zelf dient 

vó5r 1 december 2007 te zijn afgerond. Snelle afronding geldt, mits aan de 

overige voorwaarden is voldaan, als een pre. De opzet en volgorde van het 

ondetzoek dient zo te zijn dat het mogelijk is ten minste eenmaal een 

tussenrapport uit te brengen dat onder andere kan worden gebruikt om de 

Tweede Kamer van de voortgang op de hoogte te houden. 
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Instituut Nneneieel Onderzoek 
De initiatieberners van Instituut Financieel Onderzoek (kortw eg: 170) hebben in 2004 gemeend dat er, 
in belangrijke mate in aanvulling op de vier grote accountantskan toren, in de markt plaats is voor een 

financieel-economisch ondenoelsbureau dat niet worat gehinderd - 21 of niet in schijn - door belangen 

met ranktpartijen. 	 • .. 
De bestaande accanntantsorgánisaties en actuariéle bureans hebbenlangduri ge en omvangrijke 

financille belangen met ellckbrarichte. DOOT zich te richten op slechts eenmáige opdrachten en niet op 
de doorlopende opdrachten, zoals(de'controleopanchterraan de jaenekening,heeft I70 die belangen 

niet 

DOCa onze.binding znet 424. érvirenprofessionals. die elk dzonderlijk die belangen ook niet hebben, 
.kunnen. hjOgteardige-reil'ofiartijdige dienstverlening bieden. De and ven de opdrachten die 170 
doet en de achntgrond van de opdrachtgevers bevesd gen dat er behoefte is aan en plaats is voor een 

buréau als IFO. Mea iDiarsatie over ons bnreen en onze opcbachten is opgenomen in Hipage r. 

Ondenoeksteam 
Het kirndnderzoekstenn van 170 zal bestan ult 

• 
Dri. iyertjan LeteWers RA RIA (195 9) 

Evcfl-JariiS teonoom, tegisteraccountant en Ileg,istered For . ensic Auditon Hij heeft sinds 

2• 985 ervaring als ondenoeker iiMerland,Prankrijk en BeigiLIn de zeven jaaz voor de start van IFO 

(2004)washij vocnitter van KI'Mt Ibreinic in Belgi é. Duraoor beeft hij als accountent gedurende vier 

• jaar gewerktbij rpmG in Parts en dam-voor zeven jaar deel nitgemaakt van de sector Banken en 

• Veizelteringenven ATMG in
Nederland. Hij heeft reeds diverse onden oeken in de sector uitgevoerd en 

• 1 . a ge m  die waren afgedwongen door toerichthovdets, zawel in Nederland als in Belgré.Evert Jn beschikt 
ovez een reef ruirrre ervering in het verrichten an bijzonaere onderroeken.Hij is UANIS Erentive 

•
professor en vice-voorzitter van de Belgische beroepsorgenisate Instirute of Foretale Auditors. Hij 

. roubliceezt regelmatig en geeft presentates op zijn valtgebied. Evert jan is voorzitter van het management 

team van170 n-k zaleinavermirwoordellW rijn v bor de kwaliteit van de uitvoering van de opdrecht 

• f 'yof. Dr. jaap Noeleutin oso) 	 . 
laap is hoogleraat Rinand én ann Nyerupde Business University. Hij richt zich op de 

Corporate governance van finittriát dn' stellin gen, met een accent opbeleggingen en firrancieringen. 

jaantudeezde algemen e economié tn promove erde aan cle Vrij e Universiteit te Amsterdam op het , •	 .	 •	 . 
ondirwerpbednifsecon.omiseatoencht op het bnikwezen. Hij werkte.vervlgeriSin diverse remnrch. 

financiéle secton BijIdenlier son was dj snior-aandelenanalist ij IRIS (een gezarnen-

'51ijkli ágader van 
Rabobank en Robeco) en de Autoriteit Fmanciale Markten was hij hoofd reseatch. 

.471.21Ciilottaelijke erpertise heeft hij ook mhne ervaring met het leiclitggeyen aan professionele teams 

..4:a,k4t ënic;Ptinde bestuurlijke w akzaamlieden. 
'

s tan clig adviseuzln ájn werk combineert hij zijn ervaring in de wetenschap, de 

fdt';'.0..4.gle'l;Zahegit' ll'étetoericht Zijn werkzaamheden concentreren rich op het gebied v 232 finandering 

eiiVeiean-4ne&13,e.dambij behorende regelgeving en-integritein- en gov ernzneerraagstukken 
and2Figgitigettjrdige trainingen aan professionals CPostacademisch onderwijs, compliance 

- -- -N,..-.4crf--;Wir,S2dViiérirrifi\ernogensbeheaders).Verdenadvi.seert bij beshowl :11- hivran Igist 

aantElgrbta:Roppnifiiatkia,n
,M2,2f,rnapciEle instellingen, advocatenkantoren, bet openbaer ministerie en 

toezicbthoudég.-tUkijiintifer;Orthij ook ondenoekenuit Daamaast publiceert hij regelrnatig, 

onder andere HtFnrèehi3iakblad en vakbladen en geeft hij presentates. 

jaap zal funcdontren als;de kreáktnit a op hét gebiedvin beleggen en beleggingsproducten. Door zijn 

werkzaamhedenbij zowefde Aiti;g2,11obeco éeft hij diepgaande kennis van finenciale producten. 

Bij 
Robeco heeft Inj bijgedngaf iárfreProductontwikkeIng.kij de And heeft hij onderzoek gedaan naar 

aandelenlease en hedgefunds. jaap i glassocieerd met 	 en 221 het eerste tanspreekpunt zijn voor de 

opcbachtgever; hij zal de woordvoerder zijn bij bet overleg met de opdrachtgeven 
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Jazp ten Wolde RA (1947) 

jaap heeft een eanfere als openbare acconntant, andermeer inde finandEle sector, bij 

EYMG achteT de ng De laaste den jur was hij onda meer v erantwoordelijk voor bijzondere projecten 
fintern, zowel nad onni internationaijen hijzondere anderzoeken (extern). Hij heeft ee bijdrage 
geleverd zan de totstandkoming yan deze offerte.Hij stiat als stand-in voor Everijan Lartmers en jaap 
KoeIewijn klan om de cantinufteil tk wairborgen, hij al het kerntelLM war nodig van advier dienen, 

hij zal de rapportage(s)	 ch4rdelen en hij is beschikb aar om eventaele spanningen tunen 

partij en te doen verningai0;tzt	 deze rol worden de opdrachtgever geen kosten in

rek ening gebrachtN; • t"..*:.?:l in91.1177 

Drs.Erivin Tiofigin Actnarilla (iè6)
en econometrie en later actnariaat Van z goz-z 997 was hij 

weraç billjitiónale:14drialanden LevensvenekeringmaatschapPij als actaarleel medemerker 

(collecfief aziavidnial) .bij de sector ActuariEle Zaken. Zijnwerkzazinhedenbestonden a.a. het 

catt+IftekliVa$ échreven voaipensi oen (bele ggin gs)vazeketingen en het opstellen van jaarwerken. 
Da.:14asi karti4arde hij in w erkgroepen van het Vabond vanVerzekeraan. zoa ls die enor de 

"14.V:getartin het wettaijk recht op waardeovadracht en de implementatie van de Faregeling 

•. (xporseitin van de pensioenopbouw bij werklonsheid). Aansluitendwas hij enkele jaren actnarisl 
I•enigéiavisettr bij het zanarieel adviesburezu Constilta ondezdeel Int ABIE AMRO. In 200Drichlts 

hijpensrt op. In 2003eD 2004 is hij als interina-manageriattuaris ook verbonden geweest aan 
BereriEd;htp4oenadvies.ActuariEle advieswerkzaamheden worden nitgevoerd voor wakgevers- en 
werknezniedingén;inhetyjisonder de valcarganisaties. 

"1 tfrwinwas bestauralid (se2Eretids)iian het Actuarieel Genootschap (AG) enisbestunrslidvan de 

'	 ..,,•,;' i fr.ttwertie ASIP (Actaariai Stadies in Peinsious). Erwin is werlatemershestintalid vanzow el het 

Rldiiiidenfonds Von! de Metalektro (PME) en h et pendoenfohilsM etaal en Techniek (PM1).Ven beide 

, fon dsen is bij tev ens voorzitter van de bele ggings commissie. Erwin is geassocieerd met 20 en zal de 

. 1 . •' actuariale_Minpon ent van de opdracht voor zijn retni ing nemen. 

' • .	 -' J . • i• !	 . 1 .-	 • 5. , -s • 
fixs.Erwik irdeija li,k(49za) 

'' 	 ;:rErefiri studeirde information management en is registeracconntant Bij h-eft sinds r993 

..);:etiraring opgedaan' iri.bijidjgare Inidemoeken in zatv eI de openbare actountzutspnktijk als de forensi. 

sch'e praktijk, bij Einngtid•ány'elitsibid. Paamaart beeft bij wetenschappelijk ondenoek gednua op 

• :	 ' intied van corporak gtuace, ..";.K.drlittommittee m accountantscontrole Erván, lid van het management 

l• ''' '	 ''''' 	 1FO zal verantwgbaXiaiiin voor de coEirAinatie van de intvoning van 0.; opdracht 
--'il.:.V•-451 ' ilan	 . 

	az,i,..h. 

'..„„,•,,tpitkeni PZIllaal ondersteund worden cloor de volgende erearen profestionals (inbijlage 2 gevez wi 
'	

l 

t4E:471.`t	 '1141‘tvanhet ondentetmende teanreenkort 'cv	 ' 

" 
#1!:41.' .„	 - .•eletanamisarp.uidisch:Drs.Ton Blanw RE RO (r oso) 

...
ert Hein Rofmans AAAG (z 96o) en Rob Koelman (1966) 

ts. Com Mateijsen RA (r972),Teter de Woltf arA (2963) 

GSEC CISEP (1975) 
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z. ALGEMEEN

Onafbankelijkh eid van IFO en tearn-
IFO noch een van de bovenstaande leden van het team t •ebben de laatste drie jaret opdrachten 
uitgevoerd voor een van de betrokken partijen, met uitzondering van jaap Koelevrijm hij heeft ecn van 
de 1 eden van de Gommissie De Rulter geadviseerd als materiedeskundige. 

.! 
Algemene 
Wij accepteren de contianwleknyanden van het MinisterievanFinancién (Bijlage 3), inet dien 

verstande dat eenbetaIigegeMrï cale Hoofdstak 5: Prijs en betalingstermijn) zal gelden. Tevens zijn 
wij bereid om de bienstvkleningsckereenkomstARVODI (bijlagebij de offerteaanvraag) te onderteke-

nen voor aanyang ven. her ondendek. 

-T-assentijds ov	 enrapportaing 
Over de voortgang van her ondenock zal een alvandighsg van het 	 team - aldjd tenminste 

bestiande u.jt tWee personen • met de begeleidingscommissie periodiel overl eggen. In de berek ening 

van de prijs zijn wil nitgegaan van vijf bijeenkomstem 

•Wij znflenb overleg met de begeleidingscomadssie, eentessendjas schriftel* voongangsverslag maken 

tenbehoevevan de Tweede KEIZICS Deze rapportage zarniet iniondelijk van aard zijmInhoudelijkheid dient 

nazx onze meping 1.•4 ten rfoegiájdig stadtuurvermeden ce wordenom een zantal redenen•De belangrijkste 

vOlar IFC).#0 aakeerst rapportesenals betrokken parbjen gelegenheid hebben gehad hun commentaar op de 

conceptversie te geven en himvidï desgewenst-hebben kmmen laten opnemen in het rapport. Ook lijkt 

het ons vanbelang om gedutende het tonderzoek-gem diseessie met berokkenente yoeren OVET de mogelijke 

inhoudvan hetrapp ort Het tosserejds 4rerslag zal roededelin gen kunnenbevatten crver bijvoorbe el d de 

•voortgeng,geramsde einddatam,medezvetking vanbetrokken parnjen en de te analyseren producten. 

Sitelbrid 
Wij àjn in staat om met de opdracht aan te vangen zodra hetcontract getekend is. De streefdaturn voor 

de afronding. van het ortdenoek ; ondenoelmnpport voor publiccde gereed voor z december 2007 - lijkt 

• ons haalbaar.Wir,achrezs bert 'èchterniet onzvaarschijnlijk dat op enig noment de begeleidingscomenis-

sie met ons van me gal4j3i-dat bepaaldeonderdel en een lan ger dan oorspr onkelijk gepl and e 

..:Aorgangstijd vragem inh:t bijzondet denken veij aan het principe van wedethoon 

'or.r:VO07 de volledigheid bij	 Vaitkeiliergaran de feitem en 

voor de evenwichtigheld van dels'e.00rdeling izt easus hij bet wanderenvan die felten. , •
- 

tylgaghoor-proces laat zich niet altijd inde eeplande en gewenste tijd ontwikkelen.iGs partijen 

.2iritrigy zouaenvnflentnakfl van dit proces zal WO de zorgvearghegYás; dererniMen in achtnemen4 

tt'rç9emood; zotatzhet commentaar van betrokkenerrift e wachten, xnet aehtnemirig van het 

14jel Yes5rdegoedetrouw. Debelengen vzn de opdrachtgeveren oparachtnemer lopen in deze echter 

ebfi . ies „sncgen ter zake rollen inhannonie genomen kennen worden. " igra.‘t" 

ritt.tasErfikrnm 
•,:,..orst•rites 

Besavardniiolitgke,setzIselzidsmadge context 
Wijii.g42,,etilkoas1itnemt-7."knran publicates m de media, van Kamerstakken envan diverse npporten zoals: 

"rri:JC2r,W41:17.011e.tfti..7.* 
Orlitnt'galdfikieWriórdtrary:St.TrilIIT6d5Toparoiaï okiaber acto6) 

Rapp orirg(;tna 
• Klachten è'ijjfeig.riltaedgelrfria*cia: Ombudsman (KirilD) 

•• Kritieken gag.g00:62iagálginVetiekeribgen 

• Karnerstekken 2 9..i."4,iiliSktig5	 0-40 et 42-44 

• D: brief van 7 februititc;0113in,StichtingVerliespblis aan dé Tweede rainer 

• De brief van 5 febrami nocir.vAi Minister G 24.riaan de Tweedé Kamer 

• De brief van febnnri 1007 .ii Y2etyertona vai Veriekelaan ian Minister ZE.im 

besef van de politieke omgeving. 
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Om het kort en duidelijk-te zeggen: de reputatie vart de venekezingsbranthe i in het geding en het gazt 

om zeer veel geldwanover procedures gevoerd kunnen gaan worden. Elden in dit voorstel lontu meer 
sporen zantreffen dat dit beul bij ons aanwe zigis. 

Kemwoorden vOOT dit ondmoek4"tralit.sparantie eri zorgvUldigheid tijdens het ondermek, ov erleg mel 
betrokkenen enbeperken tql.dè fieffelijkheden. Clok al zal bet tappon slechts feitelijkhedenbevatten, de 
wijze waarop die feitelijklédirigebise"senteedzullen Worden zal ongetwijfeld spanning opleveren1F0 is 
bereid rich n te spannin 	 te vermijden dai wel te vennincleren.110 staat gna belangen 

onpartijdigill betleid ni:th	 Ï51•5ilgtilbnaBteit • vnuonder zorgyeldigheld - als kldread kiezen. 

• ";:•';	 • 

InfonnatIalrehoi4e: 	• 
Voor de-vizMbteieldikg Van hit onderzoek is de in het programma vazi Men opgesomde informatie 
nnteg. Teveni bQillenVáj ktanisnernen van de door u ovenichtelijk genoemde iheschikbare bronnen'. 

Eta.arenboyen,sellen wij voor om tevens kennis te nem en v ant Wij stnlen voor om hleranz toe te 

Voágere,
•:. 

,	 Regehng Informatieverstrekking Aantzekeringsnemers (R1AV) 
De Code Rendement en Risico (igoS, en gewijzigd in 1003 en zooli) 

relevante Wetfinandéle diennverlering spetifiek de adviesregels voor aanbieden en bemiddelaars. 

Voor de	 daderzoek is het essentieel dat de verzekeringsmaltschappijen de gevrzagde 
informatie telkeni onv	 bischikhan stellen aan de ondencrlers.Wij gaah nvan nit dat áe 
verzekeringssector adeguate niedivVti-king zal verletzen aan het onderroek en dat onze opdrachtgever 
1.1traanvoldoende aandacht zal schnken. 

leisurte van Fbanciiin 3 Offene andreteek producrverkaming belt5gleginnekteznen I Algtrwal I 5



5tt>t1Itecrt 

1-2	 st et; e 1 

ntracrxiacl. 

1n de beperking toont zich de meester.Het onderzoek kan gemakkelijk mislukken of schade oplopen 

door het kiezen van een te brede aanpak en door te streven near éen te grote mate vzn volledigheid.L1 

geeft dat ook aan in irw offertevenoek. Wij stellen daarom voor om  islechtesó producten te beoor de-

len, te verdelen over eenbeperkt aantal categorieén.Dz arbij gazt wij er vanuit dat dezt so producten 

ten voldoende massavertegenwoordigen.Indien hetb een later stedium noodzakelijk dan wel 
wenselijk geecht wordt om het"ot;tii,izoek aan te vnllen met een - voorahnog onbekend . aanta1 

producten den kan daaxsoo1114;:nilknd onderroek phatstrinden. Het onderzdeksstramien en de 

rapparteingwij te zi,jndarpktegeliistalliseerd. 

r. Merktverkennik.,:;!»! 
2. Selectlevan pkoducten álmanscbappijers 
3. Prodndanalyse  
4- S#Iilfj.tienPa512 

!.,	 1•	 • 

r. Mrictverkenning 
wij hebben kennisgenomenyalhetonderzoeksrapport Isfarkrverkenningen beleggIngsverzekenngen 

2 oon-uitgebiacht innovemberz00 0 door NITM,De Wildebaan Groep en Tillingbast-Towe rs Penin 

D-arin is 75% ven demuktin karct gebracht met medewerking V2Ileen eantal vczekeringsmeatschappijen 

wif álenkfaakten mede gebruil te makarvan de daarbij gehanteenie methodiek en het vergaarde 

inzicht, zowe1:-.siocji; de efficiéntie als yoor de onderlinge vergelabaarheid van de uitkozosten van het 

rapport in 2000 en h t 64dierzoelttriPpor t dat eind aoo7zal verschijnen. 

markrverkenning resulteert in eas gekwantintend overzicht van aanbieden en productsoorten die , 

iezimen in voldoende rnate representattef 417007 de markt De verwachtingi s dat rnet een beperkt 

• aantal pioducten en maatschappijen de markt kan worden beschreven,voorhe t doel vanhet 

onderzoek 

Daarnaast zzl de markrverkenning aandacht geven aan de maatschappelijk e betekenis 9211 de ••	 • 

beleggingsverzekerint als een vorm vanlijfrente (in de derde peiler, naast AOW enbedrigspensioen), 
met ziin merites én zijp ilsgc7s.Rendement, risico, kostennivean, complexitelt en transparande zijn 

daarbij kembegrippenDit zal cen meer kwalitatieve inventatisatie zijn. 
.1;•: 

•

 

•	 Vooi marktverkeruning zal  xrjedés~orden gevraagd van de verzekeraars.IFO is bereid een 

•'phgelim.hondingv erklaring al te géven aan tedere ilzondertijke verzekerear met betrekking tot individu-

eil 'i4kvenr(voor zover niet nonarifr elijk 90121" het onderzoel). 

t
ë-31?3:22:^' 

rrf.,‘,-Jwfr4mzi 
-112; i55. -Selectlisjan producterren maatschappijén 

'!"."i311é4aVOC,de 5o te onderzoeken prodiseten als volgt te selecteren: 

"P;5'.1›:.1.(rV2tritf--r-A er de meeste klachten en kntsche vragen zijn ingediend, dienen onderdeel 

rx ,ildnIcriktpartijen dient tenminste één prodnct inde 5o te zijn opgenomen 
•Dett	

Jiriigen bericht van de voorlopige selectie en krijgen de gelegenheid cher een 

3. OPZET VAN HET ONDIRZOEK 

t 
• be	 ---tartka	 ;beleggingsverzekering sec, beleggingsverzekering gecombineerd" • 

met een.noong	 gingshypotheek - ddennt vertegenwoordigd te rijn. 

• De 50 prodttflEp".driten:;	 tte97Teid te zijn dat zil een categorisering mogelia mak en. 

Elnisterlenn nntmcsin t Offerte ondenDekpieduClrar.inbele;Ongsverzekeringen 1 Opsel oca htt andwara I 6



in•tal-atit
Finsta elert
natnnek 

' - 
Productualyse 

Nadat de opzet van het onderzoek definitiet vast staat zal per product een productinformati emap 1 
• . . Cd•rom worden samengesteld, bevattende onder meen 

Ornschrijving van prestaties vari " Product. kosten, conditles, etc. 
Infonnatiemateriaal zoaldát duor de verzekeraar un de (aspiraht) verzekerde is uitgereikt 
Informatiemateriaal zoiitt.a6o; de verzekeriaz ;an de tussenpersoon is uitgereikt 

.;•1 

Verzekerans zal ri;dretwaeikin't worden bij de samenstelling van deze produchntonnatiemap. 
firdien deze medejwkrking . itietikozdiverleend,zal het verzamelde materiaal voor een beoordeing van 
de juistheid doormidolpi varVegép: schriftelijke afstenuning wordenvoorgelegd aan individuele verzeke-

Hadat de voltediglieid eiijvistheid is afgestemd zal een diepgaande analyse plaatsvinden door ervaren 
onderzde.kerS,De uhkomstenvan deze malyse worden getoetst docr een andere ondenoeker. Venol-
girts,*Orde deUitkomsten (feiten) voorgelegd aan de betmffende verzekerzar. 
'	 •

• 'Sinzulatiemodel 
De azfalyse zal worden ondersteund doot een door ons te ontwikkelen rekenrnodel. Met dit rekenmodel 
kunnen jiroductellniet alleen met elkaar worden vergeleken, maar juist ook zelfstandig worden 
beoordeeld.	 .	 :

• ”•;:•111;.,;,. 
, Het reltenmodel is in sMat om op eefi fiezibele wijzt, dus rélteninghoirdend met verschillende 
.pirameters (administratie- en beleggingskosten, provisie, verzekeringspremies etc.), prognosekapitalen 
•te: lietékenen. 

MIntrterie van Firnnclto 1 Offette ondtreoelt proclueiveatnningbeleggiegrveretkeringeo 1 Opti uon 11,1 zeidereet: 1 7



Ipstilieut 

rinaneice4 

n itlinrcmck
Bipage z 

INSTITUUT FINANCIEEL ONDERZOEX 

Ittennismaking 
lastitnut rmancleel Onderzoek (kortwegt TFO) werd in.aoo4 door enkelevooraanstaande professionah 

opgedcht ah onallankelijk finandeel-economisch ondtmoeksbur e en. Zowel ovesheid els tonicht-

honders en bedzigsleven bevestigen dathier behoefte aan is, opder dé voorwande van onbetwiste 
desktmdieheid en professionelecTiet Inmiddels is WO -ultgegroeid tot een van de grotere spelers op 

het gebied van bijzonder finarikiei-aonom i.seb onderzock. 

Aangezien 1FO geen eo o7erJa t jearrekeningenverricbt. hée ft rájuit dien hoofde geen hnidurige 
relaties met bestan.pde„k0Plariajj4De hoofdreden hiervoor is het vergroten van de onalbankelijk-

beld.Ook de firibViciaiii§vailIF.Q i.topgezet met behond van onaibankelijkhei zij geschSedt door de 

partidpercparégrytresstatnk 	 }. • •	 • 

Etjd
''d tipzinchtteams kan IFO een beroeP doen op een bre ed scala van sperialistiscb e 

kennh.en avaring. De Specialisten hébben elk een staktrack record op het gebied van bijzondere 
undenoafe•n e advLsering. De specialist die een onderzoek leidt Iten worden bijgestaan door een of 

meerdefe fainsische accomatants van110. yolledige competzn de op gebiedvanforensic IT of recherche 

, is bescI4bar.D e opdncht wordt nitgevoerd onder volledige eanstnring en verantwoordelijkheid van 

17Ci. Onie 6pdrac1ttemnstverken onderleiding vartéin anspreekgtmt Gezienhet pivean vszt de 

profes .slinals en de and van de dienstvaleningleeftlF 0 met haa professionals partnerrontracten 

agesloten. Contractned •rijn ziken geregeld als geheimhouding, comp1lance, sturing en 

kwaliteitscontrOle en beroepsanaprak elljkleid• Deze spezialisten zijn, behalve we rkzaam voor 170, 

ook werkzaam ifs zellstandige dan wel werkzaam bij eersteklas farma's. 

Eeterenties 
;Enkel e zeer relevante on derzoekservarin gen (anoniem in verband met vertronwelijkheid) tfit de 

• afgelopat jarem 
• 

de medischisector in opdracht van een ministerie 
de zorgsator in oparacht van taztoeziclathouda 

• als gerechtsdesktindige 
tegen achtagrond vin Tkét-tittob 

• in een Snancièle iltiellingmarapportering aan ent toezichthouder. 

•••• • •t • -

▪

 yganisatiegegevens 
• ••-t	 '•Ins-tattrat voor Ffhandeel Ondeszoek73:g. 
•j••rt2.9',..34iielr.....aaerlaanna 

8	 oort 
02?,? 

-ErUpb-jklW2MLL., 
Wtae ~,n1 

• 
Hina	 dzsf000t: 32703334 

,";;•6314M.oz 
•_ 

ankrek 
TBAN-numtal~ 1:14Q•1146jd á .3 2 
111C-nummertI4GENTInd!3" :,f' 

' vr "	 • 

tdInInelieren71nantith 1 Offen e on denoek yrodunvakenaing bd tgaingsvenek enn gen 1 $I)IzgcJ liznituui Mantfr-0 011drntzck 170



LO flAt rsuck Bijlage 3 

ALGEMENE RIIKSVOORWAARDEN VOOR HET VERSTREKKEN VAN OPDRACHTEN TOT HET VERRICHTEN 

VAN DIEN STEN (ARVOD)

ALGEMEEN 

r.	 Begrippen
• 

In deze algemene voonvaaiden worden de navolgende begrippen met een beginhoofdletter 

gebruikt Onder deze••
 begripPen wordt verstaan: 

• • 1	i•	 ,, • 

	

.	 •	 ,	 .--	 ,, 

1.1	 Beroepsfouterf: tel:Jaitkogihgert, zoals vergissingen, onacbtzaamheden, nalatigheden, 

verruimen; tajnistialivietén;die eenvakbekwame en zorgvuldige Opdrachtnerner onder de 
gegeveialonistandighdèriniet inacianetningvan nonnak oplettendheld enbij een normale 

vals.grinits'iir iritainal ei ..V.,:ijie' van vakuitoef ening, behoort te vennijBen; 
:-..1-,...‘ ''.' ''''T''' ;• •. 	 '	 - 

3.1	 Binakt:spa taanhaigselbij de Overeenkomst dat na parafering doorbeide partijen deel 

• • pítriiaakt vin. de Overeenkonat 
'	 ,.,.''....-- : :".. • ; 

Di lensteii:de door Opdrachtnemer op basis van de Overeenkomst ten behoeve van 

• • Ojactrichtgever te verrichten werkzaambeden;
. 

., Óvereenkornst: de schriftelijke Overeenkomst tussen Opdrachtgever en Opdracharemer, 
waarop de Voorwa arden van toepassing zijaverklaard; 

..t : . •,4,s	 ...7 

x .5	 Pérsotieél van b iPdrichtv ever het door Opdrachtgever op grond van de Overeenkomst ter 

beschikkiiii ii stellen perstineek 

6	 Personeel van Opdrachtnat et: de door Opdrachtnemer voor de uitvoering van de 
Overeenkomst in te schakelen personedsleden entof hulppersonen, die bachterts deze 

Overeenkornst onder zijn verantwoordelijkheid zullen werken: 

.7	
VoOrWaarden: deze agemene voorwaarden die van toepassing zijn op en deel ulanakenvan de ..	 .	 . 

Overeenkornst/. 
-,--.,:,:,-,. :!.';•, , 

Toepasslijkheid. - 
• ., !,',”,..,,s i: 1 

	

i..,,;.4i.Nag„	 •:.. 
Afwijkingen Vai.deié Vnbilataarden zijn alechts bindend,voor 2.0ver zijaltdrukkelijk tassen 

patijen schriftefijk rijn'ove4engekomen.	 . 

i; '	 • ., ,e, 
..?". ;'..;ndien onderdelen van de 6vereenkoat en de daabij behorende Bijlage(n)met elkaar in 

•::, strijd zijn, is de inhoud van de Dvereenkomst bepalend. 

411 

FITVOCING VAN DE OVEREENKOMST 

..S.CKati.hSri: 
.1. - tizantlét-Van de Opdrachtnemer 

3 .± #,.:-~, Bedi c:1431,ejiaai gaandeert dat de door of namens hem te venichten Diensten zullenvoldoen 

.';Ptiráadiglitillerriv.ifan.laornst vastgelegde eisen. 
-.giiits.v.-,L, 4 .i.P•zt:g., p a,:t- :1:C3 ,_	 ' 	 - "

 

3.2	 Opdiratliflemer garitad'ait dat de door of namens hern te verrichten Di ensten op vakbekwame 
. va:s.36 . :'f • •r. ..r. - .0 0 -ttet: wilzezorcketutge perd„.,,,,. 

4.	 Acceptaiiè.tinat...9::05157,4n. ;' .1. 	 . 
'ep.:,g;42475.

v c 
,-

1,.. g. , .. 
4.1	 Van acceptatie viiidtKénni ggeving plaata an Opdrachtnemen 

.,, 5r, -1,,..., . 

Ministerie van 
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ministerie van Financiën 
3 

Directie Bedrijfsvoering en Communicatie 

Delurrr	
Uw bnef (Kenmerk) 	 Ons kenmeck 

15 junl 2001	
BenC 2007- 1043 

Ondenverp 

Offerteaanvraa g feitenonderzoek beleogingsverzekerinoen

Geachte 

Hiermede verzoeken wij u ons op basis van de Algemene Rijksvoorwaarden voor 

het verrichten van Diensten (ARVODI) een offerte te doen toekomen. 

omschrijvinq:  

Al gerulme tijd zijn beleggingsverzekeringen in opspraak. In 2005 kwam de 

Autoritatt Financiele Markten (AFM) op basis van een orrenterend onderzoek bij 

enkele verzekeraars tot de bevinding dat de door haar onderzochte producten 

complex, ondoodchtig en relatief duur waren. Ook de cornmissie De Ruiter beeft 

geconcludeerd dat de inzichtelijkheid van deze producten moet worden 

verbeterd. Een aantal maatregelen moet ervoor zorgen dat de 

inforrnatieverschaffing 1/00r nieuw af te sluiten porissen wordt verbeterd: 

- de inforrnatleverPlichtingen worden sangescherPt, 

- er komt meer transparantie over de beloning van het interrnediair en over 

andere kosten, 
oDk de kostenstructuur wordt aangepast (beloning van het intermediair mag op-

den duur maXimaal voor de helft uit afsluitor quisie bestaank 

Veel aandacht gaat ook ult naar de in het verleden afgesloten polissen: hoe om 

te gaan met de klachten van bestaande polishouders en met de heersende 

onduldelijkheid en ont:ekerheid over de door hen afgesloten 

beleggingsverzekedngen. Over d o meest wenselijke en effectleve aanpak is de 
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atbelopen tijd intensief overleg.gevoerd met an tussen veizekeraars en 

consumentenorganIsaties De uitkomsten van dat overleg zijn vastgelegd in da 

brief van de minister van Financién aan de Tweede Kamer van S maart jI.(Bijlage 

II) 

In die brief gaat de minister in op de initiatieven die verzekeraars gaan nemen en 

op de categoriale afhandeling van klachten door de Financiéle Ombudsman van 

het Klachteninsdtuut Financiele Dienstverlening (KiFiD). Daarnaast kondigt hij 

een aanvullend feitenonderzoek aan. Deze offerteaanvraag heeft betrekking op 

dat feitenonderzoek. 

Bijlage 1 programma van eisen (PvE) bevat een uitwerking van de verschillende 

onderdelen van het onderzoek zoals die ons voor ogen staan 

2.13



Algemene eisen 

	

1.	 Offerte 

Wij verzoeken t., in uw offerte aan te geven in welke mate u kunt voldoen aan de 

door het ministerie gestelde eisen en wensen voor Offerteaanvraag 

feitenondeizoek beleggIngsverzekeri ngen, zoals omschreven in het bijgevoegde 

• rogramrna van eisen (bijlage I). 

UW OFFERTE BEVAT IN IEDER GEVAL 

o opzet onderzoek door middel van een plan van aanpak 

9 kwalitatieve onderbouwing van de opzet tat onderzoek 

• de door u te raadplegen bronnen voor het onderzoek (zie ook bijlage I 

onder Beschikbare bronnen) 

• een ovenicht van de personen die aan het onderzoek meewerken 

incluslef CV 

• overzicht van het aantal te besteden uren onderverdeeld per CV met de 

daarbij behorende uurprijs. 

o fixçrics voor het totale onderzoek 

o Verklaring omtrent de modelovereenkomst en de ARVODI 

• Planning van het onderzoek inclusief de wijze waarop u tijdens het 

onderzoek informaffe deelt met opdrachtgever( aangeven aantal 

contactmomenten an overleg momenten) 

Gelieve alle prijzen exclusief BTW vermelden. De in de offerte vermelde prijzen 

zijn ten minste geldig tot en met het moment waarop de opdracht is verleend en 

contractueel is vastgelegd. 

	

2.	 Tijdpad 
Uw offerte dient Tekening te houden met het volgende tijdpad: 

Indienen offerte
	 21 junl 2007 

Gunning offerte
	 zo spoedig mogelijk daarna 

Start uitvoering onderzoek
	 juli 2007 

npitnreren Andrappnrtage
	 1 december 2007 

3	 Voornaamste gunningcriteria 

I n dit hoofdstuk zijn de voornaamste gunningcriteria opgenomen. De 

gunningcriteria zijn bepalend voor het wel of niet verstrekken van de opdracht



Opgernarkt wordt dat het mogelijk is dat de gunning van da opdracht in zijn 

geheel niet doorgaat Voor het laten uitvoeren van de opdracht gelden de 

volgende criteria: 

Criterium-	 - Wegingsfactor Beoordelingselernenten 	 i 

I Prlis 25% -	 Prijs (van de dienstverlening) 

Kwaltteit 65% ij de voorgestelde onderzoeksmethodiek 

en de mate waarin het voorstel 

beantwoordt aan de in bijlage 1 

weergegeven doetstellingent 

2) de bij de onderzoekers aanwezige 

expertise: als meer disciptines — 

actuarieal, statistisch, juridisch — bij het 

onderzoek betrokken zijn, al dan niet door 

samenwerking met andere personen of . 

instellingen, vergroot dat de kans op een 

evenwichtig eindresultaak 

3) besei van de politieke en beleldsmatioe 

context en bereidheid betrokken partijen 

tussentijds te informeren en met hen van 

gedachten te wisseten; 

4) snelheid wearmee het onderzoek kan 

worden uitgevoerd (rapportage v66r 1 

december 2007 geldt ats een pre, mits de 

snelheid geen afbreuk doet aan de 

kwaliteit). 

Contract en 

voorwaarden

10% - Mate van instemming met concept 

overeenkomst 

Totaal 100%

Indienen offertes: 

Uw offerte moet rechtsgeldig ondertekend en 1n enkelvoud worden ingezonden 

an in detlederlandse taal worden gesteld. Tevens kunt 1.1 uw digitale offerte 

sturan aan: ink000rBrninfin.nlo.v,v. Onderzoek productverkenning 

beleggingsverzekeringen/ BenC 2007- 1043 

Het dsico van postvertraging is voor de inschiver. 

Wij stellen het op prijs als uw offerte op 21 juni 2007 in ons bezit kan zijn: 

Ministeria van Financiën 

Directie Bedrijfsvoering en Communicatie 
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Ter attentie van de heer G.C.M. van der Spek 

Postbus 20201 

2500 EE Den Haag 

Bovenstaande procedure zal strikt Worden gehanteerd, ten einde een gesloten 

offerteprocedure te garanderen. Aanbiedingen, welke niet aan bovenstaande 

voorwaarden voldoen, zullen door de met de opening belaste medewerkers niet 

ter evaluatie worden aangeboden.. 

S.	 Vertrouwelijkheld: 

De verstrekte gegevens dienen vertrouwelijk te worden behandeld. 

S.	 Informatietcorrespondentie: 

Tenzij anders door het Bureau Inkoop van het Mlnisterie van Financien 

aangegeven zal alle informatieverstrekking en correspondentie via G.C.M. van 

der Spek lopen. Ondergetekende is te bereiken onder nummer 070-3427639. 

Informatie omtrent offertes van andere aanbleders zal niet worden verstrekt, 

Op grond van de ungebrachte offertes en de door u gegeven belichting zullen wij 

aan de hand van de gunningcriteria een keuze maken. 

Wij zien uw offerte-met hteresse tegemoet. 

De Minister van Financién. 

Namens deze, 

Directie Bedrijfsvoering en Communicatie 

BULAGE PROGRAMMAVAN E1SEN, 

BIJLAGE 11: BRIEF MINISTER VAN FINANCIEN AAN DE TWEEDE KAMER B 

MAART 2007 

BIJLAGE II: MODEL OVEREENKOMST 

BIJIAGE ARVODI



BIJLAGE I: PROGRAMMA VAN EISEN, 

Feitenonderzoek beleaainasverzekerinoen: nadere uitwerkina van de 

taakoodracht  

Onderdelen 

A. Marldverkenning 

B. Productbeschrijving 

C. Productonderzoek: productkenrnerkert 

D. Productonderzoefc transparantie 

De onderdelen A en B hebben een beschivend/theoretisch karakter, de 

onderdelen C en D zijn empirisch van aard. Voor het gehele onderzoek geldt dat 

het een feltelijk, niet-normatief karakter heeft. Doel is het vergroten van inzicht in 

de markt voor beleggingsverzekeringen en de ap die markt aangeboden 

producten. 

14: ToelichtIng marktverkenning. 
In de rnarktijerkenning gaat het om een analyserende beschrijving van de 

volgende aspecten; 

- Jaarlijkse omzetten sinds medio jaren 90; de populariteit van 

beleggingsverzekerinaen heeft o.a. een relatie met de stijging van de 

beurskoersen aan het eind van de jaren 90 en de daling in de jaren daarna. 

De producten die in de loop der tijd zijn ontwikkeld hebben vaak eendirecte 

relatie met tiscale regelingen en wijzigingen daarin, waaronder 

o regels mb:t. lijfrentes en individuele oudedagsvoorzieningen; 

o regels m.b.f_ kapitaalverzekering eigen woning; 

o regels m.b.t. bedrijfsparen en spaarloon. 

- Aanscherpingen van de transparantieregels (zie bijlage 1). 

- Eventuele andere relevante aspecten. 

De marktverkenning heeft tot doel een schets te geven van de markt voor 

beleggingsvezekeringen en relevante achtergronden: wanneer waren of werden 

welke producten populair, al dan niet als gevolg van fiscale maatregelen. 

Onderdeel A helpt daarnaaate komen tot een categorisering van de producten 

(zie billage 2) en vormt een basis voor de productbeschrijving van onderdeel B. 

Bronnen voor dit onderdeet CBS, CVS, DNB, jaarversfagen (van verzekeraars 

maar ook van bijy. PVIC, Klachteninstituut Verzekeringen, Verbond, etc). 

B. Toelichting productbeschrijving 
De productbeschrijving heeft tot doel de werking van een beleggingsverzekering 

resp de belangrijkste soorten beleggingsvezekeringen InzIchtelijk te maken met 

6/9



behulp van ean theoretisch model. De waarde van een beleggingsvenekedng 

hangj:.atvan 

- (aan de kant van de potishouder) de hoogte van de inleg, de verdeling van 

de.inleg over de loopd (koopsom vs. periodieke premie), de gekozen 

fondsen en (eventuee1) mutefies (w.o. premievrijmaking ert afkoop), en 

- (aan de kant van- het product) de hoogte van de provisie en andere kosten, 

de verdeling van de kosten over de looptljd (afslultprovisie vs. doorlopende 

provIsie), de-hoogtevan de ovedijdensrisicoprem ie en de wljze van 

doorberekening van de kosten (uit de inleg of ult het depot). 

Simulaties rnet zo'n model laten.zien wat er gebeurt met de waarde van de polis 

(het beleggingsdePot), afhankelijk van de hierboven genoemde variabelen. 

Daaruft zal blijken dat de uitkomsten in het ene scenario gunstig en in het andere 

scenario (bijvoorbeeld afkoop) ongunstig kunnerrijn en-ook waarom dat zo is. 

Onderdeel B heeft dan ook mede tot doet vast te stellen wat de cruciale factoren 

zijn die het utfelndelijke netto rendement bepalen. Dat laatste is van belang voor 

onderdeel C; zie hierna. 

Bamnen voor dit onderdeel: oeen (de productbeschiving is Jr deze iase nog 

theoretisch; de door te rekenen scenario's moeten uiteraard wel realitettswaarde 

hebben, bijvoorbeeld wat betreft de bandbreedte van de kosten). 

C. Toelichting onderzoek productkenmerken 

Dit onderdeel omvat het empirische feltenonderzoek voor wat befraft de 

productkenmerken en heeft tot doel per product de relevante kemgetallen vast te 

stellen. 

Het onderzoek heeft niet betrekking op de gehele marktrnaar brengt een 

representatieve selectie van producten in kaart. Het is-belangrijk dat de selectie 

plaatsvindt op basis van objectieve criteria en niet gemanipuleerd kan worden. 

Hat gaat niet om de producten die de meeste of de minste.klachten opleveren; 

elke bias in dat opzicht ware te vermijden. 

Om tot een representatieveselectie te komen zijn de volgende aspecten van 

belang: 

- de selectie moet gezamenlijk een substantièle marktdekking hebben. Dat 

betekent dat de producten met de grootste marktaandelen-voldoende 

vertegenwoordigd moeten zijn; 

- voor de Overige producten is te denken aan een aselecte steekproef, zodat 

zij elk in beginsel een gelijke kans hebben om te worden geselecteerd; 

- belangrijk 1s dat alle categorieán producten adequaat vertegenwoordi gd zijn; 

- zorg ervpor dat van elke grotere verzekeraar in elk geval een product wordt 

geselecteerd en (bijvoorbeeld) maximaal vijf. 

Het aantal producten per categorie dient zo te worden gekozen dat de totale 

selectie een representatiev e omvang heeft (orde van grootte: 50 producten) en



ook overigens binnen de termen van het onderzoek past. 

Het empirische onderzoek dient ertoe voor de geselecteerde producten de in 

onderdeel 8 geidentificeerde factoren te metan en de bijbehorende kemgetallen 

vast te leggen. Het lijkt praktisch daarbij zoveel mogelijk san te sluiten bij de 

kostenvariabelen die-vanaf 2008 zichtbaar worden gemaakt in model 2 van de 

ultgewerkte modellen De Ruiter. Op die manier wordt een verbinding gelegd met 

de toekomstige.transparantle-eisen, en kan mede gebruik worden gemaakt van 

het kader dat daartoe irr de afgelopen maanden door het Verbond van 

Verzekeraars is ontwikkeld. 

Beoogde output voar elk van de geselecteerde producten een kwantitaUef 

overzicht van de kostensoorten, zoveel mogelijk conform model 2. Vervolgens 

kan per productcategorie een modelberekening worden uitgevoerd op basis van 

de gevonden bandbreedte per kostensoort. . 

PS Als aan de productenlijst op de website van KiFiD wordt toegevoegd totwelke 

productcategorie elk product behoort, kan elke polishouder de. 

onderzoeksresultaten in zekere-mate betrekken op zijn eigen polis (als het 

product niet tot de .selectie.behoort geven die resultaten stechts een algerneen 

beeld votor de desbetreffende productcategorie als gehee(). 

Bronnen vodr dit onderdeet een iljst van aangeboden producten is te vinden op 

de website van KiFiD. Gegevens-over omzeden of andere indicaties omtrent 

marktaandelen zijn op productniveau niet beschikbaar uit openbare bronnen. 

Daarover zal informatie bij de verzekeraars moeten worden opgevraagd. Dit geldt 

eveneens voor de- kemgegevens per geselecteerd product nadat de selectie is 

gernaakt. 

D. Toelichting onderzoek transparantie 

Dit onderdeet omvat het ernpirische onderzoek voorwat betreft de informatie die 

aan de polishouders is verstrekt over de geselecteerde productee. Het 

onderzoek zal alleen betfekking kunnen hebben op de informatie die de 

-verzekeraar in algemene zin, dat wil zeggen niet-geindividualiseerd, beschikbaar 

heeft gesteld. Op.welke wijze de informatie ulteindelijk de consument heeft 

bereikt en welkeinformatie de tussenpersoon aan de individuele klanten heeft 

verstrekt valt buiten het bestek van het onderzoek. 

Onderdeel D heeft tot doel in kaart te brengen in hoeverre de genoemde stukken 

melding maken van de belangrijke productkenmerken. Het is niet de bedoeling 

en ook niet mogelijk dat het onderzoek conclusies trekt ten aanzien van de 

adequaatheid van de inforrnatieverschaffing. Wel is er een relatie met de op dat 

moment geldende transparantieregels. 
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Boopode output voor elk van de oeselecteerde producten een oveu_icht van de 

transparentiekenmerken (bijvoorbeeld: wordt een bepaalde kostensoort vermeld 

jainee, kwantitatief of kwalitatief). 

Bronnen voor dit onderdeel: de Informatiedragers per geselecteerd product, zoals 

brochures, polisvoorwaarden, leeswijzers en bijsluiters, zullen bij de betrokken 

verzekeraars moeten worden opgevraagd. 

Biilaoe 1 Transoarantieregels 

- R1AV 1994 

- 1997: Code rendement en risico (zelfregulering)1 

- R1AV 1998 

- Financiele bijsluiter 2002 

- Financiele bijsluiter 2006 

Billaoe 2 Voorbeeld cateoorie-indelino: 

beleggingsverzekeringen gekoppeld aan hypotheek; 

- lijfrenteverzekeringen op basis van beleggingseenheden; 

- belegginosverzakeringen in het kader van bedrijfsspaarregelingen en 

spearloon; 

- beleggingsverzekeringen in het kader van studieplannen; 

overige beleogingsverzekeringen ten behoeve van verrnogensopbouw;* 

- spaarkasovereenkomsten. 

Aannemelijk is dat in elk geval bij sommige categoitan onderscheid moet 

worden gemaakt naar periode van afsluiten. 

1n de loop der jaren enkele malen aangepast.
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x. KINNISMAXING 

Institout Financirel Onderzoek 
De iltifiatiefteMCIS van Instrunt g

nancieel Onderzoek (20) bebben in 2004 gemeend dat er,in 

belangri e mate in aanvulling op de vier grote accountantsken toren , plzats is voor een Bnanciee)-

etonomisch ondemoeksbur ean dat niet wordt gehinder d - al of nizt in schijn - door belangen met 

marktpe	 .. -. " .. 
De bestaande acconntantsorgan isaides en actuarine bureaus hebben 1 angdurige en omvangrijke 

finnicifle belangenbirmen' elk.e Snl'n,ch e. DOD/ 
zich te richten op slechts eenmalige opdrachten en niet 

op doodopende oparglebtat isoils diacontroleopdrachten van dejaanekening, heeft IFO dne belangen 

niet	
','• 'isflet : 1.;: .J, 

-.4•":'?-2V it	 , . , .. 

. zirt-.2.F.':' 	
. 

1

 DO/77 onze bindinimgtieèt enini.ntofessionals, die elk. gzonderlijk deze belangen ook nitt hebben, 

kunnen wijfiál ógrv. iii:drie ren onpartij dige dienstverlening bieden. De aard van de opdrachten die IFO 

doet en de achterkrond'van onze oparachtgeversbevestigen dat er behoefte is aan en plasts Is voor een 

bured'als Wa Meaér. infeirm atle ov er ons bureau en onze opdrachten is opgenomen in Biflage x. 

Onda-neksteam 
Het Icanondezzoeksteam van EFO zal bestaan nit 

" e J 
.	 • 

Frof. Eu- jaap Itoelevájá (zgt6) . • ' 
jaap is hg

ogleraar Corporate Finance zanNyenrodelusihess University. Hij richt zich op 

de alrporate gov emance v azi 
Etnencille instellifigen, met een actent op beleggingen en finanderingen. 

": jaali Studeenie algemene econc'dilk promOven de aan de Vrije Ilniverstteit te Amsterdam op het 

..?..Onlérkerp bedripseconomisch toexicht op het bankvrezen.	 we±te vervolgensin diverse retemch- .	 ; 

2^ . :f ).1 
1-1.aaeit.12 de founciele sector. Bij MeesPiersonwas hij sador-aandelenan alist. Bij ITUS (een 

g	
e dochtn van Rabobank en Itobeco) en de Autoritrit g

rancidle Markten ivas hij haord 

ra
g ..„ ..Vaast mhoudeliPse expertise heelt hfj ook ruime ervarin g rnet het leiclinggeven ean 

"oitte sro	 ams en viteenlopende bestunilijke werkzaunheden 

w:çw

 

%.11ndsbéiti3a ;cezkii.nxitzelfstan di g actvisenr. In zijn vrerk cp eertbijai»rcz V44 gmn de tvetenschap, de 

tonicht.a.ijnwer aamheclen concentrezen rich op het gebied van Snanciefing 

ezi'Bijggong'41iergijdA t
ektharbij behonmde regelgeving en intepiteits- en governancevragstukken 

" 
atdng	

eff'.	 trainingen aan professionals (Postacadentsch ondervrijs, 

	

..listrat»	
-s envermogensbeheerders).Yerac adviseert bij op 1-esttmliik e ,	 gL.~. 

niveau bijWahttktiroje-106	 'rels-intoren, fununige insi elling en, advoratenkantoren, het 

openbrar mantsterje.mm,	
deze parjen voert hij ook onderzoeken vít Dannaast .	 g • _	 r:n 

paliceert hij re'gebr~aclir 2anderi in Het Flnancleele Dagblad en vakbladen en geeft hij presentaties. 

WAe.YyZt./. 
jaap zal functionereǹ alg dé-441Ça42.1te op het gebied vanbeleggen en beleggingsproducten. Door rijn 

walztaarnhedenbij wde.	
aliBobeco heefthij diepgaande kermis vatn fmanciEle producten_Bij 

Robeco laeefthij bijgedragen;i41 aéprpdtzctontwriketing.Bij de AFM heefthij ondermek gerlaan naar 

aandelenlease en hedgefunds. Taap is 	
cleerd met IFO en zal bet eerste aanspreekinuat zijn voor de 

oparacbtgevenhij zal de woor Voe er cipa bij het ó e eg met e op chtgeyen 

tAtorsteuevan FInnicien 1 affene Iciumandentak beleuingsvcrzektrtnna 1 xxmoriguking l 2 

Drs. Evert jan Lammers itA En CI 959) ..

'Evert-jtr js et DILOOM, registeracemmtant en Re Distered Forensic Anditot ij heeft sinds 

1985 ernsing n
 • " • o • rm e - er End, Fra enBe .In e zeven laer voor de start van IFO 

(2004) v, as hij voorzittet ;
varS ICFMb Forensic M. Belgid. Daarvoor beeft hij els accountent gedurende 4 C	 . a 

jan gervaktbijKFM G
 in Farijs en danvoor z jar deel vitgennakt van de settorlanken en Venektringen van 

iCFMG in Nederland. Hij heeft reeds diverse onderzoeken In de sector uitgevotrd en geleid, die waren 

afged;ongen door toerichthon ders , rovvel in Hederl and als in Belgi é. Evert jan beschikt ov er een zeer 

rulme ervaling to het verricht en van bijzondere onderzoeken. Hij is UAMS Executive professor en 

vice-vooizitter Tin" de Belgische beroepsorgani satie Instittne of Farensic Auditors. Hij publiceert 

regelmatig en geeft piesentaties op zijn vakgebied. Evert jan is voorritter 92-11 het management team 

ven WO nn zal eindverantkoordelijk zijn voor de k-vr aliteit van de uitvoning van de opdracht



floanrieti 
.narrzeck 

h eel-cconomisch/jmidischt Drs. Ton Blantv XE RO (x 950) 

Hofmans AAAG (r 960) m Rob Kodman (r966) 

oen Mateijsen R.Mx97.1), Peter de Wolff 24.(.1..03)	 _ _	 .

GSEC CISSP (x975) 

enDrsINI 

-Onderna

jaap tenWolde RA (r 9.47) 
haap heeft een eanière als openbare accountant, ondermeer in de financi gle sector, bij 

APMG achter de rug. De laatste den jaar was bij onder meer verantwoordelijk votrzbijzondeze proje ct en 
(intern, zotvel nationaal als internationaal) en bijzondere onderzoeken (extern). Hij heeft een bijdrage 
gelev erd aan de totstandkoming vgnirem offerte.  Hij staat kis stand-in voor Evertjan I gmmers en 

jaap roeletvijn klaar om de carh_tiiiinttlt te miarba-gen, bok hij zaIbet keraa i es 

ad
hiris beschilbaar oin eventuele spanningen

	

tossen partijen te doen	 èrte Inkrynor deitivnlling van deze tweede rol worden de opanchtgever 

geen kostita in relciSett 'Itaatt..Bij 4,enaAg1ng vin Evert hua of van laap gelden hun tarieven, 

	

kyr,	 1,J • 
DrsrErarin Bonant,Aertuals_AGlibE6) 

(4'06V5173:&alfel e wiskunde en econometrie enlater actuariaatVan 1992-1397 tvas 

hij werk..4&Mjraïigdati:1(ederlanden Levensvenekeringmaatschappij als actuadeel medewerker 

(co11i9ériMaiviciniel)bij de sector Acmaiile Zaken. Ziln werkzaarnheden batonden oa.vit bet 

eciitiaiihtarte4en vom pensioen(beleggings)v erzekningen enbet opstellen ven jaersverken. 

hij Ln wakgroepen nn het Verbond ven Vazekera an, mals die voor de 

• invoering van het w ettelijk- reclat op waarcleoverdncht en de implementatie van de \TP-regeling 

Svolojnanngnn de pensi oenopbouvr bij wericloosheid). Aensluitend ons hij enkele jaren artuaris/ 

• ..3.1Ypritlifriatáviseur bij het ternarieel. adviesburean Consultas, onderdeel van ABN AMRO. In 2 000 richtte 

a op._In 2003 crt aorn is hij interim-managerhchuris ook verbonden geweest aan 

Ben:ajht51:"Pgn4/enadvies.Actuatiéle advieswerkzannh eden worden uitgevoerd voor werkgevers- en 

werèmemérstelég.gliti,31thet bijzonder de vakorganinties. 

r.".,Errrin vras bennurslid (seaetairlijvan, het Actuarteel Genootschap (AG) en is bestnwslid van de 
ASIP (Actuerial Studiesbritt'endons). Erwrin i werknemenbeshrunlid van zosvel het 

»Flaé.nsioenfonds y1001" de Metalektro (PME) en het Pensidenfonds Metaal en Techniek (PMT). Van beide 
londsaiis hij tevens vooni tter vand e beleggingscommis sie.Envin is geassocieeid met IFO en zal de 

. actuniile. coMponent ven de opdxaeht voor rijn rekening nemen. 

' .— • ci;.1 Entinli h'h c RA (i	 '1 

	

. .. ....	 .	 s.	 rijs	 4T, 
"^“.	 'I'a:ki4intsitIgreideinformation mana gement en is registeraccountant. Hij heeft stn ds 1993 

, (.. • At4i..7. eryarrng opgedaashen , ton , eretnclinnekenin urwel de openbare accountantspraktijk,als de 

r "h

 

• . : 4totensische prektijkibitEAtiliti :t
 ditg'en r..Fmc. Daarnaast beeft hij wetenschappelijk ondenoek 

o, gerliin.op gebied van cchiporete govientance, Andit Committee en ICCOUntantSCOn tide. ETWin,lid van .,	 1 • n -rtat...i. 

S ilitanagernentie sm van'IP6, zal verantevoordelijk rijn voor de cobrdinade van de nimotring ven de 
, : h.,

	

	 -3/45hrhe.hin • 
;dracht 

l'rriggven	 '‘ft';'s' s 

, zal ondersted worden door de volgende èrvaren"professionals (in billage ± g even vrij 

	

. .'	
rn 

en. het onderttetmende team een kort or)e 
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z. ALGEMEEN

Onafhankelijkhei d van 1FO en team 

i

1FO nosh ten van de bovenstaande leden vanhel teasnhebben de I aatste drie jaren opdrachten 

uitgevoerd yooreen van dt betrokken pardj9, rn ‘elt-latzondering van jaap Koelewijm hij heeft een van 

de leden van de Commissie De Rui ter geadzif,,exd, zAstnatededeskundtge.

	

:. ',., 1	 ,11111	 1:: ••• l'a:,

	

..iiry,7),1;:•	 „ 

	

'• ra	 ... 

Algemene voorwaarden,....:",;,,,,,...ice:0,.,,,; ..,..tiai••,,71, , , ,-'1:ifIK,' • 

Wij accepteren de conticttib6ri.keidenan hkt3:41:inIsterie van Financién rnet dien verstande dat een 

betalingsregeling (z1e ljboigtáks 5; j'liKeit beialingst:nnitn) zal eelden. Tevens zijn wij bereid om de 

Dienstverleningsbvet4enk-nIst'AKV. ODI(bijlage bij deofferteaanvraag) te ondersekenen voor aanvang 
,	 .. •	 •,.. ,: 

van het ondirzoek: 
t .. •/,','• , z , ..•• !,,...,: 

Tussehzij ds' oyerlegen Sapporterffig 
Over deVartg 'ang v.2-Tlhet 

onderzoek zal een alvaardiging van hetii0 team - altijd tenrainste 

bestaande uit t4ee personen t raet de begeleidingscommissie neriodiek overleggen. In de berekeming 

va:n de prijs zijf: wij uitgegaan van vijf bijeenkomsten. 
, ... .'.. 

Wij zullen, in overleg met de begeleidingscommissie, een tussentlids schrifteliik voortgangsverslag  
Maken ten behoeve-van de Tweede Kamer. Deze rapportafl zal niet inhoudelifk van zard zija inhoude-
lijkheid djerit baar onze mening in een vroeghidtg stachum termeden te worden om een aantal redenen. 

De belangrijkste voor MD;IFO zal e er.:4:, rapporteren als betokken nartijen gelegenheid hebben gehad 
hun commentaar op de concePtveMe te gevén en hun visie • desgewenst- hebben kunnenlaten opnemen 
in het rapport Ooklijkt het ofis vanbeiang bni gédurende het onderzoek geen discussi e met betrokkenen 

„ te Voeren over de mogelijke inhoud van het rapport Het tussentlids verstag zal mededelingen kunnen 
bevatten over bijvombeeld de voortgang. gernmde einddatum, medewerking van betrokken pardj en 

• en de te analyseren producten. 

Snelheid 
Wij zijn in staat om met 'de opdracht aan.te vangen zodra het contract getekend is. De streefdatum Your 

de afronding vaalret onderzoek ondenoeksrappor t voor publicatie ger eed voor z december 2007 -lijkt  

•ionS haalbtax.Wij achteirhet eck 'ite'r niet onwauschljnlijk dat op enig moment de begeleidingscommis- 

e n met ons van mening zal zijpidatbenalaide, Onáerdelen,een langer dan oorspronkelijk geplande 

doorgangstijd vragen. Dit zal 6;:itblettékkitttglicrdtde mate van medewerldng vanbetrokken 

Pkixtijen eade door hen azn aus te c;t%exiegiériinfcfrmatiè. Daarmast zal het aspect wederhoor een 

	

yextrsgende factor kunnen zijn: 	 ' •	 z' 

• • c's ••	 ' • 
voord!eyoliedigheidbij het vaststelling van ut fenen; en 

Voof 
dé gvgnwichtigheid van de beoordeling in casus bij het waarderen van die feiten. 	 • 

•. Drt Wedednrit•PtrOceshat zich niet altijd in de geplande en gewenste tijd conwikkelna Als pardjen ....

.i2iistWiMi4eff. ;71.1.1en
 maken van dit proces zal IFO, de zorgroldigheid van de termijnen in acht 

aëmbnc1;iapii.F.4tierWdesnoods zonder het commentaar vanbetakkenen af te viaCht.Ell, met in achtme-

j nditvgYinktit bskrinsárva; de goede trouw. De belangen van de opdrachtgever to.apinchtneaverloperr 

i in dekecii .fei pei2s,..ljel ikt2i,,,liejn. gen ter zake zullen in harmonie genomen kunnen worden. 
.	 _ ..... .. ... _
	 • 

	

...;4 j•..c..tiit;! . . :̂ i . 41. b•	

- 
-
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nnancie 
aztelc.rxeck 

• Besef van de polideke en belddsmatige context 
Wij hebben, door kennis te nemen van publicaties in de media, van Karnerstokken en van diverst rapporten zoals 

• OriEnterend onderzoá 1 analyse Ailf oos (openbaar okffiber 2006) 
• Rapport Commlnie de Rnitey aRroC. 
• Klachten en fetten ondervieg kna,:isiae Ombudsman (T.DID) 
• Kaitieken gemaakt dpOgiDifiti,tctsiiiin Verzaerin gen 
• Kamentukken ap gOlaygNaoig, 3B-eo en 41-44 

• De brief van 5 falgitiki •3.IC4I3 Ven gnister d Zalm aan de Tweede Karner 
• De brief	 fet4ofasidivgt itichthig-Verliespolis an de Tweede Xamer 
• De briefittillag fepiiif̀ri • oc?r,14.&t Verbond van Verzekeraars zan Minister Zalut 

leept3E.74;15.-;° 
besef	 j5611ti	 oinggying. 

lert 
.	 t•-:43A.704t"." 
prgt.e29. 

• cri:dia ïort átadinc te zeggen: de reputatie van de verzekaingsbranche is in het geding enhet gaat 

om iée.t Veel geld w aarover proc edurer gevotrdkunn-n gaan word en. tlders in dit voontel ktmt u mea 

,jsporen aantreffen dat dit besef bij ons unwezigis, 
r 31' g±ii•.'"rir 

leepi4Nit. voor dit odczoek transparanlie en zorgvuldighetd tijdens het ondenoek, overleg met 

betrokkeSie • 'aaepenen tot de feitelijkheden. Ook al zal betrapport slechts feiteliPrIeden bevatten, de 

wijze war'Cp die feitelifkl:gengepresenteerd nillen worden zal ongerwilfeld spanning opleveren. WO is 
bereid zich in te 'roafi-én	 diaing1e vermijden dan wel te venninderen. WO stnt qua. belangen 

onpanijdig inhet veld en zal mofen.cmalltest-waarander zorgvnidigheid als leidxnd Idezen. 
•

• • 
••3 ••‘13, 

'	 • ' Info'nzrHitiebehoefte 
..Voor de vciorberdding van het ondenoek is de in het proyamma van eisen opgesomde informatie 

, • e:	 'sjobln wij kennisnemen van de doörn ovenichteli genoemde lbeschikbare bronnerf. 

4•' "t; ripaare	 vqr om t vens kemsis te nemen van: 
-p ietk, • . • viri, 

• • a De Regeling Infoinlitissfetsg.AzwYerzekeringsnemers (RIAY) 

'• ••A•De Code Rendéneii&iltisig2:(48, en gewijzigd in 2003 en 2006) 
•ee'De nlennte Wet fiairtéll eheririterl ening; speciliek de adviesreg els voor ambieders enbenziddelaan, 

; •	 •	 . 
rt. fultvoering ven het oxt1iijs het essefltlmei dat de venekeringsiunattehappijende 

rrtaS informatie telkens onvez'skjIclbeschijobni stellen angle.onderzoekers.'Mj gaan ervan uit 
4keringssectue adequate medewerki4 zalverlenen ian het ondenoek en dat onze opelracht-

hia voldoerde aandacht zal schenken. 	 • 

Dek en de daarmee gypaard gaande werkzaasnh e den, zoals uiteengezet in 
wij bepnid opbasis vau de Informatie zoals yermeldin uw offerteaannug 

C 2o07-z043),iii het bijzonder het darin opgenozaext Progrnarna van 
iienTniat:aatele. • 
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3. OFZET VAN HET ONDERZOEK 

Het onderzoek behelst de volgende onderdelen: 

A. Marktverkenning 
R. Productbeschrijving 
C. Prodnctonderzoek:prodnetkeninerken 
D. Produetonderzoekt transphr,a3itië4 

A. "Marktverltenneik::'c
'	 •1	 .• , e,,,:t ., .,,„	 ', .,;,,,,•,t, ,,I. : 

Wij hebbenjeérinfsgerlomeu yanhetWoderzoeksrapport lAarktverkenningen beleggingsverzekeringen 
2000 1 isiebtailt.j.p as64eirige ir i000 dom NYFER, De Wildebaan Groep en Tillinghast-Towers Penin. 
DaariniS jiaiovan dernark-t in kaart gebracht naet rnedewerlingven een aantal verzekeringsmaatschappijen. 

Wij zullen meite. garuik roaken van de daarbij gehanteerde rnethodiek en het vergaarde inzicht, zowel 
voer de efficilntie als voor de onderlinge vergelijkbaarheid van de mitkozasten vanhet rapport in 2000 
en het onderzoeksranport dat eind 2007 zal verschijnen. 

De marktverkenning beeft tot doel een schets te geven van de markt voor beleggingsverzeheringen en 

relevante , achtergronden. Deze verkenning resulteert in een gekwantificeerd ovenicht van aanbieden 
en moductso4ten die tezamen in voldoende mate representatief zijn vonr de markt en categoriseáng 
van de productaigeliji maakt 

Daurnaast zal de markrverkentaing zandacht geven aan de ontvákkelingen van nroducten in de tijd, 
• mede in relatie tot fiscale regelingen (of wijzigingen daarin) en de maatschapnelijke betekenis van de 

beleggingsvcrekering als een vorm vart liffrente (in de derde pijler, naast AOW en bedrijlepensioen), 
iffet zljn merites en zijn risico's. Rendemen I. risico,kostennivezu, complexiteit en transparanne zijn 
daarbij kembegtippen. Dlt zal een meer kwalitatieve inventarisatie zijn. 

tVoor de roarktVerkenaintazImedewerking worden gevraagd van de verzekeraars. ITO is berdd een )
• geheimhoudinD;erklaririg af te geven aan i edere alzonderlijke verzekeraandletrekking tot individuele 

gegevens (voor Zoies: u.ic pockakelijk voor het onderzoek). 
• • 

1, I.::	 .12.: t • .

• ,	 Bt "Troductbeschrijving	 '..7. ;.•,.. ,..	 . 
•,t ! :t! r'	 t	 -."-,2 . ;,.. 5 5b....eg:r. 

Dezp
e

g2ictbeschrijving heeft tot doel de werking van een beleggingsvenekerinran de belangriflute 
•,,.sekirtialbfleggingsvenekaingen inzichtelijk te Maken.Deze analyse zal wor den ondersteund door een 

abr 
.. t i‘c„. tb• - 

1 a	 4.1-g, re op twikkelen rekenmodel. Met dit rekenzdodel kunnen producten niet alleen met elkaaz 

eitii: jen. stèrgiele.ben maar ten dele ook Siorden beoordeeld. 
,	 . • !, ...{,,,„ . ,,, 

jiarákép..pb1C4414.2it itZicbteb,k wellte factoren bet rendement van de producten bepden en is in 
k fiáll fize»IktiPlbele wijze, dus r ekening houdend met verschilende paremeters (administrane . en 

1:14.1,:fieggisktVW:ii.siglisie, venekerIngspremies etc.), prognosekapitalen te berekenen. Zove el mogelijk 
rajtashuWerlIgiïézocht met de kostensoorten 7.0a.15 venneld in model z van de uitgewerkte 
modie57-13-tRuite.j.D--141t11.45 	 . 

• ---: ?,:4,-0--21.:	 1- 1• 
7.

-zeirp r- , 

...  
C hoductoiTdatz'jpOczno Sid94nterken 

;:,:‘ 
Voorontlerm	
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In de beperking toont ziCki dé Meettel Het onderioek kan getuakkelijk mislukken of schade oplopen 
door het kiezenvan een fe bieki,41 en dotir te streven naar een te grote mate van volledigheid.1.1 
heeft dat ook aange geven in liv± cíffkjeverzoék en gesplukken dienaangaande. 

SlinInerle vanilaandan 1 Offerafthenondencek beleggIngsvatekaingen 1 Opza vs11 11n Doènbek t a
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Geziende vele onzekerheden op dit moment ten nnzienvan bljv oorbeeld de mate van rnedewerldng Will 

venelenars, de mate vanInfichtebleid en refirwijdte van de aangerete dornmentatie ende noodzakelijk 

geachte diepgang van de ondenoekswerkzaanzheden stellen Ivil voor om in een voorondenoek 

5 producten te selecteren en te analyseren. Heidoel biérvan is het Verkajgen vanmeer inzicht ten 

n aanzien van de eerder genoemde onifterheden en op basis daarvan,mecle it nauw averleg met u, het 

i

ondenoeksstramien, de wfize vit rapparteren en dt daarmee gepard galande tijdbesteding per product 
Mt te histalliseren. Na hetiróFigtjairsoek zalhet onderzoek worden it angenild met-not 45 producten 

te verdelen over een b+ri.-:iitkr,itliterigtégodeEre.D aarbij gaan wij er vanuit dat deze, in totnl 5o, 

producten voldoeftd è'rkpïeriititik zentocit- de gehele popttlatie. 
r. it	 n• . , ,..S-- t. • ''	 • ,

	

1 '‘'' " S 1. L • . 1. • t•Vd • •	 ' 

Selectle veierpiaditcten1 frikilsiChippij én 
Het don tZlá $4klitaker~ de produakenznerken is het inventariseren en vaststellen van de 

relevezte keingeilliet'loersïroduct. Om te komen tot een representaleve selectie van producten stellen 
wij vOiljt de'aiiefilido, tiondenocken producten als volgt te selecteren 
• : i'ven:. de'riar grI'd;o' tste.marktparbijen dient tenminste éa product in de 50 te zija opgenomen; 
. • '' pe tienzOgktinnijen laijgenbericht van de voorlopige selectie inkrijgen de gelegenheid dau een 

• egen prodruct aan toe te voegem 
be bklangrijkste productsoorten - beleggingsvenekering sec,beleggingsverzekering gerombinead 

, . imet een nskoverzekering, beleggingshypotheek • dienen vertegenwoordigd te zijn. 
'• - .,X5e overige prodncten worden a-select geselecteerd; 
• De ''s o'prbd,ilcters djenen zodanig gespreid te rijn dat zij emcategoaseringmogelifr.maken. 

Als bron van te seletier 'enjor0átitt24a1 de lija van aangeboden producten op de website van KillD 

• (nwkififinpworden gebnát . . ':' 

•I, tEvftánakennierken 
• . Nada.d.e Selectie van producten en maatsrhappijen definitief vast staat, rollen per geselecteerd product 

• ' ,, delijgondadeel Sgeldentifice ade factoren enkerngetallen worden verrameld en vangelegd.Hierbij 

'wordt itiveel thogel,ijk aangesloten bij de indeling en de geldentificeerde kostenvariabelen confarm 

.Ytodeli á.l.rr d'ëuitge.Weltkte modellen van De Ruiter. 

.:t' 	f : ' 151 • 
' Op basis van dne in&enfirintfe kMmen, met belvalp van ha rammodel (anderdeekB), 

i 1. :.• cm'adelberekeningaï444~12nze offerte voonlet in het onzwikketenven het rekeronodel entet 

•. ''trdv. ,ntarisaen van da Oodtictin.n2erken zoah hiervoor beschreven. Het uitwerken en allalyseren van 

•:: ..e., yea, chillende modelberekemagen tsieta onfierdea van deze offerte. Ifiteraard kunnen wij dit op uw . •-e•• i	 • ....#	 h'..	 • t. 

A : 	 sr	 • 'ek wel verzorgen. t n ; n" 
,k. 

'ai v- zal medewerkinggevraagd wordenbij de lameratelfing vart de produainformatiemap.  
en inedew erking niet wordt verleend, zal het ijernmelde zdatertiaal Vore een beoordeling van 

leititfoor middelvan een schriftellike afstanzning wordenilootgelegd anititutividnele verzekeraers. 

transparantle 
34:zock afilen wij nagaan welke informatie over de geselerteerde producten door 

*-g-,Deze informalie zal onder meer bevattem 
4pcq de yerzekenar in algemate 2in aan de (anziproft vcrzáeede ii4tgeeikt 

de venekerau aan dseripersoon istltrt 

-115 
Wif rafien -to'itánlrati het ondencek geen gebrafk makenvan informade over iii 	 _ . , )
geselerteadearaici ' dat MatU eventued op de website t211. de verzekeraars te vinden ia. sa:	-rws,; .

..	 • 

wij ztillen de ventre	 i	 ift.i prodlictbeolordelen 5,ti relatie tot de relevante produc tk enmer-
ken en de geldende tanâ4Ëfgjf. nt Vervatten in nn blektitcht met kenmerken Intake de 
transpaantie per geselecteaffi litt Er ttiuzi geeit lontluilettobielen getrok.ken ted aannen van de 

adegnaathetd van de infonnatievStakang," . • . 

MInlrunie na lInstclte t Offerte fclunonderzoek beltulagrvenet ningen 1 Dpir; rflo 71fl oveltrzerk 1 7



finnefeet 
andenack

Bijlage z 

INSTITUOT FINANCIEEL ONDERZOEX 

Ienralsmaktng 
Instituut Fmancleel Ondenoek (kortmeg: IFO) werd in 2004 door enkele voonanstaande professionals 
opgericht als onallunkelijk finandeelC710112/SCI1 ondenpeksbnream Zowel oveshad als toezicht• 
houden en b edrijfá even bevestigen dat lia Behoefte aan is, onder de troontrairde van onbetwrste 

deskundigheid en professionelcapzigInmiddels i ro tiligegroeid tot em van de noten spelers op 

het gebiedvan bijzonder fizielleffelteCelalatect onderzásk. 
." a4t 

t 1:1111±>Zi;{`;:it. • 
Aangedm IFO geen clar&oles ven”.'arzekeningen verricht, heeft zij nAt dien hoofde geen langdmige 
relates met best-4)106a-1.-Wbg De idopfdreden hierroor is het vergroten van de onafhankelifk- 

heid_Ook deraFfergig9aalliC;3 i ropgezet Met behoud van onafhankelijkheicb zij geschiedt door de 

43.: ty( • 
Bij de	 (Wy.a.Ti s	 achtteams	 IFO een beroep doen op eenbreed scalavan spedallstische 

kennis-ed'eft - -nrpgifaecialisten hebbm elk een sterk track record op het gebied vanbijzondere 
akclaiaiken 1ddecing.De specialist die een onderzoek leldt kan worden bijgestaan door een of 

accountants van IFD.Volledige compe tent e op gebied van forensic ITistrecherche 
opancht wordt uitgevoerd onder volledige aansturing en verantwoordelijklurid van 

• IF(Sid"riffq aparachtteams werken onder leiding van fin eanspreekpunt. Geten het nivena wan de 
de 22.rd van de dienstverl ening heeft IFO met ha ar professionals pattuerc onts acten 

• kigesla4ent Contractueel tjn zaken geregeld als gehelmhotal Ing, complience, storing en leiding, 

kwillIelisceorkódta en baoepsaansprakeldjkheid..Deze specialisten zijn, behtve werknana Vflatro, 

ook werknain'ed je1fif; 11,74; ge	 wel werkzaam bil eenteklas Eana's. 

• 

, 
.Refetenties 
- Ert::derzeer relevante ondenoekservaring en (ananiem In verbind met vertrouwelijkb eld) uh de 

'afgelopen jaren: 

• de •riadkalae" Ssaor in opdracht van een ministerie 

•• de zorgsect:orjns;grasht van een torrichthouder 

,;PY• 2.15-gerectJtrE~ 
▪ tegen achterriggsi tijin ViarBlfiob 
• ten fmanci-gl•-•ItiteRn'iramgra"Isportering aan een toezichthouder. 

•••••‘1"..1.*:, • 
Iffr;  

•• Osganintiegegaens	 • 

• ..45. 1 iliterrnat YOOT Fmandeel Ond czo ek s, 

• ii. r. i,grstelitherlean 22 
4.B.2• Ietsi012n 

ri.r. • ,:toj'fisol, , 

r ara	 ,C0122

32‘1)38,4 
BTV7
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BagrektalienIMMn _ 
IBAN-nratre-NWIIN 
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Bericht	 pagina 1 van 1 

, • (FMIME) 

Van:	 (1384C/FD) 

Verzonden: maandag 2 juli 2007 17:36 

Aan: 

CC:	 (FM/ME) 

Onderwerp: bijeenkomst as. woensdag rond 15.00 uur 

Geachte heer Ten Wolde, 

Gaarne zien wij u hier as. woensdag op het ministerie van Financiën rond 15.00 uurorn over uw offerte 
"onderzoek productverkenning beleggingsverzekeringen" te praten. 

Eventuele vragen vanuit het Ministerie kunt u helaas pas morgen aan het einde van de dag per mail 
ontvangen. 

Uw vragen waren: 
1- Wanneer dient het onderzoek klaar te zijn? Zfjn de data verschoven? 
2- Heeft het Minfsterie de komende tijd wel genoag capaciteit beschikbaar om IFO te ondersteunen? 
3- Wanneer.krikot u de officiéle gunning vanuit het Minfsterie? 
ANTWOORD: Indien we as. woansdag spijkers met kopen slaan, verlenen wij u mondefing de opdracht en 
zal een schriftelfike overeenkomst op korte termfin volgen. 

Zou u nog wel uw kentekengegevens van uw auto naar mij wifien doorrnailen-zodat wij nog aen 
parkeerplaats voor ii kunnen reserveren? 

Met vrIendelijke groet. 

Ministerie van Financién 
karner e9-05 . _ _



Enkele oespreksounten ten behoeve van de besprekino met IFO on 4 juli as.  

A Marktverkenning 

- Het beoogde resultaat een gekwantiffceerd overzicht van aanbieders en productsoorten. 
- Benodigde medewerking van verzekeraars voor dit onderdeel. 

B. Productbeschrijving 

- Werking en doel van het rekenmodel. Ze ook onder C: "het uitwerken en analyseren van 

verschiflende modelberekerfingen is geen onderdeel van de offerte". 

C. Productkenmerken 

- De opsomming van de belangrijkste productsoorten. 

- Selectie van producten. 

D. Transparantie 

- Informatie op de websites van verzekeraars wordt niet gebruikt. 

- Presenteren van de resultaten van dit onderdeel.



MEMO 

Aan:	 IFO, ta.v. Jaap ten Wolde 

Van:	 Ministerie van Financië 

Datum:	 5 juli 2007 

Betreft	 Onderzoek beleggingsverzekeringen. Opmerkingen.bij de offerte. 

1. Oomerkinnen van het Verbond van Verzekeraars (citaten, oevoloddoor reactie MinFin) 

Werking en doel van hei rekenmodel 

De belangrijkste zorg zit in de werking en het doel van het-rekenrnodel. Dit blijft in het voorstel 

goeddeels onduidelijk. De formulering dat het model niet alleen onderlinge vergelijking, maar ook 

beoordelIng van producten mogelijk maakt, voedt dezorg ten aanzieavan het potentieel verstoren 

van de klachtafhandeling. Graag zouden wij nader vernemen hoe zo'n model zou moeten werken en 

welk type vragen met behulp varr het model beantwoord zouden kunnen worden.ln dat licht is de 

opmerking op pagina 7, dat het uitwerken en analyseren van berekeningen niet tot de 

werkzaamheden behoren, opmerkelijk. Dient IFO slechts een model te ontwikkelen? Zo ja, wie• gaat 

dan berekeningen uitvoeren en met welk doeI? Wie is eigenaar vantet model en waartoe kan dit 

gebruikt worden? Wij hechten sterk aan vermelding dat de verzekeraar eigenaar blrift van de data, en 

dat deze slechts voor het onderzoek benut kunnen worden. 

Gegeven de cruciale rol van het model en de cornplexiteit van de materie, lijkt het ons wenselijk het 

model ter validering na ontwikkeling te bespreken rnet het Verbond en door een externe par ráj te laten 

auditten. 

» Passage in de offerte over het rekenrnodél verdient-enige aanpassing, zodat duidelijk wordt 

dat het model niet dient ter beoordeling van-producten maarom inzicht te bieden in de werking 

van die producten. Met dat doel omvat onderdeel B berekeningen op basis van het model. De 

uitkomsten van onderdelen C en D zijn mede van belang in verband met de voor de 

modelberekeningen benodigde parameters en kunnen naar ik aanneem ook leiden tot 

wijzigingen in. het model. Validering van het rnodel door verzekeraars wat ons-betreft akkoordr 

zoals besproken. Dver eigendorn van de data kunnen-afspraken worden gemaakt jn het kader 

van de aanievering ervan. 

Productselectie
_ 

Ten aanzien van de omvang van de steekproef lijkt het cins Van 'groot iseIang om der te onárgeTeii  

groep in de tijd af te bakenen. 

» Spreiding van producten over de tijd is een aandachtspunt bij de productselectie.



Panclvoonvaarda 
Een andere randvoorwearde die eerder aan het onderzoek is gesteld, is dat verzekeraars hun focus 

op de verbetering van de informatievoorziening aan klanten wfilen handhaven. Dit legt eerf enorm 

beslag op de beschikbare capaciteit. Het onderzoek en met name de gegevensuitvraarzal dan ook 

zodanig efficiént moeten worden ingericht dat verzekeraars in staat zijn mee te werken, zonder dat de 

implementatie van de gewenste verbeteringen in het geding komt Dit betekent dat zoveel mogelijk 

aangestoten zou rnoeten worden bij de informatie dle verzekeraars nu reeds verstrekken aan 

bijvoorbeeld intermediair, en dat geen aanvullend (actuadeel) werk voor verzekeraars voortkomt uit 

het onderzoek. 

>> Wij leggen dit zo uit dat het onderzoek zo wordt Ingericht-dat de-belastifig voor verzekeraars 

uit het onderzoek niet groter is dan voor het doel van het onderzoek nodig is. 

Onvolkomenheden 

Ten siotte bevat de opzet naar onze indruk de volgende onvolkomenheden: 

e • Onder punt A wordt in relatie tot de fiscateit alleen gesproken over lijfrente Zoals bekend is 

echter ook de oniwikkeling in de fiscaliteit rondom kapitaalverzekedngen en bijvoorbeeld 

bedrijfsparen relevant. > eens 

• De rnarktverkenning zou ook moeten voorzien in een schets van de ontwikkeling van het kader 

waarbinnen de producten worden en werden aangeboden. Dit is breder dan alleen het (fiscaal-

)juridische kader, maar ziet ook op de geest van de wet- en regelgeving, en gangbare 

maatschappelijke opvattingen over het beleggingsrisico's en redelijkerwijs te verwachten 

rendementen. >-ter overweging 

• Waar sprake is van model 2 van de-Ruiter lijk2f het ons wenselijk aan ta sluiten bij de versiazoals 

die is vastgesteld door onze ledenvergadering (Reeds in uw bezit). > eens; zal d'e 

desbetrsffende stukken opsturen 

• 1n onderdeel cworden op pagina-7 de belangrijkste productsoorten genoemd. Daar staat 

abusievelijk de beleggingshypotheek bij. Dit betreft echter nietper definffle een. verzekering, en 

wekt verwarring. Het lijkt zuiverder te spreken over hypothagerelateerde 

beleggingsverzekeringen oid. > ok 

• Devermelding van'bereggingsverzekering sec en beleggingsverzekedngen-met een 

risicoverzekering' wekt ten onrechte de suggestie dat er ook beleggingsverzekeringen zonder 

risiccelernentkijn, of datde risicodekking een tosaanhangselis. Deze formulering-verdient naar 

onze indruk aandacht. > eens; zie In de offerte-aanvraag gesuggereerde categorte-indeling 

•

_	 .	 .	 .	 . 

Ilifondérdea	 gelden-de torán"Sparanfieregals'. Hier zoti naar onie mening sde 

op het moment van skriten geldende transparantleregels' moeten staan. > ok



Oomerkingen van de stichtina Verliespolis (citaten, oevolad door reactie MinFin) 

1. Werkelijke fooptijden van beleggingsverzekeringen vs. contractuele looptijd: 

In zowel de marktverkenning als in hat productonderzoek zouden wij graag ook benadrukt zien dat 

veel beleggIngsverzekerin gen niet de vooraf beoogde looptijd vol maken doordat zij tussentijds 

worden afgekocht of premlevrij gemaakt Dit heeft gevolgen voor de verzekerde, bijvoorbeeld doordat 

kosten worden verrekend in de eerste jaren van de verzekering. Graeg zouden wij zien dat in het 

marktonderzoek aandacht wordt besteed aan de gemIddelde werkelijke looptijd ten opzichte van de 

beoogde looptijd. In het productonderzoek zouden wijgraag extra aandacht zien voor de gevolgen die 

afkoop of premievrij maken hebben voor de verzekerde, bijvoorbeeld door de afkoopwaarde na 5, 10 

en 15 jear te berekenen. 

» Dit Is ook in onze opvatting een onderwerp dat zeker thuishoortin het onderzoek. Verdient-

in de offerte zowel bij de marktverkenning als bij de productbeschrijving apart vermelding. 

Productkenmerken - doel van de verzekering. 

Bij het onderzoek zouden wij graag zien dat ook aandacht wordt besteed aan het doel van de 

afgesloten verzekeringen, zoals aflossing van een hypotheek, (aanvullende) pensioenvoorziening-

etcetera. Uitbreiding van het rnarktondazoek en productonderzoek met onderzoek naar deze 

kenmerken zou ons inziens met relatief beperkte lasten tot een beter inzicht in de markt en de 

verschillende producten leiden. 

» Het doel van de verzekeringen komt.terug in de categorie-indeling (zie onze tweede, 

gewijzigde offerte-aanvraag, bijlage-2, blz. 9) en hoort ook thuis 1n het onderdeel transparentle; 

bIijkt ult het Informatiemateriaal wat het doel of. de doelgroep van het product is. Zou op beide 

plaatsen In de offerte vermeld moeten worden. 

3. Selectie van producten. 

De wilze waarop de vijf initléle producten en de 45 volgende producten warden geselecteerd is ons 

niet geheel duidelijk. De keuze lijkt tamelijk aselect Opvallend is dat daverzakeraars de gelegenheld 

krijgen om na de voorlopige selectie een eigen product aan het onderzoek toe te voegen. Naar onze 

meningzou echter ook aan consumentenorganisalies die gelegenheid moeten worden geboden. Op 

die manier kan worden bewerkstelligd dat de producten die bij consumentenorganisaties tot de 

meeste vragen hebben geleld in het onderzoek betrokken worden, wat de representativitelt en de 

maatschappeijjke relevantlevan de selectie ten goede zuu-k.oinen: 

» Nader te bespreken. 

In het hoofdstuk marktverkenning (pag. 6) wordt gesproken over de ontwikkeling van de producten in 

de tijd, maar bij de seleclie van de te onderzoeken producten komt deze spreiding in de tijd niet meer



terug. Gezien cle productontwikketing en de aanpassing van de regelgeving in de tijd, zou echter uit 

het onderzoek kunnen blijken dat bepaalde producten in de loop der tijd, mede onder invloed van de 

marktwerking, zijn aangepast, zodat verschillende 'versies' van hetzelfde product verschillende 

kenmerken vertonen. paarom zou het ons inziens nuttig zijn om bij , het productonderzoek ook 
aandacht te besteden aan de ontwikkeling van een product. 

» Spreiding van producten over de tijd is een aandachtspunt bij de productselectie. 

4. Rekenmodel (pegina 7). 

Uit de offerte is niet geheel duidelijk of enkel het rekenmodel door IFO wordt aangeleverd of ook de 

uitkomsten van het onderzoek. Wij gaan ervan uit dat afleen van de eerste vijfdg producten de 

uftkomsten worden aangeleverd. Wellicht zou na het eerste onderzoek van vijf producten de 

gelegenheld kunnen wordan genomen om waar nodig aanpassingen aan het model te maken. Ook 

zou het rekenmodel na het onderzoek van de eerste vijffig producten kunnen worden vrijgegeven, 

zodat consumenten, consumentenorganisaties of bijvcorbeeld de Ombudsman ook zelf andere 

-producten kunnen toetsen met behulp van het door IFO ontwikkelde rekenmodel. Op die manier kan 

deanarktzelf een groot aantal andere producten toetsen op een vergelijkbare wijze met de selectie die 

door IFO wordt getoetst. 

» Wij gaan ervan ult dat Financién over het rekenmodel kan beschikken. Vrijgeven aan derden 
iseen geheel andere kwestie, 

3. aveliC19 oernerkinoen (MinFin) 

Marktverkenning 

De marktverkenningen bele ggingsverzekeringen van Nyfer en Tillinghast (ik meen vijf maat achtereen 

uitgebracht) zijn nufdge input voor de rnarktverkenning van het onderzoek. Onze márktverkennIng 

heeft wel een andere opzet da. n die van Nyfer. Hij beslaat een periode van pakweg 15 jaar inplaats 

van telkens één jaar en bevat minder productgegevens. In dit onderzóak gaat het erom omzetten, 

rnarktaandelen, productontwikkelingen etc af tezetten tegen ontwikkelingen in spaar- en beleggedrag, 

fiscale maatregeten, veranderende transparantieregels, slijgende en dalende beurskoersen, etc. 

Transparande 

Zoals besproken is het goed de wijze van informatieverschaffing breed opte zetten, door te kijken 

- naaede relevanté preductkenmerken iri niet anebb naar kostencornponenten. Dus	
-7 • 

documentatie voor welk doel/doelgroep een bepaald product bestemd is, blijkt eruft dat het een 

verzekeringsproduct is, wat de looptijd is, dat beëindigen van de overeenkomst kosten met zich 

meebrengt, etc.
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(FMINIE) 

Van:	 Haar, B (Bernard) ter (FM/AL_FM) 

Verzonden: donderdag 12 juli 2007 13:56 

Aan:	 Weurding, Richard' 

Ce:	 (FWME) 

Onderwerp: Onderzoek beleggingsverzekeringen 

Beste Richard 

ln ons overleg van vanochtend over het feitenonderzoek inzake beleggingsverzekeringen 
hebben wij gesproken over een aantal waarborgen waaraan het onderzoek zou moeten voidoen 
zodat verzekeraars met vertrouwen hun medewerking aan hat onderzoek kunnen toezeggen. Het navolgende 
dient ertoele bevestigen op welke wijze het ministede deze waarborgen denkt te kunnen.geven: 

—De feitelijkheid van het onderzoelc Het departement zal in het gehele proces van het komende 
ondezoek de feitelijkheld van het onderzoek bewaken; hetanderzoek zet geen normatieve conciusies 
presenteren. Hetdepartement zal het ulteindelijke rapport ook als een feitelijk stuk presenteren. 

—De samenstelling van de steekoroet het is zaak dat de steekproef een representatief beeld geeft en-een 
evenwichtige sprelding over productcategorieen, verzekeraars, jaargangen e.d laat zien. Over de opzet van 
de steekproef en de geselecteerde producten_zal overleg met verzekeraars plaatsvinden met als:doel dat de 
beoogde representativiteit ook feitelijk wordt bereikt. Aldus kan worden voorkomen datatypische-of 
incourante producten worden geselecteerd. 

—Efficiénte aanoak: het onderzoek zal zo worden opgezet dat het voor verzekeraars geen onnodige belasting 
rneabrengt. Met het oog op een efficiente aanpak is het belangrijk dat goade afspraken worden gemaakt 
tussen de onderzoekers en de aan het onderzoek meewerkende verzekeraars, onder andere over de_op te 
vragen gegevens en de te volgen procedure. 

—Auditvan het rekenmodet het rekenmodel vervult een belangrijke - niet-normatieve rol in het onderzoek. 
Verzekeraars zullen In de gelegenheid zijn.het model te toetsen, zodat zeker wordt gesteld dat het-tot_ 
betrouwbare uitkomsten leidt. 

— Presentatie van de resultaten van het onderzoek: over de brief waarmee de resultaten.van het onderzoek 
aan de Tweede Kamer worden aangeboden zal ovedeg met het Verbond plaatsvinden. Vocrr 
tussenrapportages geldt heizelfde; deze zullen hetkarakterhebben van een voortgangsrapportage en niet 
voorulflopen ap de conclusies in het eindrapport. Van het ministede mag worden verwacht dat wij, en ook de 
onderzoekers; alleszullen doen om te voorkomen dat productgegevens of maatschappkegevens voortijdig 
ufflekken. 

— tejankbordoroeo: graag herhalen wij het aanliod dat hetVerbond zitting neemt in de tn-te stellen-
klankbordgroep, dan wel lemand aanwijst die, al dan niet namens het Verbond, kan helpen in-de begeleiding 
van het onderzoek. Expertise vanuit de verzekeringssector-karreen bijdrage-lev.eren aan de kwaliteit ervan. 

Uit het bovonsteentie moge. blijken dat het ministerie in alle fasen bereld is tot goede_sarnenwerldng 
verzekeraars oni het onderzoek tot ëën -álrEdésié rriaken. Uiteraard, en weilicht ten overvloade, past daarbij — • 
wel de kanttekening dat de objectiviteit en onpartildigheld van het onderzoek nooit in gevaar mogen komen. 

Zoals besproken hechten wij er veel waarde aan dat het onderzoek aan de wensen van de Tweedp Kamer 
zal voldoen en dat de productgegevens niet ultskritend in geanonimiseerde vorm worden 
gepresenteerd. Zoals besproken zullen in een generieke presentatie de gegevens in het rapport 
zelf geanonimiseerd worden weergegeven, terwijlin een bijlage de gegevens wel, bilvoorbeeld in alfabetische 
volgorde (en niet op basis van een kwaliteitscriteriurn), aan de afzonderlijke producten worden gekoppeld. 

Wij gaan ervan uit dat we op basis van het besprokene minister Bos het advies kunnen oeven de met jullie 
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afgestemde brief te ondertekenen. De brief vermeldt dat verzekeraars bereid zijn de voor het onderzoek 
benodigde gegevens aan te leveren. De brief zal worden verstuurd nadat juIlle dit hebben bevestigd. 

Groet, 

Bernard
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/FMIME) 

Van:	 Weurding, Richard 

Verzonden: donderdag 12 juli 2007 16:46 

Aarc	 Haar, B (Bernard) ter (FM/AL fM; 

CC: 

Onderwerp: onderzoek belegglngsverzekeringen 

Beste Bernard 

Wij staan positief tegenover hetgeen in jullie emall is weergegeven, waarin voortgang, kwaliteit en 
zorgvuldigheld van het onderzoek zijn toegelicht. 
Het Verbond zal daarom zijn leden adviseren mee te werken aan het feitenonderzoek. 
Omdat er op dit moment nog geen Inzicht bestaatin de ultwerking van het-rakenmodel, de validatie daarvan 
en de verdere loop van het onderzosksproces (InclUsief het waarborgen van vertrouwelijkheid van 
aangeleverde gegevens), zullen wij. in eerste instantieproductgegavens gecodeerd via het Verbond aan de 
onderzoekers aanleveren. 
wij zeggen toe in de eindfase van-het onderzoek alsnog de bijbehorenrJe producten enfof 
maatschappijnarnen aan te leveren, mits de in jullie ernail verwoorde waarborgen adequaat zijn ingevuld. 

Met vrIendelijke groet, 

RIchard 

Dit bericht is gecontroleerd op alle bekende virossen. 
This message has been checked for all known viruses. 

ICPN MailScan (TV Scan), po.wered by-MessageLabs. 
For further information visit . httpliwww.veiligintemetn1 

DISCLALMER 

De informafie in dit e-mail-bericht is-nitsInitend bestemd voor de 
geadresseerde. Verstrekking aan en gebruik door anderen i rdet toegestaan. 
Het Verbond van Verzekeraars:staat niet in voor de juiste en volledige 
overbrenging van een verzonden e-mail-bericht
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Dienstverleningsovereenkomst ARVODI 

B&C12007/707 

De ondergetekenden: 

1. De Staat der Nederlanden, wearvan de zetel Is gevestigd te Den Haag, 
te dezen vertegenwoordigd door de Minister van Financiën, 
namens deze, de Vomitter Managementteam Facilitaire dienstverlening de heer N.M. van der Meer 
hierna te noemen: Opdrachtgever, 

en

2. Instituut Financieel onderzoek, 
(statutair) gevestigd te 3828 NS Amersfoort, Van Boelzelaerlaan 22, 
te dezen rechtsgeldig vertégenwoordigd door de Directeur de heer drs. E.J. Lammers RA RFA 
hierna te noemen: Opdrachtnerner, 

VERKLAREN TE ZIJN OVEREENGEKOMEN ALS VOLGT: 

In deze Overeenkomst wordt een aantal begrippen met een beginhoofdletter gebruikt. Aan deze 
begrIppen komt de betekenis toe die hieraan wordt gegeven in artikel 1 van de Algemene Rijks-
voorwaarden voor het verstrekken van opdrachten tot het verrichten van diensten (ARVODI). 

	

1.	 Voorwerp van de Overeenkomst 

1.1 Opdrachtgever verleent aan Opdrachtnerner opdracht tot het verrichten van een 
feitenonderzoek beleggingsverzekeringen overeenkomstig de op basis van de ofiverteaanvraag 
van Opdrachtgever d.d. 20 april 2007, kenmerk B&C120071707 en nader gespecificeerd in een 
offerteaanvraag d.d. 15 juni 2007, kenmerk B&C1200711043 (bijlage III) door Opdrachtnerner 
uitgebrachte offerte d.d. 21 juni 2007, (bijlage II), welke opdracht Opdrachtnemer bij deze 
aanvaardt, een en ander voorzover daarvan niet in deze Overeenkomst wordt afgeweken. 

1.2 De navolgende documenten maken deel uit van deze Overeenkomst. Voorzover deze docu-
menten met elkaar in tegenspraak zijn, prevaleert het eerder genoemde document boven het 
later genoemde: 
1. deze Overeenkomst 
2. de ARVODI; 
3. de offerte die aan de opdracht ten grondslag ligt 
4. de offerteaanvraag; 

1.3 In aanvulling op het bepaalde in artikel 1.1 wordt na een vooronderzoek van vijf producten de 
werkelijke tijdbesteding per product vastgesteld. De vaststelling geschiedt in overleg met de 
Opdrachtgever en naar aanleiding van de eerste bevindingen wordt mede de scoop van het 
onderzoek verder bepaald. 

	

1.4	 Het concepteindrapport en het definitieve eindrapport zullen in tweevoud worden aangeleverd. 
Het definitieve eindrapport dient zowel in schriftelijke als digitale vorm te worden opgeleverd .) 

	

2.	 Totstandkorning, tildsplanning of duur van de Overeenkomst 

2.1 Deze Overeenkomst komt tot stand door ondertekening van het contract door beide partijen. 

	

2.2	 De overeengekomen Diensten zullen uiterlijk op 30 november 2007 voltooid moeten zijn. 

r&C/2007/707	 vanafr paraa2 2:1-0
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3.	 Prijsenoverigefinanctëlebepalingen 

3.1	 Opdrachtnemer zal de Diensten tegen een prijs, die na het in artikel 1.3 vermelde tot stand 
komt, verrichten. De voorlopige totaalprijs bedraa-§k	 • (excl. BTW), 

3.2 De prijs heeft betrekking bp alle door Opdrachtnemer in het kader van deze Overeenkomst te 
venlchten werkzaamheden en eventueel daartoe benodigde materialen. 

3.3 Betaling vindt plaats als volgt 
- een bedrag van € 30%(excl. BTW) na ondertekening van deze Overeenkomst 

een bedrag van € 30 % (excl. BTW) na een maand van ultvoering van de overeenkomst 
een bedrag van € 30 % (excl. BTW) na twee maanden van ultvoering van de 
overeenkomst 

- het restant na ontvangst en acceptatle van het resultaat van de Diensten. 

3.4 De factuudfacturen dient/dienen in tweevoud, onder vermelding van bovengenoemd 
contractnummer en verplichtingennurnrner B&C/20071707, te worden gezonden aan: 

Ministerie van Financién, 
T.a.v. Dá Finandiele administratie 
Postbus 20201, 
2500 EE Den Haag. 

4. Contactpersonen (Projectleiriers) 

4.1 Contactpersoon voor Opdrachtgever is de heer c 

Contactpersoon voor Opdrachtnerner is de heer;.1. ten Wolde RA 

5. Tijden en plaats werkzaamheden 

5.1 Opdrachtgever verplicht zich het Personeel ván Opdrachtnemer toegang te verlenen tot de 
plaats, waar de wedaaamheden ten behoeve van de overeengekomen Diensten dienen te 
worden verricht, alsmede dit Personeel in staat te stellen de werkzaamheden onder de bij die 
partij gebrulkelijke arbeidsomstandi gheden te verrichten gedurende de regulier geldende 

kantoortijden. 

6. Van toepassing zijnde Voorwaarden 

6.1 Op deze Overeenkomst zijn ultsluitend van toepassing de "Algemene Rijksvoorwaarden voor 
het verstrekken van opdrachten tot het verrichten van Diensten (ARVOD1r [(bijlage ..) 1 (reeds 

in het bezit van partijen)j, voorzover daarvan in deze Overeenkomst niet wordt afgeweken. De 
(eventuele) algemene en bijzondere voorwaarden van Opdrachtnerner worden uftgesloten. 

6.2 In aanvulling op artikel 23 van de ARVODI geldt met betrekking tot publicatie het volgende: 
Uitsluitend Opdrachtgever is bevoegd om (delen van) de rapportage openbaar te maken. Indien 
Opdrachtgever daartoe besluit, vermeldt hij daarbij Opdrachtnemer als uitvoerend bureau. 
Indien Opdrachtgever gelijktijdig met de publicatie van het eindrapport een toelichting of 
commentaar daarop openbaar wil maken, pleegt hij daarover voorafgaand overleg met 

Opdrachtnemer. 

6.3 In aanvulling op artikel 23 van de ARVODI geldt ten aanzien van - ten behoeve van 
deze opdracht - van derden betrokken informatie, dat de intellectuele rechten bij deze derden 
verblijven. Opdrachtnemer regelt voor Opdrachtgever een passend gebruiksrecht. 

3,9C/20071707
	 paraaf .7	 paraaf 170



Den Haag, aug ustus 2007 Amersfoort, augustus 2007 

De minister van Financien 
namens deze, 
Vootter MT Facilitaire diensten

Instituut Financieel Onderzoek 
namens deze, 
Directeur 

.1 01 

N.M. Lan der Meer Drs. E,J. Lammers 
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6.4 Onverminderd de plicht genoemd in artikel 7 van de ARVODI om over de voortgang van de 
werkzaamheden aan Opdrachtgever te rapporteren wanneer en op de wijze waarop deze dat 
nodig acht, is Opdrachtnemer in ieder geval gehouden schriftelijk mondeling te rapporteren in 
september 2007. 

6.5 Bij schending van de geheimhoudingsverplichtingen welke ingevolge artikel 11 van cle ARVOD1 
op hem en zijn Personeel rusten, is Opdrachtnerner een boete verschuldigd van € 100.000,-- 
per gebeurtenis.) 

7. Integrtteitsverklaring 
Opdrachtnemer verklaart dat hij ter verkrijging van de opdracht Personeel van Opdrachtgever 
generlei voordeel heeft geboden, gegeven, doen aanbieden of doen geven. Hij zal dat ook 
niet alsnog doen teneinde personen 1n dienst van Opdrachtgever te bewegen erilge handeling 
te venichten of na te laten. 

8. Slotbepaling 

8.1 Afwijkingen van deze overeenkomst zijn slechts bindend voorzover zij ultdrukkelijk tussen 
partijen schriftelijk zijn overeengekomen. 

8.2 Door ondertekening van deze Overeenkomst vervallen alle eventueel eerder door partijen 
gemaakte mondelinge en schritletijke afspraken omtrent de hierbij overeengekomen Diensten. 

Aldus op de laatste van de twee hierna genoemde data overeengekomen en in tweevoud 
ondertekend, 

Bijlage(n): I
	

Arvodi 
II
	

offerte 
III
	

offerteaanvragen 

2ECT2007/707	 paraerV4vF paraa£ IFD
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Vertrouwelijk 
Ministerie van Financlen 
Directie Bedrijfsvoering en CommunIcatie 
Ter attentie van de heer G.C.M. van der Spek 
Postbus 20201 
2500 EE DEN HMG 

Tevens per e-mail naar inkooplairninfin.nl

17 juli 2007 

Offerte feitenonderzoek beleggIngsverzekeringen 

Geachte heer Van der Spek, 

Wij danken u hartelijk voor de eervolle uitnocliging om een offerte in te dienen voor het bovenstaande onderzoek. 
Hierbij sturen wij u onze offerte die als volgt is opgebouwd: 

Indeling: 

1. Kennismaking 
- Instituut Financieel Onderzoek 
- Onderzoeksteam 

2. Algemeen 
- Onafhankelijkheid van IFO en team 
- Algemene voorwaarden 
- Tussentijds rapporteren 
- Snelheid 
- Besef van de politieke en beleldsmatige context 
- Informatiebehoefte 
- Scope onderzoek 

3. Opzet van het onderzoek 
- Marktverkenning 
- Productbeschiving 
- Productonderzoek: productkennierken 
- Productonderzoek: transparantie 

4. Bemensing en kosten 
5. Prijs en betalingstermijn 

Bijlagen: 
1. Instituut Financieel Onderzoek 
2. Onderzoekers en hun tarieven 
3. Recapitulatie van de uren en kosten per cv 
4. Werkzaamheden per maand In manweken. 

Instituut voor Flnancleel Onderzoek BV • Van BoeUelaerlaan 22 • 3828 NS Amersfoort • Nederland 

Tel: +31 (0)33 4892280 • Fax: +31 (0)33 4892289 • contact@lnstifintom • www.instlfinoorn

81VV 8136.55710.8.01 • Handareglster Amersfoort 32103834
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1. KENNISMAKING 

Instituut Financieel Onderzoek 

De initiatiefnemers van Instituut Financieel Onderzoek (IFO) hebben in 2004 gemeend dat er, in belangrijke 
mate in aanvulling op de vier grote accountantskantoren, plaats is voor een financleel-economisch 
onderzoeksbureau dat niet wordt gehinderd - al of niet in schijn - door belangen met marktpartijen. 
De bestaande accountantsorganisafies en actuariële bureaus hebben langdudge en omvangrijke financiële 
belangen binnen elke branche. Door zich te richten op slechts eenmalige opdrachten en niet op doorlopende 
opdrachten, zoals de controleopdrachten van de jaarrekening, heeft IFO deze belangen niet. 

Door onze binding met zeer ervaren professionals, die elk afzonderlijk deze belangen ook niet hebben, 
kunnen wij hoogwaardige en onpartijdige dienstverlening bieden. De aard van de opdrachten die IFO doet en 
de achtergrond van onze opdrachtgevers bevestigen dat er behoefte is aan en plaats is voor een bureau als 
IFO. Meer Informatie over ons bureau en onze opdrachten is opgenomen in Bijlage 1. 

Onderzoekteam 

Het kernonderzoeksteam van IFO zal bestaan uit: 

Prs. Evert Jan Lammers RA RFA (1959) Evert-Jan is econoom, registeraccountant en Registered Forensic 
Auditor. Hij heeft sinds 1985 ervaring als onderzoeker in Nederland, Frankrijk en België. In de zeven jaar 
voor de start van IFO (2004) was hij voorzitter van KPMG Forensic in België. Daarvoor heeft hij als 
accountant gedurende 4 jaar gewerkt bij KPMG in Parijs en daarvoor 7 jaar deel uitgemaakt van de sector 
Banken en Verzekeringen van KPMG in Nederland. Hij heeft reeds diverse onderzoeken in de sector 
uitgevoerd en geleid, die waren afgedwongen door toezichthouders, zowel in Nederland als in België. Evert 
Jan beschikt over een zeer ruime ervaring ln het verrichten van biJzondere onderzoeken. Hij is UAMS 
Executive professor en vice-voorzitter van de Belgische beroepsorganisatie Institute of Forensic Auditors. Hij 
publiceert regelmatig en geeft presentaties op zijn vakgebled. Evert Jan is voorzitter van het management 
team van IFO en zal eindverantwoordelijk zijn voor de kwaliteit van de uitvoering van de opdracht. 

Prof. Dr. Jaap Koelewijn (1956) Jaap Is hoogleraar Corporate Finance aan Nyenrode Business University. 
HiJ richt zich op de corporate govemance van financiële insteffingen, met een accent op beleggingen en 
financieringen. Jaap studeerde algemene economie en promoveerde aan de Vrije Universiteit te Amsterdam 
op het onderwerp bedrijfseconomisch toezicht op het bankwezen. Hij werkte vervolgens in diverse research-
functies in de financiële sector. Bij MeesPierson was hij senior-aandelenanalist. Bij IRIS (een gezamenlijke 
dochter van Rabobank en Robeco) en de Autoriteit Financiële Markten was hij hoofd research. Naast 
inhoudelijke expertIse heeft hij ook ruime ervaring met het leidinggeven aan professionele teams en 
uiteenlopende bestuurlijke werkzaamheden. 

Sinds begin 2000 is hij zelfstandig adviseur In zijn werk combineert hij zijn ervaring in de wetenschap, de 
financiële praktijk en het toezicht. Zijn werkzaamheden concentreren zich op het gebied van financiering en 
belegging enerzijds en de daarbij behorende regelgeving en integriteits- en governancevraagstukken 
anderzijds. Hij geeft hoogwaardige trainingen aan professionals (Postacademisch onderwijs, compliance 
officers, beleggingsadviseurs en vermogensbeheerders). Verder adviseert hij op bestuurlijk niveau bij een 
aantal grote accountantskantoren, financilfile instellIngen, advocatenkantoren, het openbaar ministerie en 
toezichthouders. Voor deze partijen voert hij ook onderzoeken uit. Daarnaast publiceert hij regelmatig, onder 
andere in Het Financiaele Dagblad en vakbladen en geeft hij presentaties.
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Jaap zal functioneren als de deskundige op het gebled van beleggen en beleggingsproducten. Door zijn 
werkzaamheden bij zowel de AFM als Robeco heeft hij diepgaande kennis van financiële producten. Bij 
Robeco heeft hij bijgedragen aan de productontwikkeling. Bij de AFM heeft hij onderzoek gedaan naar 
aandelenlease en hedgefunds. Jaap is geassocIeerd met IFO en zal het eerste aanspreekpunt zijn voor de 
opdrachtgever; hij zal de woordvoerder zijn bij het overleg met de opdrachtgever. 

Jaap ten Wolde RA (1947) Jaap heeft een carrière als openbare accountant, ondermeer in de financiffle 
sector, bij KPMG achter de rug. De laatste tien jaar was hij onder meer verantwoordelijk voor bijzondere 
projecten (intern, zowel nationaal als internationaal) en bijzondere onderzoeken (extern). Hij heeft een 
bijdrage geleverd aan de totstandkoming van deze offerte. Hij staat als stand-in voor Evert Jan Lammers en 
Jaap Koelewijn klaar om de continufteit te waarborgen. Ook hij zal het kernteam waar nodig van advies 
dienen, hij zal de rapportage(s) kritisch beoordelen en hij is beschikbaar om eventuele spanningen tussen 
partijen te doen verminderen. Voor de invulling van deze tweede rol worden de opdrachtgever geen kosten in 
rekening gebracht. BIJ vervanging van Evert Jan of van Jaap gelden hun tarleven. 

Drs. Erwin Bosman Actuaris AG (1966) Erwin (1966), studeerde wiskunde en econometrie en later 
actuariaat. Van 1992-1997 was hij werkzaam bij Nationale-Nederlanden Levensverzekeringmaatschappij als 
actuarieel medewerker (collectief en individueel) bij de sector Actuariffle Zaken. Zijn werkzaamheden 
bestonden o.a. uit het ontwikkelen van tarieven voor pensioen(beleggings)verzekeringen en het opstellen 
van jaarwerken. Daarnaast participeerde hij in werkgroepen van het Verbond van Verzekeraars, zoals die 
voor de invoering van het wettelijk recht op waardeoverdracht en de implementatie van de FVP-regeling 
(voortzetting van de pensioenopbouw bij werkloosheid). Aansluitend was hij enkele jaren actuaris/ 
pensioenadviseur bij het actuarieel adviesbureau Consultas, onderdeel van ABN AMRO. In 2000 richtte hij 
Pensum op. in 2003 en 2004 is hij als interim-manager/actuaris ook verbonden geweest aan Berenschot 
Pensioenadvies. Actuariffle advleswerkzaarnheden worden uitgevoerd voor werkgevers- en werknemers-
geledingen, In het bijzonder de vakorganisatles. 

ErwIn was bestuurslid (secretaris) van het Actuarieel Genootschap (AG) en is bestuurslid van de AG-sectie 
ASIP (Actuarial Studies in Pensions). Erwin is werknernersbestuursIld van zowel het Pensioenfonds voor de 
Metalektro (PME) en het pensioenfonds Metaal en Techniek (PMT). Van beide fondsen is hij tevens 
voorzitter van de beleggingscommissie. Erwin is geassocieerd met IFO en zal de actuariële component van 
de opdracht voor zijn rekening nemen. 

Drs, Erwin Meijer RA (1972) ErwIn studeerde information management en is registeraccountant. Hij heeft 
sInds 1993 ervaring opgedaan in bijzondere onderzoeken in zowel de openbare accountantspraktijk als de 
forensische praktijk, bij Ernst&Young en KPMG. Daarnaast heeft hij wetenschappelijk onderzoek gedaan op 
gebied van corporate governance, Audit Committee en accountantscontrole. Erwin, lid van het management 
team van IFO, zal verantwoordelijk zijn voor de cotirdinatie van de uitvoering van de opdracht. 

Dit kernteam zal ondersteund worden door de volgende ervaren professionals (in bijlage 2 geven wij van de 
leden van het ondersteunende team een kort cv): 

• Kennisgebled financieel-economischljuridisch: Drs. Ton Blauw RE RO (1950). 
• Actuarieel onderzoekers: Hein Hofmans AAAG (1960) en Rob Koelman (1966). 
• Financieel onderzoekers: Drs. Coen Mateljsen RA (1971), Peter de Wolff RA (1963) en Drs. Nicole 

den Hartigh RO (1965). 
• IT-ondersteuning: Christian Prickaerts GSEC CISSP (1975).
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2. ALGEMEEN 

Onathankelijkheid van WO en team 

IFO noch een van de bovenstaande leden van het team hebben de laatste drie jaren opdrachten uftgevoerd 
voor een van de betrokken partljen, met uitzondering van Jaap Koelewijn: hij heeft een van de leden van de 
CommIssie De Ruiter geadviseerd als matertedeskundige. 

Algemene voorwaarden 

Wij accepteren de contractvoorwaarden van het Ministerie van Financlián met dien verstande dat een 
betalingsregeling (zie Hoofdstuk 5: Prijs en betalingstermijn) zal gelden. Tevens zijn wij bereid om de 
DienstvertenIngsovereenkornst ARVODI (bijlage bij de offerteaanvraag) te ondertekenen voor aanvang van 
het onderzoek. 

Tussentijds rapporteren 

Over de voortgang van het onderzoek zal een afvaardiging van het IFO team - altijd tenminste bestaande uit 
twee personen - met de begeleidingscommissie periodiek overleggen. In de berekening van de prijs zijn wij 
ultgegaan van vijf bijeenkomsten. 

Wij zullen, in overleg met de begeleidingscommissie, een tussentijds schriftelijk voortgangsverslag maken 
ten behoeve van de Tweede Kamer. Deze rapportage zal niet inhoudelijk van aard zljn. Inhoudelijkheid dient 
naar onze mening in een vroegtijdig stadium vermeden te worden om een aantal redenen. De belangrijkste 
voor IFO: IFO zal eerst rapporteren als betrokken partijen gelegenheid hebben gehad hun commentaar op de 
conceptversie te geven en hun visie - desgewenst - hebben kunnen laten opnemen in het rapport. Ook lijkt 
het ons van belang om gedurende het onderzoek geen discussie met betrokkenen te voeren over de 
mogelijke inhoud van het rapport. Het tussentijds verslag zal mededelingen kunnen bevatten over 
bijvoorbeeld de voortgang, geraamde einddatum, medewerking van betrokken partijen en de te analyseren 
producten. 

Snelheid 

Wij zijn in staat om met de opdracht aan te vangen zodra het contract getekend is. De streefdatum voor de 
afronding van het onderzoek - onderzoeksrapport voor publicatie gereed voor 1 december 2007 - lijkt ons 
haalbaar. Wij achten het echter niet onwaarschijnlijk dat op enig moment de begeleldIngscommissie met ons 
van mening zal zijn dat bapaalde onderdelen een langer dan oorspronkelijk geplande doorgangstijd vragen. 
Dit zal o.a. betrekking hebben op de mate van medewerking van betrokken partijen en de door hen aan ons 
te overieggen informatie. Daarnaast zal het aspect wederhoor een vertragende factor kunnen zijn: 

• voor de volledigheid bij het vaststelling van de feIten; en 
• voor de evenwichtigherd van de beoordeling in casus bij het waarderen van die feiten. 

Dit wederhoor-proces laat zich niet altijd in de geplande en gewenste tijd ontwikkelen. Als partijen mIsbruik 
zouden willen maken van dit proces zal IFO, de zorgvuldigheid van de termijnen In acht nemend, rapporteren 
desnoods zonder het commentaar van betrokkenen af te wachten, met in achtneming van het beginsel van 
de goede trouw. De belangen van de opdrachtgever en opdrachtnemer lopen in deze echter parallel en 
beslissingen ter zake zullen in harmonie genomen kunnen worden.
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Besef van de politieke en beleldsmatige context 

Wij hebben, door kennis te nemen van publicaties in de media, van Kamerstukken en van diverse rapporten 
zoals: 

• Oriënterend onderzoeklanalyse AFM 2005 (openbaar oktober 2006) 
• Rapport Commissie de Ruiter 2006 
• Klachten en felten ondeaoek Financiële Ombudsman (KIFID) 
• Kritieken gemaakt door Ombudsman Verzekeringen 
• Kamerstukken 29 507, nummers 36, 38-40 en 42-44 
• De brief van 5 februari 2007 van Minister G. Zalm aan de Tweede Kamer 
• De brief van 7 februari 2007 van Stichting Verliespolis aan de Tweede Kamer 
• De brief van 19 februari 2007 van het Verbond van Verzekeraars aan Minister Zalm. 

besef van de politieke omgeving. 

Om het kort en duideijjk te zeggen: de reputatie van de verzekeringsbranche is in het geding en het gaat om 
zeer veel geld waarover procedures gevoerd kunnen gaan worden. Elders in dit voorstel kunt u meer sporen 
aantreffen dat dit besef bij ons aanwezig is. 

Kernwoorden voor dit onderzoek: transparantie en zorg yuldigheld tijdens het onderzoek, overleg met 
betrokkenen en beperken tot de feitelijkhederi. Ook al zal het rapport slechts feitelijkheden bevatten, de wijze 
waarop die feitelijkheden gepresenteerd zullen worden zal ongetwijfeld spannIng opleveren. IFO is bereid 
zich in te spannen am die spanning te vermijden dan wel te verminderen. IFO staat qua belangen onpartijdig 
in het veld en zal professionaliteit - waaronder zorgvuldigheid - als leidraad kiezen. 

Informatiebehoefte 

Voor de voorbereiding van het onderzoek is de in het programma van eisen opgesomde Informatie nuttig. 
Tevens willen wij kennisnemen van de door u overzichtelijk genoemde 'beschikbare bronnen'. Daarenboven 
stellen wij voor om tevens kennis te nemen van: 

• De Regeling Informatieverstrekking Aan Verzekeringsnemers (RIAV) 
• De Code Rendement en Risico (1998, en gewijzigd in 2003 en 2006) 
• De relevante Wet financiële dienstverlenIng; specifiek de adviesregels voor aanbieders en bemiddelaars. 

Voor de uitvoering van het ondeaoek ls het essentieel dat de verzekeringsmaatschappijen de gevraagde 
informatie telkens onverwijld beschikbaar stellen aan de onderzoekers. Wij gaan ervan uit dat de 
verzekeringssector adequate medewerking zal verlenen aan het onderzoek en dat onze opdrachtgever 
hieraan voldoende aandacht zal schenken. 

Scope onderzoek 

De scope van het onderzoek en de daarmee gepaard gaande werkzaamheden, zoals uiteengezet in 
onderhavige offerte, hebben wij bepaald op basis van de informatie zoals vermeld in uw offerteaan yraag d.d. 
15 juni 2007 (kenmerk BenC 2007-1043), in het bijzonder het daarin opgenamen Programma van Eisen, 
alsmede gesprekken met u dienaangaande.
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3. OPZETVANHETONDERZOEK 

Het onderzoek behelst de volgende onderdelen: 

A. Marktverkenning 
B. Productbeschrijving 
0. Productonderzoek: productkenmerken 
D. Productonderzoek: transparantie 

A. MarktverkennIng 

Wij hebben kennlsgenomen van het onderzoeksrapport "Marktverkenningen beleggingsverzekeringen 2000" 
uitgebracht in november 2000 door NYFER, De Wildebaan Groep en Tillinghast-Towers PerrIn. Daarin is 
75% van de markt in kaart gebracht met medewerking van een aantal verzekeringsmaatschappijen. 

Wij zullen mede gebruik maken van de daarbij gehanteerde methodIek en het vergaarde inzicht, zowel voor 
de efficientie als voor de onderlinge vergelijkbaarheid van de uitkomsten van het rapport in 2000 en het 
onderzoeksrapport dat eind 2007 zal verschijnen. 

De marktverkenning heeft tot doel een schets te geven van de markt voor beleggingsverzekeringen en 
relevante achtergronden (zoals veranderende regels over transparantie, stijgende en dalende beurskoersen, 
fiscale maatregelen, etc). Deze verkenning resulteert in een zo mogelijk gekwantificeerd overzicht van 
aanbieders en productsoorten die tezamen in voldoende mate representatief zijn voor de markt en 
categorisering van de producten mogelijk maakt. 

Daarnaast zal de marktverkennIng aandacht geven aan de ontwikkelingen van producten in de tijd, mede in 
relatle tot fiscale rege!ingen bijvoorbeeld die met betrekking tot de lijfrente en kapitaalverzekeringen, alsmede 
de maatschappelijke betekenis van de beleggingsverzekering als een vorm van lijfrente (in de derde pijler, 
naast AOW en bedrijfspensioen), met zijn merites en zijn risico's. Rendement, risico, kostenniveau, 
complexiteit en transparante zijn daarbij kernbegrippen. Aandacht zal besteed worden aan gemiddelde 
werkelijke looptild versus de beoogde looptijd alsmede de gevolgen van afkoop of premievrij maken op 
verschillende momenten. Dit zal een meer kwalitatieve inventarisatie zijn. 

Voor de marktverkenning zal medewerking worden gevraagd van de verzekeraars. IFO is bereid een 
geheimhoudingverklaring af te geven aan iedere afzonderlijke verzekeraar met betrekking tot Individuele 
gegevens (voor zover niet noodzakelijk voor het onderzoek). 

B. Productbeschrijving 

De productbeschrijving heeft tot doel de werking van een beleggingsverzekering en de belangrijkste soorten 
beleggingsverzekeringen inzichtelijk te maken. Deze analyse zal worden ondersteund door een door ons te 
ontwikkelen rekenmodel. Dit rekenmodel verschaft Inzicht in de werking van een produkt. Met het model 
kunnen op een Ilexibele wijze, dus rekening houdend met verschillende parameters (administratie- en 
beleggingskosten, provisie, verzekeringspremies etc.), prognosekapitalen worden berekend, en dus ook 
getoetst. De uitkomsten van het gebruik van het model worden verwerkt in ons rapport. Onze bevindingen, 
mede op basis van het model, koppelen we terug naar de verzekeraars die informatie aanleveren over 
specifieke produkten. Desgewenst lichten wij onze bevindingen tijdens de terugkoppeling toe.
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Ook in de productbeschrijving zal, meer in kwantltatleve zin, aandacht besteed worden aan afkoopwaarden 
op verschillende momenten versus de werkelijke en beoogde looptijd. Ook het beoogde doel van de 
verzekering dient in ogenschouw te worden genomen. 
Zoveel mogelijk zal aansluiting worden gezocht met de kostensoorten zoals vermeld in model 2 van de 
uitgewerkte modellen De Ruiter.
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C. Productonderzoek: productkenmerken 

Vooronderzoek 
1n de beperking toont zich de meester. Het onderzoek kan gemakkelijk mislukken of schade oplopen door het 
kiezen van een te brede aanpak en door te streven naar een te grote mate van volledigheid. 1.1 heeft dat ook 
aangegeven in uw offerteverzoek en gesprekken dienaangaande. 

Gezien de vele onzekerheden op dit moment ten aanzien van bijvoorbeeld de mate van medewerking van 
verzekeraars, de mate van inzichtelijkheid en relkwijdte van de aangereikte documentatie en de noodzakelijk 
geachte diepgang van de onderzoekswerkzaamheden stellen wlj voor om in een vooronderzoek 5 producten 
te selecteren en te analyseren. Het doel hlervan is het verkrijgen van meer Inzicht ten aanzien van de eerder 
genoemde onzekerheden en op basis daarvan, mede in nauw overleg met u, het ondetzoeksstramien, de 
wijze van rapporteren en de daarmee gepaard gaande tijdbestedIng per product uit te kristalliseren. 
Na het vooronderzoek zal het onderzoek worden aangevuld met nog 45 producten te verdelen over een 
beperkt aantal categorieën. Daarbij gaan wij er vanuit dat deze, in totaal 50, producten voldoende 
representatief zijn voor de gehele populatie. 

Selectie van producten en maatschappijen 
Het doel van het onderzoek naar de productkenmerken is het inventarlseren en vaststellen van de relevante 
kerngetallen per product. Om te komen tot een representatieve selectie van producten stellen wij voor de In 
totaal 50 te onderzoeken producten als volgt te selecteren: 

Van de fien grootste marktpartijen dient tenminste één product in de 50 te zijn opgenomen; 
De betrokken marktpartijen krijgen bericht van de voorlopige selectie en krijgen de gelegenheid daarop 
te reageren en een voorstel te doen voor aanpassing; 
Ook de consumentenorganisaties kunnen op nader af te spreken wijze bij de productselectie worden 
betrokken. 
De belangrijkste productsoorten — waaronder beleggingsverzekedngen gecombineerd met een 
risicoverzekering, hypotheekgerelateerde beleggingsverzekeringen, etc - dienen vertegenwoordigd te 
zijn; 

• De overige producten worden a-select geselecteerd; 
• De 50 producten dlenen zodanig gespreld te zijn dat zij een categorisering mogelijk maken; 
• Een evenwichtige spreiding van de producten over de tijd is een punt van aandacht. 

Als bron van te selecteren producten zal de lijst van aangeboden producten op de website van KiFID 
(www.kifid.nl )worden gebruikt. 

Productkenmerken 
Nadat de selectie van producten en maatschappijen defiratief vast staat, zullen per geselecteerd product de 
bij onderdeel B geïdenfificeerde factoren en kemgetallen worden verzameld en vastgelegd. Hierbij wordt 
zoveel mogelijk aangesloten bij de indeting en de getdentificeerde kostenvariabelen conform model 2 van de 
uitgeweride modellen van De Ruiter. Eventuele productaanpassingen in de loop der tijd kunnen interessant 
zijn; onderzoekers zuIlen hier alert op zijn. 

Op basis van deze inventarlsatie kunnen, met behulp van het rekennnodel (onderdeel B), modelberekeningen 
worden gemaakt. Onze offerte voorziet 1n het ontwikkelen van het rekenmodel en het inventariseren van de 
productkenmerken zoals hiervoor beschreven. Het ultwerken en analyseren van verschillende 
modelberekeningen, anders dan het inzichtelijk maken van de werking van een specifiek product (onderdeel 
B), is geen onderdeel van deze offerte. Uiteraard kunnen wij dit op uw verzoek wel verzorgen.
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Verzekeraars zal medewerking gevraagd worden bij de samenstelling van de productinformatiemap. 
Indien deze medewerking niet wordt verleend, zal het verzamelde materiaal voor een beoordeling van de 
juistheid door middel van een schriftelijke afstemming worden voorgelegd aan individuele verzekeraars. Wij 
zijn ons bewust van de belasting voor verzekeraars die samenhangt de Informatieverzameling; wij zullen er 
naar streven deze belasting niet groter te laten zijn dan voor het doel van het onderzoek noodzakelijk is.
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D. Productonderzoek: transparantie 

In dIt deel van het onderzoek zullen wij nagaan welke informatie over de geselecteerde producten door de 
aanbieders is verstrekt. Deze informatie zal onder meer bevatten: 

• informatiemateriaal zoals dat door de verzekeraar in algemene zin aan de (aspirant) verzekerde is 
uitgereikt 

• informatiemateriaal zoals dat door de verzekeraar aan de tussenpersoon is uitgereikt. 

Wij zullen in het kader van dit onderdeel van het onderzoek geen gebruik maken van informatie over 
geselecteerde producten zoals dat thans eventueel op de website van de verzekeraars te vInden Is. 

Wif zullen de verstrekte informatie per product inventariseren in relatie tot het beoogde doel van de 
verzekering, de relevante productkenmerken en de op moment van sluiten geldende transparantieregels, en 
vervatten in een overzicht met kenmerken inzake de transparantie per geselecteerd product. Het gaat om 
Informatie in brede zin', dus niet alleen informatie over de kosten. Er zullen geen conclusies worden 
getrokken ten aanzien van de adequaatheid van de informatIeverschaffing.
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4. BEMENSING EN KOSTEN 

Projectbureau secretariaat 
Gedurende het onderzoek zal de heer Erwin Meljer gemiddeld 1 dag 
per week fungeren als cotIrdinator en zal een secretaresse gemiddeld 1 dag per week 
ondersteunen: 

Kosten Projectcoárdinator 25 dagen 
Secretaresse 25 dagen a	 t per dag inclusief kosten 

Overleg met begeleidingscommissle 
Stelpost voor vijf maal overleg inclusief voorbereiding a gemiddelo 
Organisatie en opzet 
Inlezen, opzet, overleg met betrokken partijen, briefing van team, 
20 dagen a gemiddeld 

.4. Marktverkenning 
Met medewerking van verzekeraars 9 dagen a gemiddeld 

B.1 Productbescheing 
Bij medewerking van verzekeringsmaatschappijen: 6 dagen a gemiddeld 

£2 Het maken van een model 
Een model zal worden gemaakt voor het kunnen 'doorrekenen' van de 
verschillende producten en voor het kunnen beoordelen van de consequentles van 
het wijzigen van parameters, 11 dagen a gemiddeld 

C./ Productonderzoek: selectle van producten 
Selectie van producten, overleg met betrokken partijen: 8 dagen a gemiddelt 

C.2 Verzamelen van productinformatie 
Bij medewerking van verzekeringsmaatschappijen: 6 dagen á gemiddeld 

C.3 Vooronderzoek* 
Analyse 5 producten, 15 dagen a gemiddeld 

C.4ID Productonderzoek: kenmerken en transparantie* 
45 producten, 14 dag productkenmerken, % dag transparantle, % dag wederhoor 
met verzekeraar, 67 dagen a gemiddeld € 

Rapporteren 
Rapporteren 9 dagen. Wederhoor, afstemmen met belanghebbende partijen, 
stelpost 5 dagen. Over1eg met de opdrachtgever/commissie, stelpost 4 dagen, 
in totaal 18 dagen a gemiddeld € 

Rekkosten 
Raming ca. 4% 

Totaal	 311.040 

Bovenstaande bedragen zijn te vermeerderen met 19% BTW.
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* Toelichttng Bernensing en kosten 

Voaranderzoek / productonderzoek 
In vorenstaande opgave van bernensing en kosten Is de gemiddelde tijdbesteding voor het productonderzoek 
(onderdeel 0.4 / D) naar de 45 geselecteerde producten gesteld op 11/2 dag per product, inclusief wederhoor 
met verzekeraars. Op basis van een eerste onderzoek van 5 producten (Vooronderzoek) zullen wij, mede in 
overleg met u, de werkelijke tijdbesteding per product voor dit onderdeel bepalen (in halve dagen). 
De kosten van dit onderdeel van het onderzoek zullen worden gefixeerd op 45 maal de tijdbesteding per 
product zoals bepaald in het vooronderzoek vermenigvuldigd met het hiervoor vermelde dagtarief van 

Analyse van beleggingen 
In vorenstaande kostenopgave is het uitgangspunt dat informatie inzake de kosten van beleggingen kan 
worden verkregen van de betrokken maatschappijen. Mocht uit het vooronderzoek blijken dat deze informatie 
niet wordt verkregen, dan kunnen wij op uw verzoek, de bereikte c.q. te bereiken resultaten berekenen en 
vergelijken met indexen en vergelijkbare fondsen, Deze analyse zal naar schaffing het volgende kosten: 

22 dagen a gemiddeld 

Overig 
Bij de presentatie van het team in bijlage 2 zijn de tarieven per persoon en per CV-categorie weergegeven. 
Het tarief per CV-categorie is bepaald op basis van een mix van niveaus en - voor de omvangrijke activiteiten 
- rekeninghoudend met een omvangkortIng. Bijlagen 4 en 5 bevatten recapItulaties van de uren en kosten, 
toegerekend per CV-categorie en per maand.
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5. PRIJS EN BETALINGSTERMIJN 

Wij hebben begrip voor uw wens deze opdracht op basis van een 'fixed fee' te laten uitvoeren. Wij zijn bereld 
deze basis te accepteren, zij het met de kanttekening zoals opgenomen op bladzijde 10 van deze offerte 
(Toelichting Bemensing en kosten) en de navolgende kanttekening. Een belangrijke, niet voorspelbare, 
factor is de frequenfie en omvang van het overleg met de opdrachtgever c.q. met de begeleidingscommissie. 
Onze ervaringen met de overheld op dit punt zijn wisselend. Wij hebben daarom op dit punt een stelpost 
opgenomen: als er minder overleg plaatsvindt dan voorzien (vijf maal; gekwantificeerd in deze offerte) dan 
zal de prijs verlaagd worden en een overschrijding van de stelpost leidt tot een aanvulling. 

Direct bij aanvang van de uitvoering van de opdracht vervalt een voorschotnota van € 50.000. Elnd 
september zal de tweede voorschotnota ad €75.000 betaalbaar zijn en eind oktober de derde voorschotnota 
ad € 75.000. Direct na het gereedkomen van de conceptrapportage zal de vierde voorschotnota ad €50.000 
betaalbear zijn. De slotdeclaratie ad E 61.040, dle vetzonden zal worden na gereedkomen van het definItieve 
rapport, zal betaalbaar zijn 30 dagen na dagtekening. Bovenstaande bedragen zijn te vermeerderen met 
19% BTW. 

Tot het geven van mondelinge toelichting zijn wij gaarne bereid. Voor overleg kunt u Evert-Jan Lammers bellen 
op telefoon 033-4692280 of mobiel 06-26234207 of e-mailen naar lammers@instifin.com . 

Hoogachtend, 

Drs. E.J. Lammers RA RFA 

Bijlagen: 

1. Instituut Financieel Onderzoek 
2. Onderzoekers en hun tarieven 
3. Recapitulatie van de uren en kosten per cv 
4. Werkzaamheden per maand in rnandagen.
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21 Juni 2007 

Bijlage 1 

INSTITUUT FINANCIEEL ONDERZOEK 

Kennismaking 

Instituut Financieel Onderzoek (kortweg: IFO) werd in 2004 door enkele vooraanstaande professionals 
opgericht als onafhankelijk financleel-economisch onderzoeksbureau. Zowel overheid als toezichthouders en 
bedrijfsleven bevestigen dat hier behoefte aan is, onder de voorwaarde van onbetwiste deskundigheid en 
professionele opzet. Inmiddels is IFO uitgegroeid tot een van de grotere spelers op het gebled van bijzonder 
financleel-economIsch onderzoek. 

Aangezien IFO geen controles van jaarrekeningen verricht, heeft zij ult dien hoofde geen langdurige relaties 
met bestaande marktpartljen. De hoofdreden hlervoor is het vergroten van de onafhankelijkheid. Ook de 
financiering van IFO is opgezet met behoud van onafhankelijkheid: zij geschiedt door de participerende 
professionals. 

Bij de samenstelling van de opdrachtteams kan IFO een beroep doen op een breed scala van specialIstische 
kennis en ervaring. De specialisten hebben elk een Sterk traCk record op het gebied van bijzondere 
onderzoeken en advisering. De specialist die een onderzoek leidt kan worden bijgestaan door een of 
meerdere forensIsche accountants van IFO. Volledtge competentie op gebied van forensic IT of recherche is 
beschikbaar. De opdracht wordt uitgevoerd onder volledtge aansturing en verantwoordelijkheid van IFO. 
Onze opdrachtteams werken onder leiding van één aanspreekpunt. Gezien het niveau van de professionals 
en de aard van de dienstverlenIng heeft IFO met haar professionals partnercontracten afgesloten. 
Contractueel zijn zaken geregeld als geheimhouding, cornpliance, sturing en leiding, kwaliteitscontrole en 
beroepsaansprakelijkheld. Deze speciallsten zijn, behalve werkzaam voor IFO, ook werkzaam als 
zelfstandige dan wel werkzaam bij eersteklas firma's. 

Referenties 

Enkele zeer relevante onderzoekservaringen (anoniem in verband met vertrouwelijkheid) uit de afgelopen 
jaren: 
- de medische sector in opdracht van een ministerie 
- de zorgsector in opdracht van een toezichthouder 

als gerechtsdeskundige 
tegen achtergrond van Wet-Bibob 
in een financifile InstellIng met rapportering aan een toezichthouder. 

Organisatiegegevens 
Instituut voor Financieel Onderzoek B.V. 
Van Boetzelaerlaan 22 
3828 NS Amersfoort 
Tel: +31 (0)33-4892280 
Fax: +31 (0)33-4892289 
contact@instifin.com 
www.instifin.com

Handelsregister Amersfoort: 32103834 
BTW-nummer: NL.8136.56710.B.01 
Bankrekeningnummer: 67.02.76.332 
IBAN-nummer: NLO5 INGB 0670 2763 32 
BIC-nummer: INGBNL2A

Instibmt voor ffnancieel Ondenoek I3V • yan Boetzelaerlaan 22 • 3828 NS Amersfoart • Nederland 

Tel: +31 (0)33 1892280 • Fax: +31 (0)33 4892289 • contact@instifIn.com  • orawinstifin.com

EITW 8136.56710.8.01 • Handelsregister Amersfoort 32103834
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Bijlage 2 

ONDERZOEKERS EN HUN TARIEVEN 

Kernteam (cv reeds vermeld in hoofdstuk 1) 

Drs. Evert-Jan Lammers RA RFA (tarief E ' 
Prot Dr. Jaap Koelewiln (tarief 
Jaap ten Wolde RA (larief -) 
Drs. Erwin Bosman Actuaris AG (tarief E 
Drs. Erwin Meijer RA (tarief E • 

Ondersteunende onderzoekers 

Financieel onderzoekers (tarief in begroting: E 

Drs. Ton Blauw RE RO (1950) Ton studeerde accountancy & controlling aan de UvA/V11 en forensisch 
auditing aan de Universitelt Leiden / Nivra Nyenrode. CV. Ton is sinds 1977 bankier en sinds 1996 financial 
controller (tot 2003) bij ING Groep. Als lid van het Insurance Risk Adjusted Return On Capital (RAROC) team 
kent hij de financiele en operationele aspecten van financible producten. Daarna was hij bij de Autoriteit 
Financible Markten hoofd toezicht financible verslaggeving en vanuit het Committee of European Securities 
Regulators (Cesr) is hij bekend met de bedrijfseconomische- en juridIsche doelstellingen en consequenties 
van naleving en handhavIng van wet- en regelgeving in de financible markt. Ton heeft zich geassocieerd met 
IFO. Ton zal de financieel-economIsch/juridische aspecten voor zijn rekening nemen. (Tarief E • 

Drs. Coen Mateijsen RA (1971) Coen studeerde Information Management en is registeraccountant met 
sinds 1992 ervaring als openbaar accountant bij KPMG en VB Groep/Deloitte en als operational auditor bij 
Phillip Morris. In de jaren voor de start van IFO was hij als senior manager lid van het MT van de Tilburgse 
vestiging van BDO. Daar maakte hij als financieel onderzoeker deel uit van de afdeling belast met bijzondere 
onderzoeken. Hij is lid van het managementteam van IFO. (Tarief 

Nicole den Hartigh EMIA RO (1965) Nicole is Master in Intemal Auditing. Zij 1s sinds 1986 in diverse 
functies werkzaam geweest bij een grote verzekerIngsmaatschappij, het laatst als manager Preventie & 
Veiligheid 1 Risk Management. Daarnaast is zij actief betrokken geweest bij de cobrdinatie en uitvoering van 
tal van onderzoeken op gebied van integriteit, in het bijzonder interne fraude. Zij heeft ruime ervaring met 
vraagstukken op het gebied van cultuur, kwaliteit, risicomanagement, internal control en SAS70. Sinds kort 
is zij manager bij onderzoeksbureau BING waar zij zich vooral richt op de onderzoekskant van het 
dienstenaanbod van BING en het onderwerp risicomanagement. (Tarief
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Actuarieel onderzoekers (tarief in begroting: E 

Hein Hofmans AAAG (1960) Hein is actuarieel analist. Hij werkte voor een groot aantal individuele levens-
verzekeraars en pensioenfondsen, te weten Interpolis, ABN Amro, KVWS, Delta Lloyd, Rabobank, 
Berenschot, ING, SFB en KIM pensioenfondsen. Voor diverse doet hij nog steeds opdrachten. Hij heeft zeer 
ruime ervaring met productontwikkeling, test- en conversietrajecten van verzekeringsadministratles en 
tarlefontwikkelIng voor (individuele) verzekeringsproducten. (Tarief • 

Rob Koelman (1966) Rob is actuarieel rekenaar en werkzaam geweest bij een Polak-Roodhart-Uylings 
(een landelijk werkend assurantietussenpersoon), drie levensverzekeraars (Delta Lloyd, Univé en Levob) en 
Consultas (actuarieel adviesbureau) Tegenwoordig werkt hij op projectbasis voor zowel werkgevers, 
pensioenfondsen als (levens)verzekeraars. Zijn werkzaamheden zijn zowel actuarieel technisch van aard als 
commercieel (maatwerkoplossIngen voor individuele klanten, communicatietrajecten). (Tarief: E 

IT ondersteuning (tarief in begroting: 

Chrlstlan PrIckaerts GSEC CISSP (1975) Christian Is afkomstig uit de universitaire wereld waar hij als 
senior systeembeheerder onder andere ild was van het CERT team. SInds 2004 werkt Chrlstlan als 
forensisch IT expert. Hij geeft leidIng aan en neemt deel aan forensische IT onderzoeken. Chrlstian 
heeft tevens ruime ervaring met besturingssystemen en netwerk-protocollen. Hij verzorgt regelmatig 
presentaties op het gebied van IT security en IT forensics waaronder de cursus "digitaal rechercheren". 
Christian Is werkzaam bij Fox-IT, de strategische partner van IFO voor de IT-aspecten van bijzondere 
onderzoeken. Christian heeft zich geassocieerd met IFO. Hij zal de IT-aspecten van het project verzorgen. 
(Tarief E 

Indien wenselijk kunnen van alle professionals uitgebreide cv's beschikbaar worden gesteld.
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Bijlage 3 

RECAPITULATIE VAN DE UREN EN KOSTEN PER CV 

E. Lammers J. Koelewijn	 E. Meljer E.Bosman Onderzoekers Onderzoekers Ondersteuning Secretaresse 	 Totaal	 Totaal 
co6rdinatle	 actuaris	 actuarieel	 financieel	 IT	 Dagen	 Euro 

2,0 

2,0 

1,0 

2,0

2,0 

4,0 

1,0 

1,0 

2,0 

1,0 

3,0 

3,0

25,0 

5,0 

1,0 

10,0 

9,0

1,0 

1,0 

2,0 

1,0 

4,0 

4,0 

1,0 

1,0 

2,0 

4,0

4,0 

2,0 

6,0 

2,0 

5,0 

10,0

4,0 

6,0 

2,0 

2,0 

7,0 

40,0

1,0 

1,0 

1,0 

2,0

25,0 50,0 

5,0 

20,0 

9,0 

6,0 

11,0 

8,0 

6,0 

15,0 

67,0 

18,0 

7,0 

1,4

17,0 

3,4

50,0 

10,0

21,0 

4,2

29,0 

5,8

61,0 

12,2

5,0 

1,0

25,0 

5,0

215,0 

43,0

E 311.040

Dagtarief: 

Uurterieh 

Projectcoördinatle 

Overleg begeleidingscornmissie 

Organisatie en opzet 

MarktverkennIng 

Productbeschrijving 

Het maken van een model 

Selectie van producten 

Verzamelen productinformatie 

Vooronderzoek (5 producten) 

Productonderzoek 

Rapporteren 

Reiskosten ca. 4% 

Dagen: 

Weken:
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21 juni 2007 

Bijlage 4 

Mandagen jul aug sept okt nov dec Totaal 

Projectcoërdinatie 10 8 8 8 8 8 50 

Overleg begeleldlngsconsnissie 1 1 1 1 1 5 

Organisatie en opzet 15 5 20 

Marktverkennirtg 4 5 9 

Pmductbeschrijving 6 6 

liet maken van een model 11 11 

Selectie van producten 8 8 

Verzamelen productinformafie 3 3 6 

Vooronderzoek (5 producten) 15 15 

Analyse van producten 32 35 67 

Rapporteren 4 12 2 18 

Totaal: 30 46 27 45 56 11 215 

Voortschrijdend: 14% 35% 48% 69% 95% 100%
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ond.enteela 

Namn verzekeringwaaatschappij 
Ter atentie van 
Adres 

Amersfoort, 26 september 20D7 

BettcZL Ondezzoek productverkenning beleggingsverzekeringen 

Beachte 	  

Ruim een maand geleden heeft ons-bureau de opdracht gelaegenvan het Ministerie van FinanciEn om 
onderzoek tadoen naar belekdngsverzekeringen. Informatie over deze opdracht kunt u vinden door de 

-briefttd. 13 juli 2007 van-de hrunister aan de Tweede Kamer te raadplegen dan wel door infonnatie op 
te vrgenlij het Verbond van Verzekeraars. 

Tret ondetzoek kent een fase van vooronderzoek In dit vooronderzoek worden vijf 
beleggingsverzelceringen van vijf verschillende verzekeraars betroldcen, bent den van die vijf 
verzekeraars warrmee wij een inventariserend gesprek willen vo eren over uw (gevoerde) product 

Tijdens dit gesprek willen wij aan de orde stellen: 
- de werking vaa het producr (zoals keuzemogelijkheden, uitkering etc.); 

de wijze vanvaststelling van de investeringsprendes; 
de verstrekte informatie (foldenseateriaal en offertes); 

- de rendemerdsontvfickeling van beleggingsfondsen. 
Op basis van de kennis en ervaring van deze vijf gesprekken en een inventarisatie van de ontvangen 
informade zal een steekproef genomen worden uit de populatie van aangeboden producten. 

Van de ájde v.an .170 zullen de gesprekken ia principe gevoerd worden door de heren drs. Erwin 
Bosrnen Actuaris A.G. en Dr. Jaap Koelewijn. De gesprekken 2ijn vertrouwelijk er zullen in het 
rapport geen zaken ( L quotes') worden opgenomen uit deze gesprekken Na het gesprek rullen wij de 
met u tijdens het-gesprek gemaake a2praken bevestigen. 
Mijn secretaresse zal over eakele dagen contact met u opnemen om een afspraak te maken. Gaarne 
ontvangen wij documentate over genoemd product dat beschOrbaar werd/wordt gesteld aan potentèle 
verzekerden en aan assurantietussenpersonen. 
Gedende korte.doorlooptijd vaa het onderzoek rekenen wij op uw voortvarende medewerldng. 

Hoogachtend, 

J. ten Wolde
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1 I 

Naam verzakeringsmaatschappij 
Ter attentie van 
Adres 

Amarsfoort, 2 oktober 2007 

Betreft Onderzoek productverkenning beleggingsverzekeringen 

Geachte 	  

Op 26 september 2007 ontving u van ons een brief, waarin wij hebben aangegeven dat u één van de 
vijf verzelceraars bent die wij hebben gevraagd om deel te nemen aan ons vooronderzoek naar 
beleggingsverzekefingen in opdracht van bet hCmisterie van FinanciEn In navolging op deze brIef 
doen wij-u hierbij enige aanvallende informatie toekomen betreffende onze werkwijzs. 

Gnze keuze van de vijf verzekeraars is gebaseerd op objectieve criteria met als doel om ons eigen 
warkproces te kannen faseren en verfijn zonder daarbij andere criteria te gebruficen dan in bet latere 
marktbrede onderzoek Behoudens aan hat Verbond van Verzekeraars zullen wij de namen van de vijf 
verzekeringsmaatschappijen, betrokken bij het vogronderzoek, niet kenbaar maken. Ook onze 
opdrachtgever kent de namen niet. 

.Het vooronderzoek is onderdeel van het totale onderzoek en voorbereidend op een gotere steekproef 
ult de popuIatie van aangeboden producten in een later staclium. De nificomsten van ons 
inventariserende gesprek met u zal niet laiden tot een afzonderlijke rappottage. 

Nogmaalg.zif gesteld dat de gesprekken Met u vertrouwélijk zullen zijn en er geen 'quotes' zullen 
worden opgenomen. 

floogachtend, 

J. Mn Wolde RA
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Verrrouwelijk 
Verbond van Verzekeraars 
T.a.v. de heer drs. 113. Herbert 
Postbus 93450 
2509 AL DEN HAAG

Amersfoort, 9 november 2007 

Geachte beer Herbert, 

In het kader van ons onderzoeknaar beleggingsverzekeringen in opdembt van het Ministerie van 
Financiênheeft Insfituut Finaucieel Onderzoek (lic0).de afgelopen periode-gesprekken gevoerd met vier verzekeraars in het kndpr van het voorzondezzoek_ Hoewel de aard en globale inhoud van deze 
gesprekken met u c.q. uw organisade waren afgestemd, hebben : dezegesprekken niet tot het gewensin 
resultaat, een bevredigende voortgang, geleid_ Verschillende verzekeraars hebben weentanden geuit, 
niet tegen het feit clát er onderzoek plaatsvindt, maar met betrekking tot de procedurele aanpak van het 
onderzoek. Deze weerstanden werken belemmerend op de voortgan. 

Daarom hebben wij, in overleg met ii op 19 oktober jI., een aantal afspraken.gemaalct die wij 
schriftelijk aan u hebben bevestigd op 23 olioberjl. Een van de relevante conclusies vanrons 
onderhoud met ii is dat er voordat verkennende gesprekken kunnen plaatrálden-een planvan aanpak 
(PVA) dient te worden uitgewerkt 

aderhavige brieflamt u beschouwen als een uiteenzetting oplumfdlijnen van ons PVA. Het FVA 
opgebouwd door de meest gestelde vragen enbezwaren, diet OnZe drie gesprekken met de 
verzekeraars naar voren zije gekomen, als vragen te formuleren en deze te beantwoorden. 

Wat is het ttoel van hat onttersoek? 

Trea onderzoek betreft een feftenondermek enis onderverdeeld in 4 onderdelen: 

Marktverkenning 
Productbescbrijving 

C. Productonderzoek productkenmedcen 
D. ProductonderzoelL transparantie: 

In dit deel van het onderzoek gaat het erom een analyserende besclnijving van de r1-1,-t voor 
belegjIgsverzekeringen te maken. De marktverkenning heeft tot doel een schets te geven van de 
markt voor beleggingsverzekeringen en relevante achtergronden: wanneer waren of werden welke 
producten populair, al of niet als nevolg van fiscale maatregelen. Onderdeel A helpt daarnaast te 
komen tot een categorisering van de producten en vonnt de basis voor de prodnctbeschrijving van 
onderdeel B.

1
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Ad B. 
De productbesehrijving heeft tot doel de werking van eenbeleggingsverzekering inzichtaijk te maken 
door deze te ontleden in relevante productkenmerken (o.a. kostenvariabelen) en in kaart te brengen 
boe bet taject verloop van brato inleg tot de geinvesteerde beckagen. Voor bet verschaffe.n.van dit 
inzicht zal een model worden gehanteerd. 

Ad C. 
Dit onderdeel beefr tot doel om per geselecteerd product de bij onderdeel B geidentifieeerde relevante 
productkenmerken vast te leggen en daarmee per product een kwanfitatief overzicht op te stellen. 

Atl D. 
Onderdeel D leeft tot doel in kaart tebrengen in hoeverre de informatie die aan polishouders is 
verszekt melding maakt van de meest relevante-productkenmerken. Het is rdet de bedoeling dat wij 
conclusies trekken ten aanzien van de adequaatheid van de informadeverschaffing. Wel zal een reIade 
worden gelegd, met de op dat moment geldende transparantieregels. Het sneven is mrcvoor elk van de 
geselect=rde producten een overzicht op te stellen van tanspazandekenmerken (bijvoorbeekt: wordt 
een bepailde kostensomivermeld jainee). 

Wat is het verschil tussen ket voorontlersoek (5 prutlueten) en het verSgendersoek (45 producten)? 

Er bestaat geen verschil als het pat om de criteria die gehanteerd worden bij de beoordeling van de 
producten of de wijze waarop zal worden gerapporteerd. Uitsluitend met betreklina tot de wijze 
waarop wij informatie vergaren omtrent de neselecteerde producien is er verschil tussen deze fasen. 

Wij zdjn, zo beeft u kunnen lezen in onze offerte, met bet Ministerie van Financien overeengekomen 
om in totaal 50 producten te onderzoeken. vítrij hebben crvoor gekozen om eerst vijf producten te 
onderzoeken in de eerste fase van ODS ondenoek ('Vooronderzodle) en vernlgens de resterende 45 
producten te onderzoeken in een volgende fase (Troductonderzoek'). De beslissing-om eerst vijf 
producten te onderzoeken, berust louter op overwegingen omhet niteindelfike onderroek te verbeteren 
op basis varreen azotal diepgaande gesprekken ezinformatie over de eerste vijf producten. 
Op basis van de informatieuit de vijf gesprekken in bet voorondemoek kunnen wij nametijk eet 
scherpere richting geven aan de volgende fasevan het onderzoek enkunnen wij een inschatting maken 
van de tijdbesinding (en de daarmee gepaard gaande kosten) perproduct 

-Het verschil tussen het voorondemoek enhetvervolgonderzoek zit in (de wijze van) het verzamelen 
van informade. Wij hebben ervoor gekozenom inhet vooremderzoek persoonlijke, oriénterende 
gesprekken.tevoeren met de vijf verzekeraars. De vragen die daarbij op tafel komen, zijn opgenomen 
in de bijlage bij deze brie£ ln het vervolgonderzoekzullen wij werken met gestandaardiseerde 
vragenlijsten. 

Kortom, het totale onderzoek behelst 50 producten, die volgens dezelfde criteria beoordeeld zullen 
weiden en waaromtrent op gelijke wijzo zal worden grnppartecrd_ Tr .x.:n7Jt tro. scp~-a-appnage 
opgesteld over het voorondemoek Uitsluitend om redenen die de efficiency van ons eigen werkproces 
bevorderen is het onderzoek in Easen opgedeeld, waarM eerst vijfproducten en later 45 producten 
woulen ondemocht
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Wartrom deze vijfprotizteten? 

Met do selectie van de vijfproducten is beoogd een representatieve selectie te maken uit de totale 
verzameling van aangeboden producten. Voor alle duidelijkheid stellen wij hier nognals dat de totale 
verzameling van aangeboden belegginesverzekeringen, zoals vermeld op de website van KiFiD, de 
basis vormt voor onze selectie en niet de aanbieders van de producten. Zowel de vijf producten uit het 
vooronderzoek als de 45 producten van het productonderzoek komen uit deze verzameling. Een 
eventuele samenloop met eerder uitgevoegle onderzoeken berust volledig op toeval. 

De verzekeraars hebben geen volledige offerte van IFO gezien, alleen onderdeel S (Opzet van het 
ondenoek') e2 vertler. Wat staat er. brde overige dèlen vamde offerte? 

De ondettelen 1 en 2 van onze offerte beteffen kennismaking met Institnut Financieel Onderzoek en 
bet onderzotteam, respectievelijkalgemene informatie over het onderzoek, zoals onathantrelijkbeid, 
tussentijds overlee en rapportefing. Deze hoofdstukken aijn reeds door bet ministerie vanFinancién 
aan u ter beschikking aesteld. 

Welke informatie wil 1F0 hebben, waarom wil7F0 dne infonnade hebben en wat gatztlF0 met 
deze informaiie doen? 

Wij willen alle benodigde infonnatie hebben om de aard en de werláng van de geselecteerde 
producten inzichtelijk te kunnen maken. Hierbij moet worden gedacht aan informaiie met betekking. 
tot productkenmerken (wijze vaststellen investeringspremies, (toegerekende) rendementen, 
behandeling dividenden, verzekeringstechuischekosten, arkninigtrafiekosten, beleegingskosten, 
looptijd, mutaties, keuzemogeLijkheden, etc.) enenijds en Mfonnatieverstrekkingomtrent de 
producten andenijds. Voor bet verzamelen van deze informatie zullen wij onder meer een vraaenlij st 
vorntereiden. 

Om de werking van het product uiteen_te kunnen zetten zullen wij gebruik maken van cen model. 

Wat is de essentievan lzet model? 

Wij zullen geen model ontwikkelen dat controleberekeningen gaat uitvoeren - zo dat armogelijk zou 
zijn-, op de offerteprogramma's van de verzekeraars. Het model is eerder een protocol - met enkele 
rekenmodules - op basis waarvan producten op hoofdlijnen systematisch iii kaart gebracht kunnen 
worden, zodatze voor derden inzichtelific worden.twantificering is pas mogelijk al's relevante 
parameters bij de gebruikers van het model bekend zijn_ Alleen de verzekerams kunnen ons deze 
parameters leveren_ Wij zijn bereid om in een gesprek met u en tie balet vooronderzoek betrokken 
verzekeraars nadere toelichting-te-verstrekkenbij de opzet van bet modeL 

Waarom zitten er .2` pijle r proctueten in het onderzoek? 

Hierover ontstond een misverstand. rnmiddels heeft het rnkisterie van Financién desgevraagd aan ons 
bevestigd dat r pijler producten geen deel uilmaken van het ondenoek
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Hoe zit het me/de vertronveaheid/ gehehnhouding? 

Zowel in ons schrijven van 26 september jl. (waarin wij d 5 verzekeraars hebben verzocht om een 
inventariserend gesprek) alsin ons schrijven van 2 oktober j1 (wamin wij aanvutlende informatie 
hebben verstrek over onze werkwijze), hebben wij aangegeven dat de gesprekken vertrouwelijk 
zullen ájn, dat de uitkomsten van deze gesprekken en eventuele beoordeling van individuele dossiers 
niet zullen leiden tot afmnderlijke rapportages en dat wij de namen van de verzekeraars niet bekend 
zullen maken, ook Met bij onze opdrachtgever. 
1n aanvulting daarop bevestigenwij dat wij geen imformatie uit de gesprekken met de verzekeraars 
naar buiten zullen brengen. 

Hoe zit het met hoor /wederhoor? 

Hoor I wederhoor loort naar onze mening standaard bij een onderzoek als bet onderhavige. Itet is een 
vertrouwd principebij de onderzoeken die IFO uitvoert om de betrokken partijen in de gelegenbeid te 
stellen om te reageren op moEelijke onjuistheden in de gepresenteerde feiten in onze eindrapportage. 
Het plegen van wederhoor impliceert overigens niet dat alles watin het kader van wederboor door 
betrokkenen wordt geuit - behoudens opgemerkte feitelijke onjuistheden - ookzal leiden tot het 
verwerken ervan in onze rapportage. Deze afiveging is de professionele verantwoordelijkheid van 

Hoe ziet het ein4uroduct er uhr? 

De opzet van onze rapportage zal voor een belangijk deel de opzet van onze offerte volgen en zal 

derhalve: 

• een schets eeven van de markt voor beleg&ngsvamkezin gen en relevante achtenronden over de 

periode 1995-2005:  
• de werbng van een beteggingsverzekerin g, respectieve1ijk de belangdjlate soorten 

belegángsverzekeringen, inzichtelijk maken; 
• een kwantitatief oveadcht van relevante parameters (o.& kostenvariabelen) per onderzocbt product 

geven; en 
• inzichtelijk maken in hoeverre de door de verzekeraars verstrekte informatie aan polishouders, 

inácht geeft in relevmat productkenmerken_Het is niet onze opdracht om conclusies te formuleren 
ten aanzien van de toereikendheid van.deze infotmatieverschaffing. 

Wij stellen voor om op korte termijn een eesprek met ii en de in het vooronderzoek beEokken 
verzekeraars te organiseren om eventuele onduidelijkheden weg te nemen en commitraent van alle 
partijen te krijgenin dat gesprek wfilen wij tevens met u verder ingaan op het hastellen vma een 
projectgeep 1 steurgroep. 

Wanneer denken jullie het onderzoek gereed te hebben? 
" 

boor uitloop van de offertefase en de opgelopen vertraging in de voobereidingsfase kan het onderzoek 
onmogeliPc op 1 januari 2DG8 gereed zijn. Bij de te verrichten werlazanaheden moet rekening worden 
gehouden met de genoemde extra afrtemmingen en de beperke beschikbaarheid tijdens de 
wintervakamies. Wij verwachten dan ook dat het eindrapport Met voor 1 apra2008 gereed zal zijn.
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Wij hopen u hiermee voldoende te hebben geinformeerd. Tot het geven van nadere toeliehtingen zijn 
wij gaame bereid. 

Hoogachtend, 

Evert Jan Lammers

Bijlage: Vrarnlijst 
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Bijlage: Vragenlijst verzekeraars 

Vereekeringsteehnische vragen 

• Op welke wijze Immt een netto investeringspreae tot stand? Graag een uitleg van het traject om 
te komen van een bruto bedrag tot een netto investering, rekening houdend met 
verzekeringspremies, administrafieloading, inrosso, provisies, etc.). Op welk moment worden de

 verschli1ende bestanddelen onttrokken aan de bruto irdeg om té komen tot de netro te beleggen 
bedragen? Graag ontvangen wij een ovenicht van dit 'bruto-netto trajecr, in bedragen of 
percentages. 

• Welke verzekeringen kunnen worden bijgesloten en tegen welke risicopremie (overljdeusrisico, 
arbeidsongeschikdeeid, etc.)? 

• Worden negatieve risicopremies toegevoegd? 
• Wat gebeurt er bij overlijden? 
o Wat gebeurt er met de waardeontwfickeling bij voordjdig opzeggen, dw.z. premievrijmaken? 
• Op welke wijze enmet welke elementen wordt rekening gehouden indien tot afkoop wordt 

overgesaan? 
• Is er onderscheid reosen premie- of koopsombetaling ten aanzien de hiervoor genoemde 

kostenbestanddelen en de uit te keren provisfe? 

Beleggingstechnische vragen 

• Wat zijn de rendementen geweest van de fontisen, c.q. welk rendement is toegerekend aan bet 
product? 

o Tegen welke benchmark is er belegd geweest? 
• Welke 'traddng error' had de onderliggende portefetillie? 
• Wat is de performance van de fondsen op basis van GIPS? 
• Welke kosten zijn er aan de fondsen toegerekend? 
• Zijn er discretionair kosten uit bet fonds eehaald? 
• Zijn er overige kosten toegerekend aan bet fonds: in- en uitgappen, bewaarloon, administratie, 

belasdngen em. 
• Wat is er met de di-videnden gebeurd? 

Informatinaarziening 

• Welke informade is er op welk moment met betrekking tot bet geselecteerde product verstrekt? 
Te denken valt aan brochures, polisvoorwaarden, Iteswijzers, bijsluiters etc , rekening houdend 
met bijv. de ontwildteling van de Code Rendementen. 

• Welke nansparanderegels (R1AV 1994, Code rendementen risica; RIAV 1998, Financiéle 
bijsluiter 2002, Financièle bijsluiter 2006) golden op het moment vanhet verstrekken van de 
betreffende infonnatic? 	 -	 "	 -- 

Voorbeelden 

1n overleg met de verzekeraar ontvangen en bespreken wij maag enkele concrete voorbeelden_
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Verbonivan Vetzekeraars 
Terattentie van de beer Drs. EL Herbert 
Postbas 93450 
2509 AL DEN HAAG 

Amersfoort, 29 november 2007 

Betreft: Onderzoek productverkenning beleggingsverzeker2mgen 

Geachte beenHerbert, 

Wij hebben kennisgenomen van uw brief	 20 november jl., waarin ii reageert op onze brief 
van 9 november jl. U raat in uw brief onder meer in op de voorwaarden die u noodzakelijk 
acht-voonverdere medewerldng van de sector aan ons onderzoek, alsmede op de invalling van 
onze werkwijze in de fasen `marktverkenning' en 'productbeschrijving en -kenmerken'. Wij 
gaan daar hiema kort op in. 

steit in uwbrief dat, ook na ons schrijven 8.4, 9 november jl., er nog onvoldoende 
helderheid bestaat tenaanzien van door ons gewenste informatie en ontput van onderdelen 
van het onderzoek en dat "volstrekte helderheid" noodzakelijk is voor medewerking. 
Afgelopen septemberzijn de door ons aangeschreven 5 verzekeraars ingegaan op de 
uilnodiging tothet maken van een atpraak in het kader van de eerste fase van ons onderzoek. 
Zij hebben dezemittodiging aanvaard op basis van de op dat moment bij hen geldende 
-inSiten in door ons gewenste informatie en output Sindsdien bebben wij alleen maar meer 
inrirthten informatie verschaft Wij zijn dan ook van mening dat het voorwaardelijke karakter 
van het-geven van meer helderheid op deze punten reeds in die fase (2 maanden geleden) 
geult had_lninnen worden. 

ti stelt verder als voorwaarde voor medewerking het "geheel uitsluiten van verrassingen". 
Impliciet verlangt wdaannee op voorband al comfortbij de output van ons onderzoek Zo dit 
al moge1ijk zou zijn, achten wij het nlet redelijkom ditte verlangen. 

Voontsgeeft u aan datu betwijfelt ofbet aantal van 50 gese1ecteerdeproducten toereikend is 
om een volledig beeld te kunnen geven in de varréteit aan producten. Vooralsnog zijn wij van 
nang kat bet aantal producten van 50 voldoende is om een duidelijk beelk t kunucti - 	 - - - 
schetsen, wat één van de voorwaarden is voor een zinvol onderzoek Indien gedurende het 
onderzoek zou blijken dat bet aantal van 50 producten onvoldoende is, dan zulIen wij dit met 
onze opdrachtgever bespreken. Het is aan de opdrachtgever om wijzigingen aan te brengen in 
de omvang van het onderzoek. Mocht het aardal te onderzoeken producten worden uitgebreid, 
dan zal dit met de betrokkenen worden gecommuniceerd
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ii beslit uw brief metten aantal suggesties over de werkwijze in de verschillende fasen van 
onsonderzoek_ Wij staan open voor suggesties die de efficiency en/of effectiviteit van ons 
onderzoek ten goede komen, maarstellen nadrukkelijk dat de door ii gedane suggesties niet 
conditioneel kunnen zijn. De scope van het onderzoek is en blijft onze verantwoordelijkheid 
c.q. die van onze opdrachtgever en u mag erop vertrouwen dat DEO als onafhankelijk en 
professioneel bureau alles in het werk zal stellen om een efficient en effectief onderzoek te 
realiserem 

Wij-bevestigen de afspraak tot het houden van, een tussentijdse vergadering met bet Verbond 
.en vertegenwoordigers -van_de sector en staan posiblef tegenover het aanbod or de 
toelichtendevergadering over het model tevens te benutten voor informatie-uitwisseling over 
de markt en de prodimtem Inmiddels wordt geprobeerd om deze vergadering op 3 december in 
hotel Van der Valk in Vianen te laten plaatsvinden. Van IFO zullen aanwezig zijn: 

- Drs-Evert Jan Lammers RA 
- Drs. Ton Blanw RERO 
- Drs. Erwin Bosman AAG 
- Prot Dr. Jaap Koelewijn

Drs. Erwin Meijer-RA 

Prof. Dr. Jaap Koelewijn zal deze vergadering voorzitten en we zullen binnenkort een agenda 
voorleggen. We-zien als doel van deze vergadering om de resterende vragen over de 
onderzoeksaanpak te behandelen. Zo kunnen onze in december geplande gesprekken met de 
verzekeraars gaan over de inhaud en niet langer over de procedure. Het tussentijdse gesprek is 
een.additionele mogelijkheid om in deze fase inzichten uit te wisselen en toe te lichten. We 
vertrouwen-erop dat elke genodigde partij zijn verantwoordelijkheid in dit onderzoeksproces 
neemt opdat het een vruchtbare vergadering wordt en we rekenen erop dat we na afloop een 
duidelijk groen-lichtkrijgen v.00rhet vervolg. 

Met vriendelijke groet, 

Drs. Ei. Lammers_RA
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Ministerie van Financian 
Ter attentie van de heer Dr. B. ter Haar 
Directeur Financiéle Markten 
Postbus 20201 
2500 EE S-GRAVENHAGE 

Amersfoort, 4 december 2007 

Betreft: Onderzoek beleggingsverzekeringen 

Geachte heer Ter Haar, 

Met betrekking tot ons onderzoek, beschreven in onze definitieve offerte d.d. 21 juni 2007 en 
door u bevestigd d.d. 15 augustus 2007, delen wij u het volgende mede. 

Cruciaal voor het welslagen van het onderzoek is de medewerking van de verzekeringssector. 
Deze medewerking is u aan het einde van de offerteprocedure door hen toegezegd na 
uitvoerig overleg tussen u, de verzekeraars en andere betrokkenen. Aan de hand van de in de 
offerte gepresenteerde onderzoeksaanpak en de daarop gegeven toelichtingen hebben de 
verzekeraars hun medewerking aan u toegezegd. 

Na onze opdrachtaanvaarding, tijdens de eerste fase van het onderzoek, ontvingen wij 
signalen uit de verzeketingssector dat er geen of onvoldoende intentie zou bestaan om aan 
deze medewerking invulling te geven. 

Nu, drie maanden later, moeten wij constateren dat deze signalen een grondslag bevatten: de 
verzekeraars vullen de toegezegde medewerking niet in. Zo hebben de verzekeraars na 
aanvang van het onderzoek onderhandelingen over de voorwaarden van het onderzoek met 
ons gevoerd. Daarnaast zijn afspraken tussen ons en het Verbond doorkruist door individuele 
verzekeraars. Ook onze pogingen om met individuele verzekeraars een inhoudelijke discussie 
aan te gaant teneinde het onderzoeksladwerkelijk van start te laten gaan, strandden. 

Tenslotte heeft onze poging om door middel van een additioneel overleg, tussen zowel 
vertegenwoordigers van het Verbond van verzekeraars als vertegenwoordigers van 
individuele maatschappljen, invulling te geven aan de door verzekeraars gestelde eisen, niet 
tot het gewenste resultaat geleid.



CONCEPT 

Kortom: de 'onderhandelingen' over de invulling van het onderzoek hebben zich vanafjuli - 
met u en vervolgens met ons - tot op de dag van vandaag voortgezet. 
Wij hebben daarom het vertrouwen verloren dat onderhavig onderzoek nitvoerbaar is in de 
context van de met u gemaakte afspraken. Wij geven de opdracht dan ook noodgedwongen 
terug. Wij zullen onze rapportage over de onderdelen die wij hebben kunnen afronden - de 
marktverkenning en het model - binnenkort in concept aan u voorleggen. 

Namens het onderzoeksteam, bestaande uit drs. EJLammers RA, drs. T. Blauw R.0 RE, 
drs. E. Bosman AAG, drs. E. Meijer RA, Prof. Dr. J. Koelewijn en J. ten Wolde RA 

teken ik met hoogachting, 

Drs. E.J. Lammers RA 
Managing Partner
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Ministerie van Financién 
Ter attentie van de heer Dr. B. ter Haar 
Directeur Financiéle Markten 
Postbus 20201 
2500 EE 'S-GRAVENHAGE 

Amersfoon, 6 december 2007 

Betreft Onderzoek beleggingsverzekeringen 

Geachte beer Ter Haar, 

Wij spraken 4 december jl_ met u in het kader van ons onderzoek naar de beleggingsverzekeringen. 
In navolging op dat gesprek doea wij u hierbij een overzicht op boofdlijnen toekomen van relevante 
contachnomenten en conomimicatie tussen ons en de bij het onderzoek betrokken partijen, in bet 
bljzonder het Verbond van Verzekeraars (hierna: het Verbond) en individuele verzekeraars. 
Wij bebben relevante correspondentie als bijlagen bij deze brief gevoegd. Teneinde de door ons 
toegezegde geheimhouding te respecteren hebben wij deze brieven waar nodig geanonimkeerd. 

Op 21 juni 2007 hebben wij u ODZE offerte doen toekomen. De verzekeringssector (bijmonde van het 
Verbond) en de Stichting Verliespolis hebben in overleg met u kennis genomen van onze offerte en 
zijn in de gelegenheid gesteld ihhoudelijk hierop te reageren. De reacties van deze partijen bebben wij 
begin juli met u besproken en, VODI zover relevant, verwerkt in onze definitieve offerte d.d. 17 juli 

2007. 

Op 30 juli hebben wij een eerste gesprek met het Verbond gehad. Doel van dat gesprek was, naast een 

eerste kennismaking, het inventariserenvan benodigde en beschlbare informatie bij bet Centrum voor 
Verzekeringsstatistiek ten behoeve van de marktverkerming en de selectie van vijf producten ten 
behoeve van het vooronderzoek. 

Op 15 augustus hebben we uw schriftelijke akkoord ontvangen met betrekt ring tot onze offerte, door 
het toezenden van een dienstverleningsovereenkomst. 

Aansluitend hebben wij een eerste aanzet met hat-onderzoek gemaakt en hebben wij ons €jdenserr 
direct na de zomervakantiebezig gehouden met de marktverkenning en de selectie van vijf producten _	 —	 _ 
ten behoeve van het vomonderzoek. 

Door middel van onze brieven van 26 september 2007 hebben wij de vijf verzekeraars - geselecteerd 
voor bet vooronderzoek - uitgenodigd (zie: bijlage 1) voor een inventariserend gesprek om de eerste 
fase van ons onderzoek te starten. Het Verbond en de verzekeraars beschfirten op dat moment over 
onze offerte, waarin opzet en werkwijze van het onderzoek uiteengezet waren. Desondanis ontvingen 
wij van bet Verbond bet uitdrukkelijke verzoek om, voorafgaand aan de gésprekken en in aanvulling 
op onze offerte, de verzekeraars te infonneren over de onderzoeksaanpak.



Wij hebben gehoor gegeven aan dit verzoek en door middel van onze brieven d.d. 2 oktober2007 (zie: 
bijlage 2) de vijf verzekeraars aanvullend genformeerd. Deze brief is vooraf afgestemd met het 
Verbond. Het Verbond heeft ons medegedeeld dat zij dit concept met betrokken maatschappijen beeft 
afgestemd_ Het commentaar van de maatschappijen is via het Verbond met ons gecommuniceerd en 
wij hebben het concept dienovereenkorastig aangepast. 

Wij ste1lenvast dat de vijf verzekeraars, die wij in de eerste fase van ons onderzoek hebben 
uitgenodigd voor het voerenvan een inventariserend gesprek, deze nitoodigingen hebben 
geaccepteerd_ Op dat moment hadden zowel het Verbond als de verzekeraars de beschikking over de 
opzet van ons onderzoek, zoals beschreven in onzeofferte, a1smede de informatie die wij aanvullend 
hebben verstrekt in onze brievenvan 26 september, respectievelijk 2 oktober 2007. 

In de periode van 15 tot en met 17 oktober hebben vier van de vijf geplande gesprekken 
pbaTsgevondea Onze gesprekpartners toonden zich in twee van deze gesprekken niet coeperatief 
Tijdens deze gesprekken hebben de verzekeraars duidelijk gemaakt dat ze geen medewerking zouden 
verlenen aan het onderzoek, alvorens meer duidelijkheid te hebben over de aanpak Eén gesprek werd 
door de drie 1FO-vertegenwoordigers als schofferend ervaren. 

Daarop hebben wij op 19 oktober een gesprek gevoerd met het Verbond over deze vermeende 
onduidelijkheid. Als uitkorast van dat gesprek is onder meer afgesproken dat het plan van aanpak 
nader zou worden uitgewerkt en dat het plan een aantal vngen moet beantwoorden. 

In navolging op deze bespreldng hebben wij een brief aan het Verbond gestuurd d.d. 9 november 2007 
(zie: bijlage 3), teneinde de gevraagde aanvullende duidelijkheid te bieden. Tevens hebben wij in deze 
brief aangeboden om in een bijeenkomst met het Verbond en vertegenwoordigers van de befrokken 
verzekeraars eventuele resterende onduidelijkheden weg te nemen, bepaalde aspecten van het 
onderzoek nader toe te lichten en daarmee commitment van alle partijen te krijgen. 

/vfidden november hebben we de gesprekken met de verzekeraars hervat Direct tijdens het eerste 
gesprek d.d. 14 november werd ons duidelijk gemaaktdat we het onderzoek bij de verzekeraars nog 
steeds niet konden starten, er zouden nog steeds te veel onduidelijkheden zijn. 

Wederom hebben we contact opgenomenmet het Verbond voor overleg. Aansluitend hebbenwe een 
brief ontvangen van het Verbond cr.d. 20 november2007 (zie: bijlage 4). Door middel van deze brief 
reageerde het Verbond op onze brief d.d. 9 november en ging zij in op een aanta1voorwaarden die zij 
nood7Pkelijk acht voor medewerking van de sector, alsmede op de invulling van onze werkwijze. De 
belangrijkste voorwaarden betreffen “volstrekte helderheicr over.deaanpak van het onderzoek én de 
output nog vddr de start van ons onderzoek bij de verzekerears. Ook eist het Verbondin deze bdef het 
"geheel nitsluitenvan vemassingen". Bij beide voorwaarden verduidelijkt het Verbond niet hoe 
invulling te geven - zo dat al mogetijk is bij een diepgaand onderzoek dat nog moet plaatsvinden - aan 

de gestelde voorwaarden. 1n dezelfde brief ging het Verbond in op allematieven(!) voor de aanpak van 
het onderzoek die verzakeraars in staat zou kunnen stellen om mee te werken aan hetonderzoek. 

Wij hebben op deze brief van_bet_yerbond gerpageerd in onze brief van 29 november 2007 (zie: 
bijlage 5). in deze brief hebben wij tevens de afspraak tot het houden van een bijeenkoffirftierffer 
Verbond en vertegenwoordigers van de verzekeraars - zoals aangeboden in onze brief van 9 november 
- bevestigi Overigens waren we op dat moment al gedurende enkele dagen in samenwerldng met het 
Verbond met de voorbereiding van deze vergadering bezig. Het doel van die vergadering, inmiddeLs 
gehouden op 3 december j1., was het behandelen van de resterende wagen over onze 
onderzoeksaanpak zodat de reeds voor december geplande gesprekken met de verzekeraars over de 
inhoud zonden kunnen gaan en niet langer over de procedure
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Het Verbond heefr ons op 23 november geinformeerd wie er namens bet Verbond en wie er namens de 
verzekeraars aanwezig zouden zijn bij dit overkg. Desgevraagd heeft het Verbond ons bevestigd dat 
de afveardiging van de verzekeraars, bestaande uit een mix van `technici' en vertegenwoordigers op 

bestuursniveau, namens de gehele sector zou kunnen spreken. 

Op maandag 3 december11. bebben wij, via het Verbond, vernomen dat de verzekerams niet meer 
wilden deelnemen aan het overleg van die riPg. Wij hebben de vergadering desalniettemin door laten 
gaan en gesproken met uitsluitend drie vertegenwoordigers van het Verbond, onder meer over de 
ontstaneimpasse. Hierover hebben wij u dinsdagmiddag 4 december jl. uitvoerig geïnformeerd. 

Tot het geven van nadere toelichting zijn wij gaarne bereid. 

Hoogachtend, 

Drs. E.L Lammers PA 
Managing Partner 

Bijlagen: 
- Bijlage 1 Brief aan verzekeraars 260907 

Bijlage 2 Brief aan verzekeraars 021007 
Bijlage 3 Brief aan Verbond 091107 
Bijlage 4 Brief van Verbond 201107 
Bijlage 5 Brief aan Verbond 291107
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Ministerie van Financién 
De heer dr: B: ter Haar 
Postbus 20201 
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Betreft 
onderzoek productverkenning belegginosverzekeringen door IFO 

Geachte heer Ter Haar, Beste Bernard, 

Enkele weken geleden informeerde ik je telefonisch over mijn zorgen met betrekking tot de 
voortgangwan het feitenonderzoek Beleggingsverzekeringen. In de afgelopen dagen zijn onze 
rargen zodanig gegroeid dat het me .goed lijkt je hierover schriftelijk te informeren, 
vooruitlopend op ons gesprek later deze week. Gezien het belang van het onderzoek voor een 
juiste beeldvorming over beleggingsverzekeringen, lijkt het ons van groot belang het 
onderzoek snelvlot te trekken. 

Nadat wij in jull overeenstemming met je bereikten over de voorwaarden waaronder 
verzekeraars op. een verantwoorde manier zouden kunnen meewerken aan het onderzoek, 
hebben wij de onderzoekers uitgenodigd voor een eerste gesprek, om werkafspraken te 
maken. Dat gesprek had een open en constructief karakter. Niettemin bleek daar reeds dat 
door de onderzoekers nog .geen uitgewerkte onderzoeksopzet of onderzoeksvragen waren 
vastgesteld, en dat ten-aanzien van cruciale elementen als het al dan nlet hanteren van een 
model, slechts indicatieve gedachten voor handen waren. Voor de meeste concrete vragen 
werd verwezen_ naar de offerte. Ook deze bledt weinig zicht op de concrete voornemens. 
Kennelijk is er noott een concrete onderzoeksopdracht of specificatle van •ibdproducten 
vastgelegd: Nfettemin-hebben wij lat op heden aan alle concrete en onderbouwde verzoeken 
om informatie,-naar beste kunnen gehoor gegeverr. 

Na dit gesprek is eráge tijd voorbijgegain zonder voor ons waarneembare actk4teit. Gezien de 
urgentie die het onderzoek begin juli bleek • te kenmerken, heb ik begin september bij 
vertegenwoordigers van het- ministerie hierover mijn zorg uitgesproken. Vervolgens is op 26 
september ji. het eerste verzoek tot het leveren van gegevens bij ons Centrum voor 
Verzekeringsstatistiekbinnengekornen en zijn de door de onderzoekers gevraagde gegevens, 
vr.m- :over *,-intr»:-* • ci,:-;:avo rd.	 .	 . 
Naar ik achterat heb begrepen, zijn in de loop van oktober/november gesprekken gevoerd 
tussen de onderzoekers en een vijftal maatschappijen waarvan voor een `pilotfase' producten 
waren geselecteerd. Deze gesprekken zijn voor alle betrokkenen onbevredigend verlopen. 
Voor de verzekeraars was het een onaangename verrassing dat de onderzoekers niet de 
gewenste duidelijkheid konden verschaffen over de vragen waarop het onderzoek een 
antwoord zou moeten geven, over de bewerkingen en anatyses die de onderzoekers op de. 
data zouden willen loslaten, over de status en functioneel ontwerp van het 'model', etc. Daarbij 
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kwern dat bij de verzekemars de indrok is ontstaan, dat bij de onderzoekers sprake is van een 

beperkte verzekeringskennis en een onderschattin g van de diversiteit en complexiteit van de 

materie, waarrnee het risico ontstaat dat in de eindrapportage relevante nuances gemist zullen 
worden. Bij de ondenzoekers is -naar eigen zeggen de indruk ontstaan dat verzekeraaM veel 

bezwaren en risico's zien, en zich daarom uiterst terughoudend opstellen. Beide beelden 
verhouden zich wel met elkaar,. en geven mij een aardige ihdruk van hoe de gesprekken zijn 

verlopen. 

Na afloop van de eerste gesprekken heeft op 19 oktober jl. een gesprek plaatsgevonden 
tussen onderzoekers en het Verbond. Daarin is vastgesteld dat het noodzakelijk is meer 
inzicht te geven in de onderzoeksopzet en- methode, voordat verdere gesprekken zouden 
plaatsvinden. De driderzoekers hebben met hun brief- van 9 november jh getracht hieraan 
invulling te geven. Na overieg metdeverzelceraars die voor de 'pllotfase r waren benaderd, heb 

ik op 20 novernber geseageerd.metbkaande brief. Hierin-gaf ik aan de brief van WO als een 
stap voorwaarts te beschouwen, maar- op cruciale punten onvoldoende spectfiek te vinden. 
Tevens heb ik in deze brief-concrete suggesties gedaan om hetternpo terug te brengenin het 
onderzoek. Vervolgens is een afspreak.gemaakt om deze-voorstellen te- bespreken. Binnen 
het Verbond ziln vervolgens verzekeraars, aan- de stag gegaan om de-irr de brief aangeboden 
inventarisatie van relevante aspecten van de beleggingsverzekerin g en de in de markt 

voorkomende varianten te realiseren. 

In het gesprek tussen onderzoekers en het Verbond op 3 december jl., is van de zijde van de 
onderzoekers nog eens aangegeven dat zij een gereserveerde opstelling van verzekeraars 
hebben ervaren, en zich belemmerd voelen in hun voornemen- om met behulp van een 
`pilotfase' nader invulling te geven aan de onderzoeksopzet Deor het Verbond is toegelicht 
wat hiervan de achtergrond is, en hoe da belemmeringen weggenomen zou kunnen worden. 
Tijdens het gesprek bleek mij datbij de onderzoekers . uvel concretere ideeën over de inhoud 

van het onderzoek bestaan. Zo hebben we gesproken over maatrnensberekenin gen, hel 

doorrekenen van producten bij een gestandaardiseerd of historisch rendement, etc. Deze 
concretisering is echter in de gesprekken met verzekeraars niet aan de orde geweest. Door 
het Verbond is- onk. aangeboden de inventarisatie van productaspecten en de daarin 

voorkomende variatie, beschikbaar te stellerr 

Mijn afdronk van het laatste gesprek. is dat het een open an informatieve uftwisseling van 
gedachten is.geweest Het heeft mij bevestigd in de overtuiging dat helonderzoek voortvarend 
kan worden voortgezet, mits vooraf -een concretisering n.tan de opzet van het onderzoek 

plaatsvindt die verzekeraars vertrouwen-geeft in een deskundige en genuanceerde aanpak. lk 
ben er niet van overtuigd dat de onderzoekers hiertoe bereid zijn, aangezien dit een 
aanzienlijk intensiever en bewerkelijker opzet vergt dan waarrnee thans gewerkt wordt 
Niettemin lijkt het ons, gezien de wens om de bestaande beelden over 
belegging_sverzekeringenterventangen door fetten, van groot belang de dreigende-impasse op 
te lossen. We zijn en blijven dan ook coöperatief staan tegenover het onderzoek, en 

Ciar leggen graag met jou over de verdera aanpak. 	 ' 

Met vriendelijke groet, 

Herbert

z. 
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instituut 
finaneieet 
onderzoek 

Vertrouwelijk 
Ministerie van Financien 
Ter attentie van de heer Dr. B. ter Haar 
Postbus 20201 
2500 BE Den Haag

Amersfoort 18 december 2007 

Onderzoek beleggingsverzekeringen 

Geachte heer Ter Haar, 

Op4 december j.l. ontving u onze (concept-)brief waarin we u informeerden geen mogelijkheid te zien 
om ons onderzoek naar de beleggingsverzekeringen op zinvolle wijze voor te zetten. Op dezelfde 
datum hebben we dit met ii en de heer Hiensch besproken In onze brief cid. 6 december j.l. gaven we 
vervolgens een overzicht van de belangrijkste gebeurtenissen die tot deze conclusie hebben ge1eid. 

Inmiddels heeft u over de ontstane situatie gesprekken gevoerd met de verzekeringssector, onder meer 
het Verbond van Verzekeraars. In vervolg hierop heeft u een vergadering georganiseerd op 20 
december, waarvoor vertegenwoordigers van het Verbond van Verzekeraars, de verzekeringssector, 
het Ministerie van Financiën en1F0 zijn nitgenodigd. Het doel van deze vergadering is om de 
ontstane impasse te doorbreken. U zal deze vergadering voorzitten. 

Wij zijn bereid om aan deze vergadering deel te nemen. In deze vergadering ligt - wederom -de vraag 
voor of de verzekeringssector bereid is om mee te Werken aan het onderzoek dat het Ministerie van 
Financiën aan1F0 heeft opgedragen. De afgesproken onderzoeksaanpak met IFO staat daarbij voorop. 
Tevens is er ruimte voor het uitwisselen van informatie over de markt en de producten, zoals ook was 
voorzien voor de vergadering van 3 december.. 

Wij stellen voor dat na afloop van de vergadeting duidelijk wordt vastgelegd of bet-okken partijen van 
mening zijn dat hervatting van het onderzoek, zoals overeengekomen, mogefijk en zinvol is, zonder 
dat daaraan voorwaarden worden gesteld. Mochten er wederom voorwaarden worden geste1d, dan 
nemen wij aan dat u onze mening zult delen dat voorzetting van het onderzoek zinloos is. 

Hoogachtend, 

B..I. Lammers
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Ovedeg onderzoek beleggingsverzekeringen 

	

Datum	 : 20 decernbea2007, 12:30-14:3g uur 

Locatie - : Ministerie van Financlen, CO-19 

Aanwezio  

— de heren Ter Haar, 	 (FInancign) 

— de heren Lammers,	 (IFO) 

— de heren Herbert (Verbond), 
(Verbond) 

Agenda 

1.Opening door de voorzitter 
Aardeldlno voor het overleo: gebrek aan voortgang In het onderzoek. 

Doel: creáren van de juiste condities voor een doorstarten wegnemen van beleTrirneringen. 

Hoe: in eerste uur bespreken van-aanpak en condities van het onderzoeK onder voorzitterschap plv. 

TG; in tweede Dur technische uftwerking op basis van presentatie IFO. 

Be000de ultkomst: IFO zet onderzoek-voort conform beratkteconclusies. MinIsterie informeert TK over 

opgelleden vertraging. 

2. Uitgangspunten van het onderzoek 
Achterorond: de opzet van het onderzoek is-beschreven In de offerte van IFO en in de brief aan de TIG 

van 13 juIi 2007. Het gaat orn een feltelijk;.besChrijven d onderzod, bestaande ult vier onderdelen: 

. marktverkenning; productbeschrijvina; onderzoek produdtkenmerken; onderioek 

IMárniatiever.strekkbg. 
Het onderzoek heelt betrekking op een representatieve steekproef van 50 producten. In eerste 

instantie worden 5 producten ondemocht (pilot) om de vraagstelling en informatiebehoefte scherp te 

krijgen en ten behoeve van raming tijdsbeslag (stelpost in onderzoekscontract). 

Hetonderzoek wordt begeleid door een klankbordgroep. 

Gespreksountem  

- opzet pilot en eventuele alternatieven; 

— werking IFo-rnodel (zie agendapunt 3); 

- aanslutting op modellen De Ruiter en jaaropgaven 2007; 

- gehelmhouding en publIcatie ondemoeksrestataten; 

- validering onderrnek.sresultaten. 

3. Presentage IFO en discussie 
IFO zal een toelichtIng geven op het onderzoeksmodel en de daarvoor benodigde pararneters. 

Bespreking hiervan heeft tot doel de weg te bereiden voor de gegevensultvraag rn.b.t. de 50 voor het 

onderzoek geselecteerde producten.



Gesoreksounten:  

- steekproef en representativllei 

- maatmens en voorbeekirendernenten; 

— presentatie van (en nuancedngen b(Dvitkomsten. 

4. Afspraken en planning 

Gespreksounten:  

— verdere planning; 

— klankbordgroep; 

— afspraken over publicitelt. 

6. Sluiting
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Hiensch, AG (Bert) (FM/ME)
	 17. 

Van:	 Evert Jan Lammers 

Verzonden: donderdag 17 januati 2008 15:20 

Aan:	 • (FMIME) 

CC:	 Jaap ten Wolde; Jaap Koelewijn, 

Onderwerp: FW: 08-Fin-B-05 (Vertraging onderzoek beleggingsverzekeringen) 

Bedankt. lk ben bereikbaar muv 16-18 uur (telefoon uit). 
De boodschap moet duidelijk zijn dat het onderzoek een bepaalde minimum doorlooptijd heeft, en dat het na de 
kerstvakantle opnleuw moest worden opgestart, onder nleuwe afspraken met MinFin en de sector. ln dat ficht is 
het onbegrijpelijk dat er in de bijlage over maart 2008 wordt gesproken. In ben benieuwd. 

In de hoop je snel te spreken, met vriendelijke groet, 

Evert-Jan 

Van:	 (FM/ME) 
Verzonden: donderdag 17 januari 2008 11:36 
Aan: Evert Jan Lammers 
CC: 
Onderwerp: FW: 08-Fin-B-05 (Vertraging oncierzoek beleggingsverzekennger) 

Evert-Jan,

"11 

Bijgevoegd brieije ontvingen wij vanochtend van de vaste commissie voor Financian van de Tweede Kamer. 
Vanmiddag hebben wij hierover intem ovedeg, daarna komen we erop terug. Duldelijk is al wel dat dit gevolgen 
zal (moeten) hebben voor de planning. 

Groet, 

11..."—f)rin2



(FMIDAE) 

Van:
	 @verzekeraars.nij 

Verzonden:
	

dinsdaa 29 lanuan 2008 8:20 
Aan:
	

(FM/ME); 
Ondenverp:
	

FW: reactle op concept-vragenlijst IFO 

9334 1.DOC (95	 Vragenlipt	 766543.evensver7f 76654_Toelichting. 
kB)	 )eleggingsverzeker.. onn.pdf (928 ... 	 pdf (837 kB)...

Beste 

Bijgaand ter informatie de reactie die wij aan IFO hebben gegeven op de vragenlijst. Onze 
reactie is met name gericht op verduidelijking van vragen om te voorkomen dat ze door 
verzekeraars verschillend worden gelnterpreteerd. Daarnaast hebben we suggesties gedaan 
om soms vragen anders te formuleren. Tevens is op verzoek van IFO een voorstel voor 
productindeling gedaan. 

..inmiddag spreken we informeel met een aantal mensén van IFO om onze reactie ta 
verduidelijken en eventuele vregen gelijk te beantwoorden. 

vr.groeten, 

DISCLAIMER 

De informatie in dit e-mail-bericht is uitsluitend bestemd voor de 
geadresseerde. Verstrekking aan en gebruik door anderen is niet toegestaan. Het Verbond 
van Verzekeraars staat niet in voor de juiste en volledige 
overbrenging van een verzonden e-mail-bericht. 

Dit bericht is gecontroleerd op alle bekende virussen. 
This message has been checked for all known_viruses. 

KPN MailScan (IV Scan), powered by MessageLabs. 
For further information visit: http://www.veiliginternet.n1  

1



Reactie op concept-vrigenlijst IFO d.d. 24 januari 2008 

In bijgaand memo geven wij onze reactie op de concept-vragenlijst voor het onderzoek naar 

beleggingsverzekeringen . Tevens wordt, zoars afgesproken, een voorstel gedaan voor een 
productclassificatie. Voor alle duidelijkheld hebben we de Inhoudelijka opmerkingen/suggesties met 

betrekking tot de vragenlijst ook in de Wst zelf verwerkt. 

Algemene opmerkingen 

G
Om te voorkomen dat vragen door verzekeraars op verschillende wijze worden geïnterpreteerd is het 
van belang dat de vragenlijst wordt voorzlen van een toelichting waarin duidelijk per vraag het doel en 

definities worden weergegeven. 

• Het is voor ons op dit moment nog niet duidelijk op weIke Wijze de gegevens zullenWorden 
ufigevraagd. Er dient een vragenlijst teworden ingevuld, maar is dit voor 1 product (voor áén concrete 
maatmansituatie) of voor meerdere maatrnansituaties van 1 product? Dienen de lijsten op papier te 
worden aangeleverd of elektronisch? De wijze van aanleveren van gegevens en de hoeveelheid in te 
vuilen formulieren bepaalt mede of de gevraagde gegevens binnen 4 weken konnen-worden 

aangeleverd. 
• Zoals afgesproken met het ministerie van Financiën dient de gegevensaanleverin g door verzekeraars 

in eerste instantie via het CVS zal plaatsvinden, waarbij het CVS de gegevens anonimiseert en 

voorziet van een code. In een later stadium zat het CVS de maatschappij- en productinformatie te 

verstrekken. 

Concept-vragenlijst 

A- Algemeen 
Er zijn veel soorten beleggingsverzekeringen. Om hier een weg in te vinden, stellen we een 

productclassificatie voor die kan helpen om de beleggingsproducten in tedelen in categorieën. Een zinvol 

onderscheid is naar het doel van de verzekering in relatie tot het fiscale regime: 

- Hypotheek (beleggingsverzekeringen die tot doel hebben een hypotheek te financieren. Dit zijn de 

verzekeringen met een pandclausule en/of KEW); 

• Liffrente (beleggingsverzekeringen met lijfrenteclausule); 
- Direct ingaande beleggingsliffrente (qua omvang gering 

- Overige producten (hier vallen o.a. studieverzekering en onder). 

NB. Het gaat hierbij om parficuliere veizekedngen (de zogenaamde derde pijier producten). 

Wij stellen voor om bovenstaande categorieén te verwerken in het onderdeel A van de vragenlijst. 

In onderdeel A wordt een aantal elementen benoemd die door IFOworden ingevuld. Om te verduidelijken 
welke gegevens moeten worden ingevuld en om ervoor te zorgen-dat gegevens vergelijkbaar zijn is het 
van belang dat IFO aanvullend aangeeft voor welke persoonssituatie(s) envoor welke concrete. 

verzekeringssituatie(s) de gegevens moeten worden ingevuld zodat voor ieder product dezelfde rnaatman 

kan worden gebrulld. Om inzichf të gevan in de mogalijkheden hiervoor is In de bijlage het 	
. 

standaardaanvraagformulier Leven bijgevoegd. Ook zou gebrulk kunnen worden gemaakt van de 
maatrnangegevens, zoals deze zijn opgenomen in de regelgeving van de AFM voor de Financiffle 
Bijsluiter. Het desbetreffende artikel 3.5 van de Nadere Regeling gedragstoezicht financiéte 
ondernemingen is opgenomen in de bijlage 1. Indien gewenst zouden wij een voorzet kunnen doen voor 

een aantal uitgewerkte maatmannen.

1. 
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Een andere optie is om een productvergelijking te maken aan de hand van model 2 van De Ruiter. 

B- Inhoudingen op de premles of beleggingsdepot — kosten 
• Wordt hiermee bedoeld: inhoudingen door de verzekeraar? Zo, ja dan gaan wij ervan uit dat als 

deffnitie geldt alle kosten van de verzekeraar met uitzondering van bereggingskosten. Graag 
verduidelijking meenemen in toefichting op de vragenlijst. 

• Suggestie om de term beleggingsdepot' te vervangen door 'waarde van de beleggingen'. 

o De antwoorden op vragen 7, 8 en 9 zulten door verzekeraars worden beantwoord op basis van hun 
tariefformuladum. Hierdoor is geborad dat atle kosten worden opgegeven. 

• Bij de vragen 7 en 9 wordt een percentage gevraagd. Een percentage waarvan? Bijvoorbeeld van de 
premie? 

o Suggestie om te verduidelijken dat verzekeraars de begrippen 'eerste en doorlopende kostedop 
dezelfde wijze moeten toepassen aJs bij model 2 van De Ruiter. Wij hebben de Eerste kosten en 
Doorlopende kosten in model 2 als volgt gedefinieerd: 
o Eerste kosten: zijn de kosten die de maatschappij ineens of gedurende een beperkt gedeelte van 

de premiebetalingduur 1n rekening brengt en dienen bijvoorbeeld voor de ontwikkelingskosten van 
het product en verder uit provisie voor de adviseur of bemiddelaar, offerte- en acceptatiekosten, 
aIsmede kosten voor invoer van de verzekering 1n de diverse administraties. 

o Doorlopende kosten: zijn de kosten die de maatschappijgedurende de gehele premiebetalingduur 
in rekening brengt. Deze dienen bijvoorbeeld voor de jaarlijkseadministratle en de administratie en 
de incasso van de premle (met name als de frequentle van betaling hoger Is dan eens per jaar). 

• Vraag 8: wordt in de eerste butlet bedoeld 'cloorlopende' in plaats van reerste' kosten? Onduidelijk is 
wat wordt bedoeld met 'beheervergoeding'? 

o Vraag 9: om verwarring te voorkomen en om consistentie te bereiken in de vragenlijst de suggestie om 
te spreken over Kosten voor provisie (dit wijkt namelijk af van de feitelijke provisie die de adviseur 
ontvangt). Ook hier de suggestie om de termen van model 2 te hanteren en ook een onderscheid te 
maken in eerste en doorlopende kosten (ter vervanging van de eerste 2 bullets). 

• Vraag 10: wat wordt bedoeld met poliskosten?Is dit de sommatie van de antwoorden op vragen 7, 8 
en 9 of de totale premiesom? 

G- Inhoudingen op de premles of beleggingsdepot verzekeringen 
• Suggestle.orn de titel te.wijzIgen in 'Inhoudingen op de prerniesom of waarde.van de beleggingen — 

verzekerIngen'. 
• Vraag 11: de uitkering blj ovedijden lijkt ons geen vraag maar een gegeven dat dooriFO moet worden 

ingevuld in onderdeel A. Wij geven hierbij wellicht ten overvloede aan dateen hoge risicodekking ook 
voor een hogere (risico)premiecomponent zorgt. Los van kosten, premie voor de.risicodekldng en 
prernlevrijstelling/A0 zijn immers geen kosten, wordt daarmee het bedrag voor investering minder. 

• Vraag 12: in antwoord op deze vraag kan voor een belangrijk deel van de in de markt gangbare 
producten alleen de premie voor de eerste maand worden aangegeven, omdat de risicopremie 
afhankelijk is van de ontwikketingen van de waarde van de beleggingen. Suggestie om exact te 
defmiken welke gagevens moeten worden aangeleverd. 

• Vragen 13 en 15 lijken gelijk of wordt hier bedoeld risicopremie overlijdensrisicoverzekering-(vraag13) 
_an. rigicopsernia arbeldsonaes.chiktheldsverzekering (vraag.15)?...	 _ 

• Vraag 14: wat is de bedoeling van deze vraag? Het lijkt dat deze gegevens ook zouden moeten 
worden genomen in onderdeel A. Als dat niet de bedoeling is, zal deze vraag een overzicht opleveren 
van atie a.o. klassen en bijbehorende opslagen. 

• We denken dat de vragen zodanig wisselende gegevens op zal leveren dat je er waarschijnlijk niets 
mee kan doen in de verwerkIng. 

2008/b1/9334/PGOOR
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vq, 

D- Toevoegingen aan het beleggingsdepot 

• Deze vraag kan prima worden beantwoord. Ten aanzien van het tarief gelden weI dezelfde 
opmerkingen als bij vraag 12 van onderdeel C. De hoogte van de risicopremie is afhankelijk van de 

ontwikkeling van de beleggingen. 

E- Beleggingsdepot— beleggingen 
a Wat is de reIevantle van de vragen 18 tot en met 22 voor het onderzoek? De vragen zijn — zoals nu 

geformuleerd - lastig in te vullen. Er wordt gewaagd naar ongelijksoortige grockheden. Onder het netto 
beleggingsrendenlent wordt in het algemeen verstaan het binnen een beleggingsfondebver een 
bepaalde periode behaalde rendement (na verwerking van alle fondskosten). Dit is het rendement dat 
wordt toegérekend aan het product. Onder productrendernent wordt verstaan het netto rendement op 
de totale inleg in de verzekering (waarin alle kosten en risicoprernies worden verwerkt). 

• Het lijkt voor het rekenmodel voldoende om de fondskosten uit te vragen. Met fondskosten wordt 
bedoeld alle vaste en variabele kosten die door de fondsbeheerder ten laste van het fonds worden 

gebracht. 
• Wij stellen voor om hiervoor de factsheets voor alle 1n het betreffende product toegestanefondsen toe 

te voegen. 

F- Informatie 
a Vraag 31: Graag meer toelichting op de vraag. De aanlevering van de informatie is afhankelijk van het 

aantal producten waarvoor informatie wordt opgevraagd en van de vraag of offertesystemen die 
destijds werden gebruikt nog beschikbaar zijn. Is het mogelijk om, indien nodig, voor het beantwoorden 
van deze vraag meer tijd te krijgen dan voor het aanleveren van de productgegevens? 

• Vraag 32: rijkt ons overbodig om aan iedere verzekeraar uit te vragen. Er is een totaaloverzicht van 

wet- en regelgeving. Indien een product uit een bepaalde periode wordt ultgevraagd is toch duidelijk 

welke wet- en regelgeving in die periode gold? Of wlj begrijpen de vraag verkeerd. 

G- Afkoop en premievnfrnaken 
• Suggestie om de vragen 33 en 34 niet alleen voor 10 jaar uit te vragen maar ook voor 5 en voor 20 

jaar.

3. 
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77, 
Bipage 1 Artikel 3:5 Nadere regeling gedragstoezicht financiële ondernemingen (NRgfo) 

1. Een financièle bijsluiterls voor de berekening van het financiele risico, de kosten en opbrengsten 
gebaseerd op de volgende contractuele looptijden: 

a. indien het product een vaste looptijd kent die nlet afwijkt voor verschillende consumenten: de 
vaste looptijd; of 

h. indien het complexe product geen vaste looptijd kent en 
1. een schuldproduct is: een looptijd van dertig jaren Indien het product een onderdeel 

hypothecair kredlet kent, een looptijd van 15 jaren voor zover het een krediet zonder 
hypothecaire zekerheld betreft of een looptijd te bepalen door deAubonteit Financiële 
Markten Mdien het product een onderdeel kredlet kent waarmee de consument andere dan 
flnanciéle producten of financiële instrumenten aanschaft; 

2. een opbouwproduct is: een looptijd van twintig jaren; of 
3, een recht van deelneming of een spaarbeleggingsproduct zonder verzekering en zonder 

contractuele looptijd is: een looptijd van één jaar. 

2. indien het complexe product een onderdeel verzekeren kent, is de berekening van het financiéle 
risico, de kosten en opbrengsten, in aanvulling op de contractuele looptijd bedoeld in het eerste lid, 
gebaseerd op de voIgende parameters: 

a. één niet-rokende mannelijke verzekerde met een leeftijd van 35 jaren en voorzover het een 
direct ingaande lijfrente betreft van 60 jaren; 

b. in geval van een spaarhypotheek een jaarlijks netto renderende spaarpremie van 3.428,87 of 
een maandelijkse netto renderende spaarpremie van E 287,28; 

c. in geval van overige variabelen die van invloed zijn op de hoogte van de premie de meest 
representatieve keuze ult variabelen dan wel die variabelen die leiden tot de hoogst mogelijke 
premie of kosten. 

3. Indien het complexe product een opbouwproduct of een recht van deelneming betreft, wordt in 
aanvulling op de contractuele looptijd bedoeld in het eerste lid, de berekening van het financiffle 
risico gebaseerd op een tussenliggende looptijd van: 

a één jaar indien de confractuele looptijd langer is dan één en korter dan of gelijk is aan tien jacen; 
b. drie jaren indien de contractuele looptijd langer is dan tien en korter dan of gelijk is aan twintig 

jaren; of 
c. vijf jaren indien de contractuele looptijd langer is dan twintig jaren. 

4. Indien het complexe product een opbouwproduct betreft is, in aanvulling op het eerste tot en met het 
derde lid, de berekening van de risico-indidatoi", déleáteh-en-oPhrengsten gebaseerd op de 
volgende parameters: 

a. een eenmalige inleg van 1.000; 

2008/1,1/9339/PGOOR
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b. indien de periodieke betalingen van de consument aan de aanbieder zijn overeengekomen: 

een maandelijkse inleg van E 100; 

c. in geval van een niet-direct ultkerende lijfrenteverzekedng: een eenmalige premlestorting 

van E 5.000; 
d. In geval van een direct ingaande lijfrenteverzekerin g op beleggingsbasIs en een onttrekking 

waarvan de hoogte wordt bepaald door het te hanteren rendement en een periode van 
onttrekking van twintig jaar een storting van € 20.000; 

e. in geval van een traditionele dIrect ingaande lijfrenteveizekering en een onttrekking 

waarvan de hoogte wordt bepaald door een levenslange ultbetaling voor verzekerde vanaf 

60 jaren en een levenslange nabestaande-ultbet aling van zeventig procent van 

vorenbedoelde uitbetaling ultgaande van een nabestaande vrouw van 80 jaren. een storting 

van € 20.000; 
f. een verzekerd bedrag uitgekeerd uit hoofde van een gemengde verzekering met 

overlijdensrisicodekking of een overlijdensrisicoverzekering ter boogte van de totale inleg 

over de gehele contractuele looptijd; of 

g. in geval van een levensverzekerin g met winstdeling wordt voor de berekening van de guise 

uitgegaan.van de laagst mogelijka winstdeling. 

5. Indien het complexe producteen schuldproduct betreft is, in sanvulling op het eerste en het 
tweede lid, de berekening van het financiële rislco, de kosten en opbrengsten gebaseerd op de 

volgende parameters: 

a. in gevatvan een schuldproduct niet zijnde een overwaardeconstructie: 

1. een hypothecair krediet van E 200.000; of 

2. in geval van een niet-hypothecair krediet e cn door de Autoriteit Financiële Markten te 

bepalen omvang van het kredlet 
b. in geval van een averwaardeconstructi e: een hypothecair krediet van € 225.000, waarvan 

25.000 wordt gestort in een beleggingsdepot en een jaarlijkse onttrekldng uit het depot van 

€1.630; 
c. een inleg gebaseerd op de historische rendementen en/of voorgeschreven 

rekenrendementen uit bijlage 5, tabel 0, en een aflossingsdoel dat gelijk is aan het krediet; 
d. een verzekerd bedrag uitgekeerd uit hoofde van een gemengde verzekering met een 

overgdensrisicodekking waarvan de omvang gelijk is aan het krediet of een 

overIijdensrlsicoverzekering waarvan de omvang gelijk is aan het krediet 
e. in geval van eerrhypothecair krediet af te lossen door middel van sparen en beleggen een 

verdeling van de helft aan spaar- en de andere helft aan beleggingsopbrengsten of 

f. een krediet van e 15.000 in geval het complexe product bestaat ult een combinatie van een 

krediet zonder een-hypothecaire zekerheid en een levensverzekerin g , die dient ter 

aflossing van voornoemd_krediet 

6. In aanvulling op het eerste toi eri r;iet n vij'fde iid, zijn de bèrekening van het financiffle risico, 

de kosten en opbrengsten gebaseerd op een beleggingsklasse als bedoeld in bijlage 5, dle 

overeenkomt met 

a. hetgeen inherent is aan het product 

b. de beIeggingsklasse bedoeId in categorie 4 van bijlage 5 Indien de consument de 
beleggingen kan kiezen, een mixfonds tot de keuzemogelijkheden behoort en mbdonds niet 

de minst risicovolle keuze is; 
c. de beleggingsklasse bedoeld in categode 5 van bijlage 5 indien de consument de 

beleggingen kan kiezen, onderdeel b niet van toepassIn g is en categorie 5 tot de 

keuzemocielikheden behoort of 



d. de beleggingsklasse bedoeld in categorie 6 van bijlage 5 indien onderdeel b, of c niet van 
toepassing zijn. 

7. Indien de aanbieder van het complexe product transactiekosten berekent, waarvan de hoogte 
afhankelijk is van te rnaken .keuzes van de consument, wordt voor de berekening van deze 
kosten uitgegaatT van de meest representatieve keuzes. 
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Welke inforipatie Is er op het moment van de 
•Offerte verstrekt aan de pollshouder? Te 
denken jyaik aan.brochures, polisvoorwaarden 
Ieeswzers bijsluiters, etc. Graag de 
informatie verstrekken bij deze opgave.
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rekenenis: Hier Zoil wellicht beier 
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Werke transparantteregels (RIAV 1994, Code 
rendernant an risica, RIAV 1998, Wfd 2001, 
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Herroepingsrecht 
lawa. de verzekertng binnen 30 

dagen na de toccondkorning met 
tertogwerkende kracht zonder koster 
sehrlftelijk opzeggen,fin eventueel 
koersdsleo lant voor rekenIng van 
de vereekerkynemen

ti 
De veackeringnemer sIut de 
fevensverzekering en heeft 
deze fli nendorn'.Hij bepook 
op wiens leven de verzekering 
avedr gesloten en wie de 
begunsdgde 

)7, • -Toffen de eente 
v.ivan vokat 

Sorrs stuiten nvee penonen ééll 
leneraveagering. De recfaen en 
padnen von het conuoct zijn don 
(in prkaipe gelijk,e1) verriedd 
over de twee verzekeringnernen. 

Sd,njf1een de eerste 
nOMOON? Vabk. 

De veaekering worck gestoten 
op het leven von de veaeket 
Dit kon de ventekeringnemer 
* maor ook rin Portner, Hnd 
of een under penoon 

Schiff olleen de eerste 
voomoam oltat 

ij

Beontwoord deze vrogen 
olicen als u een oorntalende 
vetzekering vrilt aorningen 
(zie vmog 3).
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Lect v66r het Invullen de lbellshtIng bit het fornatfter. 
Waarom dIt formuller? 
Mot dit formuller vrzegt u een levensverzekerIng aan. 
1J vule hlerop de gegevens In op basis manan de 
verzekenar na acceptade de verzekerIngsovereenicomst 
opszett Emj dit formulIer hoort een gezondherdsverklarIng 
vaartn de kandldart-verzekerde vragen over zijn 
gezondbeldscoestand moet bearnavoorden, Indlen er 
sprake Is vtn een verzekerIng met overlijdens- of 
arbeldsongesthIktheldsrlsko. 

I nvulIan van de vragen 
Ret is zaer belanrijk dat u alle vregen fuln en volledIg 
bantwoordr-Wanneer u dlt nreeraegformulier nlet JuIst 
e,f onvolledig Invult voldoet u nlet aan Inv mededalIngs-
plleht (verzwkIng).

l'enoonsgegevens 
131j:de aanvraag van cen verzelarIng worden persoons-
gegevens gevraagd. Deze worden door de verzekeraar 
verwerkt ten bethoeve van her aangran en uinteren van 
overeenkomsten,voor het ultvoeren van marketInt 
aaMtelten.ter voorkornIng en bestrijcling van fraude legens 
firanri3le knellIngen,voor stadtrische analyse en om te 
kunnen voldoan aan wattellike verplIchdngen. 

In verband mee cen verantwoord acceptadebeleld tan de 
venekevaar WN gegevens raadplegen bij de dankankvan de 
stIchdng CIS te IDen Haag. 
Doelstelling hieran Is rIskols te behaersien en fraude tegen 
te gan Het prIvacyngIement van de Stlehdng OS Is van 
toepassIng (zle wwwstidningds.nI).
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tweede verzekerde gaskten. 
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Bemtwoord deze vragen afeen 
als een ctonvullertde vierzeke-
ring 4k aannagen (zle woog 3). r 

klest vcor ean aornugende 
vrghgscioznuie (zie vroog 3), 
vul don Wer in wte de vezzorger 
ts. Daze moet een apara 
gezondheidsveridonng ertulien. 
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Beantwoord deze vragen aheen 
ots t, een anningende verzeke-
ring wik arwrogen (zie vrcog 3).
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Cruis tion weke verzebrirgs-
VDMI u wenst 1n de Toelideing 
vindt u meer infenoode cver 
de verschWende vormen. 
Vour bepookk verzebeshgwar-
men is een Finondijk 13ifsluiter 
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(FDAIME) 

Van:	 -Evert Jan Lammers 

Verzonden: woensdag 6 februari 2008 17:31 

Aan:	 (FM/ME) 

Onderwerp: RE: planning onderzoek beleggingsverzekednoen 

Geachte-heer 

Hierna treft u de planning, zoals toegezegd: 

Vrijdag 1512	 IFO stuurt vragenlijst aan de verzekeraars zowel digitaal als aangetekend 
Dinsdag 19/2 Eerste afstemming Klankbordgroep-IFO 
Maandag-10/3- De-verzekeraars sturen antwoorden digitaal aan CVS 
Vrijdag 1413	 CVS stuurt antwoordengeanonimiseerd digitaal aan IFO 

Tweede afstemming Klankbordgroep-1FO 
Vrijdag 11/4 IFO onderzoek vardenntvangen antwoorden gereed 	 - 
Maandag-21/4 1FO legt bevihdingen in concept voor aan de betrokkenen 
Vnjdag 25/4 Betrokken reageren op concept 
Dinsdag 29/4 Rapport. 

Zoals op: 22 januari in Den Haag besproken, is deze planning ufterst scherp en staat geen enkele afwijking 
toe op het gebied van reactietermijn voor de sector, medewerkIng aan het onderzoek en het wederhoor op de 
concept bevindingen. De afstemmingen met Verbond inzake vragenlijst en prdductselectie liggen op schema. 
Vorige week en deze week zijn er daartoe meerdere afstemmingsgesprekken geweest met het Verbond. lk 
zal urnorgen bellen orn ae.a. mondeling toete lichten. 

Met vriendelijke groet, 

Evert-Jan 

Evart-Jan Lammers 
1FCY 
Van Boatzelaertaan 22 
3828 NS Amerefoort 
Nedenand 
T: +31 (33)-4892280 
F: +31 (33)4892289 
M: +31 (6) 26234207 
Skype: evertjanlarnmers 
larnmers@instffin.nom 
wwwinstlfin.corn  

Instituut voor Financieet Onderzoek SN. 
Negtstered_k) The Netherlands under nurnber 32103834 
Statutory Seat Amersfoort 
Regtstered addressrVan 8oetteleerlaan 22, 3528 NS Amersfoort 

E-mall Discialmer.lhe Infounation In this	 may be confidentlat and legatly privileged. This e-ma g Is intended solely for the addressee. 

Access tothis e-rnall.by anyone else is unauthorised. Ir you are not the Intended reolplent, any disclosure, copying, distribution or any action 
taken or ornItted to be taken related to this e-mail, is gmhlblted and may be unlawful. If you are not the Intended reclpient, Please nolify 

Irnmediately by fax (+31 33 459 -2289) or by ernaif (contact@Instlfin:com). When addressed to our clients, any opintons or advica contalned in this 
are sub}sci to the terms and conditions goveming Ihe engagernenl Instituut Financleel Onderzoek Is nellher liable for the proper and 

complete Iransmission of the InfornatIon conts ined in	 nr2.	 . 

Van:	 (FM/ME) 
Verzonden: vrijdag 1 februari 20133 14:07 
Aan: Evert Jan Lammers 
Onderwerp: plann1ng onderzoek beleggingsverzekeringen 

Geachte heer Lammers, 
In opvolging van ons telefoongesprek gisteren, herinner Ik u er graag aan dat ik de planning van het 
onderzoek naar beleggIngsverzekerin gen graag ontvang.
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Zeer bedankt, 
prettig weekend,



Van: Evert .3an Lammers 
Verzonden: di 12-2-2008 18:36 
Aan:	 (FM/MQ: 
Onderwerp: RE: Voice mail Klankbordgroep

Z) TIM 

De PowerPoint wordt een docurnent dat al veFil  informatie bevat. Er komen dus wel degelijk tastbare 

stukken rnet cijfermateriaal, opmerkingen, vragen, etc. Meak je-gcan zorgen. Het ppt-bestand wordt 
vrijdag per email in pdf aangeleverd. De vrijdag moeten we er nog wel aan kunnen sleutelen. Om 15 
uur lijki ons haalbaar. Eventueel stem ik morgen alvast een stuk presentatie vertrouwelijk met je af. 

zodat je er wat geveel bij-ktijgt 

De Kifid-website onderscheidt ruim 1.200 produkten verdeeld over 40 aanbieders. Maar de markt is ln 

de onderzoeksperiode voor 90% tebeschrijven middels 6 (huldige)verzekeringsgroepen, Die namen 

kunnen we gewoon geven. Verder gegvewwe"d e prodUctgroepen die zipvonderzo cht hypotheken, 

lijftentes/pensioenen,spaererzekeringen en ovedge."We geven aau hoevad w.aarnemin
gen we per 

verzekedngsgroeptirsam De-precieze naam van de_geseleeceerde polls"hoeftdartind erdaad itietie 

worden gegeven. Uiteraard gaan we tritgebreld in op de selectiecriteria. 
_	 _	 _	

_	 . 

Er wordt slechts om een reden ligewachr met het omvormen van de geschreven dossiernotitié van 120 
bladzijden tot een hoofdstuk in bet rapport, namelijk totdat de bevindingen uit het empirisch onderzoek 
er zijn. Die dossiernotitie gaan we overigens donderdag weer een keer mee aan de stag. 

Met vriendelijke groet, 

Evert-Jan 

6-6-2008
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Van: 1	 (FM/ME) 
Verzonden: dinsdag 12 februari 2008 16:3-2 
Aan: Evert 3an Lammers 
Ce: 1	 (FM/ME): 

Onderwerp: RE: Voice mail Klankbordgroep 

Evert-Jan, 
Dank voor je reactie. Jammer dat er nog geen tastbare stukkenliggen die besproken kunnen worden. 
Wachten met schrijven tot het hele onderzoek afgerondis, lijkt.ons een riskante strategie gegeven de 
krappe tirning en de behoette aan bijdrage van de klankbordgroeP. Nog twee opmerkingen van mijn 

kant. 
1. Het verspreiden van een lijst met geselecteerde producten aan de klankbordgroe p is misschien voor 
de verzekeraars geen acceptabele route. Stemmen jullie datmog af met het Verbond? Wellicht dat in 
plaats dearvan een uitleg over de selectiemethode en criteria volstaat, mear dat waren jullie 
waarschijnlijk toch aI van plan. 
2. Kunnen we de stukken voor de klankbordgroeP vrijdag tijdig ontvangen, zodat.we die zelf nog 
kunnen verspreiden voor het weekend? 

Vriendelijke groet, 
_ .	 . 

-----Dorspronkelijk 
Evert Jan Lammers 

Verzonden: dinsdag 12 februari 2008 15:51 
Aan:	 (FM/ME) 
Onderwerp • RE- Voice mail Klankbordgroep 

Dit wil ik direct even kortsluiten. We hebben afgesproken dat lID een PowerPoint presentatie 
zal maken inzake het onderzoek naar de beleggingsverzekerin gen, daarbij ingaand op de 
markt/productstudie, deze vooraf beschikbaar zal-stellen ten behoeve van de mondelinge 
afstemming op dinsdag 19/2 met de Klankbordgroep. Je weet dat we onze markt/productstudie 
hebben afgerond maar dat het rapport nog.niet.is  geschreven. ik heb ook uitgelegd waarom dat 
rapport er nog niet is: ons onderzoek onderscheidt zich van de eentere onderzoeken door een 
ernpirisch gedeelte waarmee de rnarktstudie wordt gecompleteerd emookgevalideerd. We 
wachten dus met het schrijven tot het hele onderzoek rond is. Behalve een omvangrijk dossier 
en 120 pagina's uitgeweride notitiesis dus er geen grapport" over de markt/productstudie waar 

we eveniets utt kunnen kopiëren. 

Toch zullen we de bevindingen van de markt/productstudie op 19 februartafstemmen met de 
-Klankbordgroep. Zoals gezegd zullen we daarbij aangeven op welke punterr IFO verwacht dat 
het empirisch onderzoek naderinzicht kan gevenop het desk review gedeelte. De PowerP oint 
presentatie is ultereard niet ontbloot van informatielcontent, maar toch compact.-Het zijngeen 
ultgeschreven volzinneryparagrafen en hooldstukken zoals in een uitaewerkt rapport met 
samenvatting. lk zie ook geen kans om voor de deadline ván 15/2 nog meteen tussentijcis 
uitgeschreven samenvattend rapport over dre marktstudie te komen, dat was ook niet voorzien. 

We zullen dePowerPoint presertatte deze.week samenstellen en vrijdag . toezenden; donderdag 
is onmogelijk omdat we die dag peblokkeerd hebben voor de afronding van-de-productccloctie 
en de yragerfist en eembelangrijke bespreking juist over die markt/productstudie. E.e.a. kan 
niet worden vervroegd in verband met de afstemrningen rner heiverbdeld ádhet CVS die 
momenteel lopen; dit hangt nu eenmaal samen. We zullen ons best doen om daar een leesbaar 
document van te maken. 

Met vriendelijke groet, 

Evert-Jan 

Van:	 (FM/ME)
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Verzonden: dinsdag 12 februari 2008 14:30 
Aarn Evert Jan Lammers 
CC:	 i'FM/ME): 

.	 . 
Ondérwerp: RE: Voice mail KlankbordgroeP: 

Beste Evert-Jan, 

Via de mail gaat hopelijk sneller dan telefonisch, want we hebben steeds moeite om elkaar te 

pakken te krijgen! 

Wij vinden het van belang en het is ook gebruikelijk dat de klankbordgroeP de kans krijgt om bij 

te dragen aan de totstandkoming van het onderzoek naar beleggingsverzekeringen. Het is dan 
ook van belang dat de klankbordgroeP inhoudelijk iets te bespreken heeft. Aangezien de 
vragenlijst en productselectie op 19 februari voldongen feiten zijn, resteert vooral de 

marktverkenning ter inhoudelijke bespreking. lk begreep uit ons gesprek vrijdag dat ereen stuk 

ligt dat als basis dient voor de marktverkennin g. Ten hahoevavan die inhoudelijke bespreleng 

dient de klankbordgroeP tijdig (uiterlijk donderdag) over dat stuk te beschikken. 

Als er zwaarwegende arguMenten tegen versprelding van dat stuk zijn, zoudeh er op zijn minst 

slides met 
confent moeten komen ter facilitering van de inboudelijke bespreking Ook in dat 

geval zouden wij het stuk nog steeds graag uiterlijk donderdag ontvangen. 

Vriendelijke oroet.

rzt,, ----Oorspronkelijk bedcht-- 
Van: Evert Jan Lammers ' 
Verzondern dinsdag 12 februari 2008 11:18 

Aan: (FM/ME) 1 
Oriderwerp : Voice mall Klankbordgroep 

ik hoorde je voice mail. 

Vrijdag ronden we de samenstelling van de deelwaarneming af en verzenden we de 
vragenlijsten. Dan zullen we direct een pdf-versie hiervan aan je-sturen, zodat deze 
kunnen worden verspreid onder de leden van de KlankbordgroeP-

De slides dienen ter ondersteuning van het gesproken woord en bevatten slechts bullit 

points inzake: 
- de opzet van hel onderzoelc uitgangspunten, plonnning, uitvoerin g, verloop, repportage 

- de marktstudie/Productstudie 
het empirisch productonderzoek. 

DeZe kunnen we maandag wel toezenden, vrijdag is kort dag omdat we dan met de 
afranding en verzending-zitten. De laatste wijzigingen moeten we dan nog kunnen 
verwerken in de sildes. 

Mvg 

Evert-Jan 

Evert-Jan Larnmers 
IFO 
Van soetzelaerlaa n 22 
3828 NS Arnersfoort 
Nederland 
T: +31 (33) 4892280 
F: +31 (33) 48922139
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lirt: +31 (6) 2623‘12137 
Skype: everLjaniammers 
tammea@jnatfta,Qam 
www.instifin.corn  

Instriuul voor Financleel Onderzoek 13,V. 
Registered in The Netheriands under number321031134 
Statutory Seat Arnersfoort 
Registered address: Van Boetzelaerlaan 22, 31328.NS Arnerstoort 

E-mall Disclalmen The inbnnation in fhis e-mall rnay be confidentfal and legally pdviteged. Thit e-mail is Intended 
solely ior the addressee. Access to this e-mall by anyone else is unaulherised.lTyou are not the intended reciplent-

any disciosurs , coPYing , distribution or any action Laken or omItted to be taken related to this e-mad, is prohlbited and 
may be unlawfui. If you are not the intended reciplen1 please notlfy us Immediately by fax (+31 33-489 2289) of by 
email (contact(instifin.com). When addressed to our dients, any opinions or advice contained in this e-mall are 
subject In.the terms and conditions goveming the engagement. Instituut Fmancleel Onderzoek is neither labla for the 
proper and complete transmission of the informallon contained in this e-mail nor for any delay in ils recelpt. 

Inntl
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2)1 

Van:	 (FM/ME)

Verzonden: dinsdag 4 maart 2008'17:54 

Aam	 (FM/ME) 

CC: 
Onderwerp: RE: Beleggingsverzekerin gen - Verwachtingen 

Evert Jan gebeld. Er spelen twee issues: 

1. Evert Jan heeft gesproken met I	 van CVS. "	 heeft hern aangegeven dat de informatie van 
verzekeraars versleuteld wordt aangeleverd door CVS aan IFO. IFO krijgt de sleutel pas aIs CVS weet wat 
IFO over de gaat schrijven in de rapportaga I Onmoge!ijke manier om te werken voor IFO lijkt mij (en 
vInden ze zelf ook). Evert Jan denkt dat dit of eert.actie is van	 die niet Is afgestemd of een prikje 
richting IFO om te kijken hoe ver men kan gaan.-Evert Jan wordt hierover morgen door Harold Herbert van 

het Verbond teruggebeld. 

2.
Verbond gaat ervanuit dat in de eindrapportage geen informatiestaat die ter vertalen is naarr IndMduele 

producten en maatschapPijen. Klopt in principe ook alleen staat deze info wel in de bijlage (en zal voor een 
gedeelte te herleiden zijn naar rapport). IFO wil de vrijheid habben om eventueel een individuele ma wel te 
noemen als bijvb blijkt dat van de 20. maatschappijen er 2 het echt niet goed doen (ze verwachten dat dit niet 
zal gebeuren maar willen dit nog niet vooraf weggeven). Kans dat dit een echt issue wordt schat Evert 

Jan laag in. 

Wordt donderdag hierover weer gebeld met update. 

Groet,

----Oorspronkelijk bericht—
Van: Evertiantammers 
verzonden: dinsdag 4 maart 2008 17112 
Aan: ,	 (FM/ME), 

cr 
Onderwerp: Beleggingsverzekerin gen - Verwachtingen 

Vandaag hadden we	 (CVS) aan de Iijn en hij informeerde ons over bepaalde 
verwachtingen, dia in de sector zouden leven ten aanzien van het IFO-onderzoek, en die o.i. afwijkerr 
van de gemaakte afspraken. Haaks erop-zelfs. Een ervan is echt belangrijK de anderais waarschijnlijk 
een.non-issue, maar toch graag snel even bespreken. Belt een van 	

terug? Alvast bedankt en 

groet, 

Evert-Jan 

Evert-Jan Lammers 
IFO 
Van BoetzelaerIaan 22 
31328 NS Amersfoort 
Nederland 
T: +31 (33) 44392280 
F: +31 (33) 4892239 
M: +31 (5) 25234207 
Skype: evertjan.lantners
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larorners©Instal.corg 
vovinsttind_ifnac221 

Instituut voor Financleal Onderzoek R.V. 
Registered in The Nethedands under number 32103834 
Statutory Seat Amersfoort 
Registered address: Van Beetzelaerlaan 22.3828 NS Arnersfoort 

Erna Disclaimer The information In thls e-mall may be confidential and legally privilaged. This e-rnall is Intended solely for the 
addrassaa Actess to this e-mail by.anyane-else Ls Unauihorised. 1f you are not the intended reciplent, any disclosure, copying, 
distribution or any action taken ar ornitted to be taken retated to this e-mait, is prohibited and may be unlewful, lf you are not the intended 
reclpient, please notlij us-Immediately by fax (+31 n 4892289) or by emen (contact@LInali ghcont). When addressed to our cfents, any 
opinions or advice contalned bi this e-rnafi are subjectb the terms and conditions governing the engagemenL Inslituut Elnancieel 
Onderzoek is neither kable for Ihe proper and campiete transmission of the information contairted in this 	 nor for any delay in its 
recelpt.
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(36	 (11 Si 

Van:	 Evert Jan Lammers j 

Verzonden: vrijdag 14 maart 2D08 12:14 	 35 

Aan:	 , (FM/ME) 

Onderwerp: RE: Bellegingsverzekeringen - nIet rapporteren op productniveau 

ik bel je vanmiddag, Er is geen verschil van mening. 
Evert-Jan 

Van:	 (Fivi/ME) 
Verzonden: vrijdag 14 maart 2008 11:51 
Aan: Evert Jan Lammers 
Onderwerp: RE: Bellegingsverzekeringen - niet rapporteren op productniveau 

Evert Jan, 
Dank voor ja mail. lk had zelf ook de brieven van januarten juli vorig jaar erbitgepakt. Die van juli is ni. voor 
meer ultleg vatbaar en ik vraag ma af hoe de verwachtingen sindsdien zijn gernanaged. De vraag 
daaromtrent heb ik neergelegd b	 Bernard die vorig jaaral bij het dossier betrokkenen waren, 

Ik ben er niet helemaal gerust op dat we wegkornen met het.alleen noemen van-de vijftig geselecteerde 
producten zonder daarbij melding te maken van de relevante kengetallen Dat beeld leeft volgens mij vrij 
breed. De productselectie bevat geen incourante en atypIsche producten en-het beeld van de meest courante 
en typisdie producten bledt dan goede aanknopingspUnten.voor een beoordeling van eventuele 'afgeleide' 
producten van dezelfde aanbieder. De productselectie omvat 50. producten, zodat alle grote eanbieders in 
ieder geval wel een beurt krijgen (niemand ontspringt dus de dans...) 
Is aan de presentatie van de producten in de klankbordgroep niet ook aandacht besteed? Wat kwam er uit 
bespreking volgens jou? 

lk stel voor dat we even de reactie van Bernard afwachten. Ik hoop dat de Telegraaf intussen niet bij voorbaat 
al veel schade zal doen... 
Vriendelijke groet 

• ---Oorspronkelijk bericht--- 
Van: Evert 3antammers	 ‘77±)-) 
Verzonden: donderdag 13 maart 2008 17:46 
Aan	 (FPIIME) 
CC: Etwin-Meijer; Jaap Koelewijn; 
Onderwerp: Bellegingsverzekeringen - niet rapporteren op productniveau 

het is geen gemakkelijk verhaal voor buitenstaanders, maar wel een rechte lijn vanaf vorig jaar 
jull. Onderstaand doe ik-een poging tot gedachtenvormina, graag dan eerst weer even overleg. fk ben 
vrijdag goed berekbaar. Groet, 
Evert-Jan 

Informatie van Minister Bos aan de Tweede Kamer dcf. 13 jull 2007 : 
" (...) Doel van het feitenonderzoek is het vergroten van het inzicht in de markt voor beleggings-
verzekeringen en de op die markt aangeboden producten. Zoals opgemerkt in mijn brief van 8 
maart jl. ben ik van mening dat de uitkomsten van het onderzoek het door mij beoogde proces 
kunnen versterken, doordat za de onduidelijkheid voor bestaande polishouders kunnen helpen 
wegnemen. (...) 

Het volgende onderdeel behelst een ernpirisch feitenonderzoek voor wat betreft de 
productkenmerken en heeft tot doel per product de relevante kerngetallen vast te stellen. De 

Bericht
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productbeschrijving krijgt in dit onderdeel fettelijke Invutlina.doordat per product wordt 
gekeken naar de fertelijke hoogte van de risicopremie en de kosten.2:o-ontstaat inzicht in de 
bandbreedte daarvan in de markt en ook meer duidelijkheid" in kwantitatieve-zin over de werking 
van verschillende producten. 

(...) de omvang zal daarom betrekking hebben op een representatieve selectie van producten. 
Het is belangrijk dat de selectie plaatsvindt op-basis van objectieve criteria. Dit betekent dat de 
geselecteérde producten gezamenlijk een substanti g le marktdekking moeten hebben en-datalle 
categorieën producten, evenals alle grotere verzekeraars adetriaat vertegenwoordigd zijn. 
t, 

Van bij het begin was duidelijk dat met 50 waarnemingen geen (webnschappelijk gezien) 
representatieve selectie was maken. De markt is te groot en te heterogeen (1.200 producten, 4 
categorieen) en de periode (1995-2005) is lang en met wijzigingen In de fistale wetgeving. Evenmin 
bestaat er in de werkelijkheld niet slechts 1 maalmens per product 

Indien je tets over de individuele (50) producten zouschrijven, dan zou je automatisch ook iets over de 
maatschappljen schrijven en dat llgt,gevoelig. Het aantal waarnemingen is ook per maatschappij 
gezien te beperkt voor conclusies permaatschappij (1 product voor een kleine maachappij tot 4 voor 
een grote). 

Je kunt dus noch het individuele product noch de individuele maatschappij typeren middels een 
selectie van 50.'En dat is ook niet nodig. Er wordt gerapporteerd op het niveau van productcatagorie: 
beleggingsverzekeringen gekoppeld aan hypotheken, lijfrente-en pensioen, spaarverzekeringen en 
overige beleggingsverzekeringen. Daarmeekom je ook tegemoet aan het vraagstuk van de hoog 
opgelopen spanningen in de sector, waarover we in onze opdrachtbevestiging schrijve (p:5) : " Ook al 
zal het rapport slechts faitelijkheden bevatten, de wijze waarop die feitelijkheden gepresenteerd zul1en 
worden, zal ongetwijfeld spanning opleveren.1F0 is bereid zich in te spannen orrl die spanning te 
vermijden dan wel te verminderen." Met de-gekozen aanpak halen we de-doelstellingen van de-
Minister en de Kamer en houden we ons aan de gemaakte randafspraken. 

F—C911112
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Van:	 Evert Jan Lammers 

Verzonden: dinsdag.18 . maart 2005 10:25 

Aan:	 (FM/ME) 

CC: 
Onderwerp: Beleggingsverzekeringen 

Er is een html script gedetecteerd en verwijderd door de. Mimesweeper van het Ministerie van 

Financien. 

A htral script has been detected and deleted by the Mimesweeper of the Dutch Ministry of Finance. 

Vanochtend hebben we de codeersleutels ontvangen die we vrijdagmiddag -aan het CVS hadden gevraagd en 

waarover Ik je vrijdag heb gebeld. Dit probleem is vanochtend.Pasopgelost toen alle codeersleutels ineens 
wél konden worden vrijgegeven. We kunnen nu-pas aan de slag. OVer deze vertraging wil ik je vandaag 
spreken, net als over het onderstaande onderwerp. lk bel jou straks. 
Met vriendelijke groet 
Evert-Jan Lammers 

'Ernstige zorgen' over studie naar woekerpolis 

_17 Mar DI3,- "16:14 

AMSTERDAM (AFN) - De stichting Vediespolis begInt zIch "emstige zorgen" te maken over het feitenonderzoek naar 
zogenoemde woekerpoIlssen, dat momenteel wordt uitgevoerd in opdracht van minIster Wouter Bos van Finandén. Dat 

maakte de consumentenorganisatie maandag bekend. 

Verliespolis heeft vernomen dat de resultaten van het onderzoek naar de polissen geanonirniseerd naar buiten zullen 
worden gebracht. Dat betekent dat de studie geen namen zal verrnelden van onderzochte verzekeraars en polissen. 
"Dat die gegevens anonlem blijven, Is noolt afgesproken"ral dus een woordvoerder van de club. 

Volgens het ministerie van Flnancien `sat er nergens n de-opdrachtornschrijvin g dat iedereen met naam en toenaam 

zal worden vermeld", aldus een woordvoerster. Volgens de zegsvrouw is er In de studie sprake van een steekproef, "De 
vraag Is of je dan juridisch gezlen wel namen kan noemen..Dat kan voor de in het onderzoek betrokken verzekeraars 
verstrekkende gevolgen hebbenf 

Advies 

Begin deze maand publIceerde de Ombudsman financIéle dienstverienIng Jan Wolter Wabeke een advies over de 
woekerpolissen. Hierin stelde.hij dat mensen onvaldoende gernformeerd zijn bIj het kopen van een 
beleogIngsverzeked ng. De mate van flnanciéle compensatle die hlj voorstelde, viel echtersIecht bij de 
consumentenorganIsatles. ZIj dreigen nog steeds met rechtszaken tegen verzekeraars. 

Hat feltenonderzoek dat wordt uitgevoerd in opdracht van minIster Bos Ilep al een paar keer vertraging op. De 
resultaten zouden elnd vorig jaar verschljnen. De Tweede Kamer was daarover ontstemd. Bos-heeft toegezegd dat de 
resultaten elnd april bekend worden gemaekt.
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) (FMIME); Erwin Meijer, 
Aan: 

CC:

Belicht	
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Van:	 Evert Ján tammers [ 

Verzonden: dinsdag 18 maart 2008-182T 

Onderwerp: RE:.Beleggingsverzekeringen. Kamervragen. 

Bedankt, we hebben het ook gevolgdvia Internet. Overleg hierover op volgende week clinsdag, voorafgaand 
aan onze meeting, lijkt me 

Groet, 

Evert-Jan 

Van:	 i (Fhl/ME) [ 
Verzonden: dinsdag 18 maart 2008 17:04 
Aan: Evert Jan Lammers 
CC: `	 (FM/14E) 
Onderwerp: RE:_Beleggingsverzekeringen. Kamervragen. 

Evert Jan, 
Dank voor je mail, en je meedenken. Het vrapenuurije in de kamer is redelijk verlopen. De minister heeft 
uftgelegd dat het onderzoak vragen conform afspraak kan worden afgewikkeld. De berichtgeving is ook niet 
ongunstig, alleen-geeft het wel aan dat de Kamer hoge verwachtingen heeft en daar zullen we rekening mee 

moeten houden. 

lk denk daarom dattet van belang is om op niet al te lange termijn (vrijdag of in combi met de afspraak 
volgende week dinsdagQ) bij.voorkeur tripartiet de verschillende beelden van het eindrapport te bespreken. 
Voor ons is van belang dat in het eindrapport	 in een bijlage) duldelijk met naam en toenaam wordt 
weergegeven relevante pmductkenmerken en 'risico's' zoals de minister aan de Kamer heeft gemeld. Ik ben 
niet op voorhand overtuigd van de noodzaak tot extrapolatie. De selectie bevat geen incourante en atypische 

producten en moet daarmee eengoed beeldvan tIe belangrijkste producten. Misschien dat het niet op het 

detallniveau van De Ruiter hoeft-, maar daar moeten we het dus over hebben. 

lk ben donderdag weer bereikbaar. 
Vriendeae groet, 

—Oorspronkelijk bericht--- 
Vam-Evert Jan Lammers 
Verzonden; dinsdag t8 maart 2009 13:30 
Aan:	 (FM/ME) 
CC: Erwin meijer; Jaap Koelewijr 
Onderwerp: Beleggingsverzekeingen. Kamervragen.

-	 - - - 
Harold Herbert heeft me desgevraa gd vandaag telefonisch bevestigd dat het Verbond van 
Verzekeraars akkoord is met de opname van een bijlage bij het onderzoeksrapport over het 
productonderzoeK die bevat 
- opsomming van in het productonderzoek betrokken maatschappijen 
- opsommlng van in het productonderzoek betrokken producten 
- per gaselecteerd product een opsomming van de relevante productkenmerken. 

Er kan niet nog nader worden aangeduid hoe precies over deze relevante productkenmerken zal 
worden gerapporteerd. Bijvoorbeeld kan niet worden aangekondigd dat er zal worden gerapporteerd 
conform alle paranieters van Model 2 van De Ruijter. Of dat de cijfermatige bevindingen uit het
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onderzoek in de vorm van.bandbreedtes zullen worden weergegeven (waar vorige zomer sprake van 
was). Wj zijn immers van rnening 2ciat de deelwaameming van 50 niet representatief is voor de meer 
dan 1.200 producten, waardoor je nlet kuntextrapoleren. 

Wel kan worden gezegd datvan de geselecteerde.producten de relevante productkenmerken worden 
weergegeven. lk verwachtdat Minister Bos-geen probfeem zal hebben om staande te houden dat hij 
niet kan vooruitlopen op het precieze detailniveau in het rapporl Ulteraard is rapportering wel anoniem 
met betrekking tot de polishouders waarover vertrouwelijke informatie is ontvangen. 

Graag vernamen we vanmiddag hoe het in de Kamer is gegaan. In dit gesprek moeten we het ook 
even hebben over de voorbereidingstijd voorafstemmingen als deze tussen MinFin, het Verbond en 
IFO. 

Met vriendelijke groat, 

Evert-Jan Lammers
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Van:	 Evert Jan Lammers 

Verzonden: donderdag 20 maart 2008 17:14 

Aan:	 (FM/ME) 

CC:	 Erwin Meijer 

Onderwerp: FW: mij 14 

onderstaande ernail ter illustratie van de dubieuze houding van het CVS tot en met vanmiddag. We 
spreken Harold Herbert erop aan dat hij zijn mannen in de greep moet houden. 
Groet, 
Evert-Jan

Namens Evert-Jan Van: Evert Jan Lammers 
Verzonden: donderdag 20 maart 2008 16:56 

'Werbert, Harold` 

1.muerwerp: RE: mij 14 

Harold, ik kom net op kantoor en lees deze email. Kun je	 dringend instrueren om hiermee op te 
houden. Hij gaat middels die ernail op mijn stoel zitten en dat is na onze gesprekken van vrijdag en maandag 
onbegrijpelijk en ook overigens niet verstandig. We hebben net een week vertraging gemeld en op deze 
manier loopt dat in rap tempo verder op. Wij willen de komende vier dagen kunnen doorwerken. We zijn nu 
bezig om de helaas massaal ontbrekende informatie op te vragen bij de verzekeraars. Voor die laatste vier 
maatschappijen weten we niet eens precies aan wie we wat moeten vragen. Alvast bedankt voor je 
inspanning. Hartelijke groet, 
Evert-Jan Lammers 

VarE	 1©verzekeraars.nl ] 
Verzonoen: oonperaag zu maart 2008 15:29 
Aan: Erwin Meijer 
CC:	 Evert Jan Larnmers; Herbert, Harold 
Onderwerp: RE: mrj 14 

Hol Erwin, 

Ik heb enige moeite met dit verzoek. De afspraak in het sectorbestuur is bedoeld voor maatschappijen die 
jullie wilden bezoeken. Jullie zouden ons de naam geven en wij zouden dan het bijbehorende nummer geven. 
Het verzoek voor de sleutel van de laatste maatschappijen kwam zo snel datjullie de kwaliteit van de data 
nog niet hadden kunnen beoordelen en is bovendien verkeerd om: jullie zeggen de nummers en wij moeten 
dan de namen erbij zeggen. Dit lijkt dan ook niet bedoeld voor de bezoeken en is daarmee niet comform de 
afspraak in het sectorbestuur. Het lijkt er hierdoor op dat jullie die afspraak gebruiken om de sleutel te 
verkrijgen en niet om de data nodig voor de bezoeken te verknjgen. We hebben de data niet geaonirniseerd 
om daarna direct de sleutel mee te sturen en de eis voor anonimiteit is voor sommige verzekeraars hard en 
zeker geen wassen neus. lk heb daarom ook geen mandaat om de sleutel op deze manier af te geven en zal 
het verzoek doorspelen naar Harold. 

Groeten, 

Van: Erwin Meijer 
Verzonden: donderdag 20 maart 2008 15:18 
Aan: 
CC:	 Evert 3an Lammers 
Onderwerp: RE: mli 14 

13-6-2008
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Jouw mail inzake maatschappij 14 is goed aangekomen. 

In navolging op het verzoek van Evert J an Lammers van gistermiddag nogmaals het verzoek om de sleutels 

na te sturen voor de maatschappijen 14, 21, 22 en 23. Alvast bedankt 

Groet, 

Erwin Meger 

1TO 
Instituut Financieel Onderzoek 
Van Boetzelaerlaan 22 
3828 NS Amersfoort 
Nederland 

T: +31 33 489 2280 
F: +31 33 489 2289
M: +31 6 16471258 
E: rigejjeangian 
W: www.instifin.com  

Isstitout Finaneteel Ondereoek 
Registered in The Netherlands under number 32303834 
Statutory sant: Amenroon 
Registerctl address: Va n Soetzelacrinan 22, 3828 NS Amersroart 

E-mail Disclaimer; The information in this e-mail may be contidential and legally privilegett. This e-mail is intended solely for the 
addressee. Access to this e-mail by anyone else is unauthorised. If you are not the intended recipient, any disclosure, copying, 

distribution or any actiontaken or omitted to be taken related to this e-mail, is prohibited and may be unlawful. 1f you are not the 
intended recipiem, please notify us immediately by fax (±31 33 489 2289) or by email (cona). When addressed to 

our clients, any opinions or advice conlained in this e-mail are subject to the terms and conditions goveming the engagement. 
Instituut Financieel Onderznek is nehher liable for the proper and complete transmission of the information contained in this e-mail 

nar for any delay in its reCeipt. 

Van: f	 @verzekeraars.nl ] 
Verzonden: donderdag 20 maart 2008 10:09 
Aan: ErwIn Meljer 
Onderwerp: mij 14 

Is de laatste mail aangekomen? 

Groeten, 

Dit bericht is gecontroleerd op alle bekende vuussen. 
This message has been checked for all known viruses. 

KPN MailScan (IV Scan), powered by MessageLabs. 
For further information visit: http://www.veiliginternet.n1  

Dit bericht is gecontroleerd op alle bekende virussen. 
This message has been checked for all known viruses. 
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DISCLAIMER 

De informatie in dit e-mall-bericht is uitsluitend bestemd voor de 
geadresseerde. Verstrekking aan en gebruik door anderen is niet toegestaan. 
Het Verbond van Verzekeraars staat niet in voor de juiste en volledige 
overbrenging van een verzonden e-mail-bericht. 

Dit bericht is gecontroleerd op aIle bekende virussen. 
This message has been checked for all known viruses. 

KPN MailScan (IV Scan), powered by MessageLabs. 
For further information visit http://www.veiligintemetal  

13-6-2008
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c12.4-1 

Van:	 :FM/ME) 

Verzonden: dinsdag.25 maart 2008 13:14 

pan: 

CC:	 (FM/ME) 

Onderwerp: Billage 

EvertJan1 

In de bijlage vindje een voorzet van ons met kenmerken die in de bijlage kunnen worden opgenomen, we 
kunnen dit vanmiddag telefonisch bespreken. Ook wil ik het dan hebben over de Idankbordgroepbijeenkomst 
van volgendeweek. lk stel voor dát iFOten presentatie houdt over de eerste resultaten en dat we de indellng 
van de bijlage vooriejgen aan de klankbordgroeP. De brief die vanmiddag uitgaat naar de TK kan vooraf 
verstuurd worden naar de kfankbordgroep. 

Vriendelijke groet-,



Voorstet-op te nemen kenmerken in.tabel bijlage: 

Kosten: B 5, 6, 7,8 optellen tot totaal percentage en terugrekenen per jaar (vergelijkbaar met 
kostenparcentage Wabeke). 

Inhouding kostentp premiesornMaarde beleggingen 

Risicopremle: obv offerte maatmens 

Inhouding risicopremie op prerniesornhvaarde beleggingen 

Fettelijk rendement belegging: (bruto rendement— kostenpercenge) 

Afkoopwaanda na 5, 10 1 20 jaar 

Kosten WW Risicapremie P/W Feitelijk rendemen1 Afkoopwaarde 
5 10 20 

MIN Arnar 
Beleggingsbypotheek
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Van:	 Evart Jan lammers _ 

Verzonden: vrijdag 28 maart 20.08 17:11 

Aan:

CC:	 Envin Meijer; +	 ; Erwin Bosman; Jaap Koelewijn 

Onderwerp: Visie bijlage feitenonderzoek Beleggingsverzekeringen 

Zoals afgesproken sturen we hlerbij onze visie op "de bijlagen" bij het WO-rapport inzake de 
beleggingsverzekeringen, met name het feltenonderzock naar de productkenrnerken. Dit is een dIscussiestuk 
voor het tripardete overleg MinFin - Verbond -IFO. 

Op 21 maart hadden we een eerste aanzetvan dit stuk gestuurd, terdiscussie. Ondeartussen zond Madoes 
onseen voorstel met enkele wensen. Zoals telefonisch deels el bespróken gaan de rneeste-wensen, 
waaronder het lijstje onderaan dat voorstel, ons te ver omdat het te weinig genuanceert is dan wel omdat het 
niet mogelijk blijkt om deze informatie te verstrekken op basis van de door de verzekeraars aangeleverde 

informatle. Een uitzondering betreft.de vergelijking van de kosten (vragen 5-8) met de-Wabeke-norm, dat lijkt 
op basis van de huidige inzichten wel haalbaar al zullen we nog-bespreken hoe je daar zorgvuldig over kunt 
rapporteren. Dit is verwerkt in bijgevoegde visie. 

Inmiddels wordtin de wandelgangen al-gesproken over een "kostenonderzoek". We moeten ervoor waken dat 
de communIcatie niet wordt verenad tothet kostenaspect. 

De hoofdvraag is momenteel of er ook namen van maatschappijen en producten moeten worden genoemd bij 
deze cijfers, Dit dient dringend te worden afgestemd. Indien dit wordt verlangd.dan moet er tijd worden 
ingelast voor het wederhoor, immers de maatschappijen hebben .recht op wederhoor over-de gerapporteerde 
cijfers voordat we ons rapport uitbrengen, e.e.a. conform onze offerte. 

Maandagochtend willen we jullie graag dringend bijpraten over onze bevindingen inzake het eerste van de 

zes grote concerns. 

Met vriendelijke groet en goed weekend toewensend, 

Evert-Jan Lammers 
WO. 
Van Boetzelaerlaan 22 
3823 NS Amersfoort 
Nederland 
T: +31 (33) 48922138 
F: +31 .(33) 4892289 
M: +31 (6) 25234207 
Skype: evertjantammers 
lammers@instifirecom  
www.lbstracorn  

Instituut VDDT Fmancleel Onderzoek B.V. 
RegIstered in The Netherlands under number 32103834 
Statutory Seat Amersfoort  
Renistered address: Van Boetzelaerlaan 22, 3528 145 knerstoort 

E-man Disztalmen The informallon In this e-mail may ba conlidental and legally prty
lleged. Thls e-mail is intended solely for the addressee. 

Anre‘s to thls eg
nall by anyone else Is unauthorised. If you are not the intended reciplent, any disclosure, copyIng, dIstnbutIon or any action 

taken or ornitted to be taken related to this e-mail, is prohibiled and may be unlawful If you are not the Inlended recIplent, please notiry us 
Immediately by fax (431 33 489 2289) or by emall (contact@lnstifin.corn). When addressed to our clients, any opinlons or adylce contained In thit 

e-mall are subject to the terrns and conditions gcvernIng the angagement. Instkuut Financleal Onderzoek is neither liable tor the proper and 

complete transrnIsslon of the information contalned In this e-mall nor for any delay In its recelpt. 

Van: Heijkant, MEJ (Marloes) van den (FMME) [mailto:M.E.1.Herjkant@minfin.nl]
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Verzonden: donderdag 27 maart 2008 16:12 
Aan: Evert Jan Lammers - 
Onderwerp: opzet bijlage feitenonderzoek Beleggingsverzekeringen 

Hallo Evert:Jan, 

Kun je de bijlage morgen ook sturen naar mijnprive-emailadres: , 
Alvast bedankt 

Met vriendelijke groet, 

BeIeidsmedevierker 

Directie Financiële Markten

avahoo.com ?



Landelijk onderzoek beleggingsverzekeringen 
Bijlagen bij IFO-rapport 

Visie 28 maart 2008 

Landelijk onderzoek beleggingsverzekeringen. Bijlagen bij IFO-rapport. Visie 28 meart 2008. 

A. Inleiding 

1. Er is de afgelopen maanden veel gesproken over "de bijlagen" bij het IFO-rapport inzake bet 

feitenonderzoek naar de beleggingsverzekeringen. Dit terwij1 EO de door de maatschappijen 

ingevulde de 
vragenlijsten.nog niet had ontvangen en het eerste bezoek bij de maatschappijen nog 

moest plaatsvinden. In onze ogen waren de uitlatingen hierover dan ook prematuur en dienden om 
enigszins tegemoet te komen aan de wens om informatie over het verloop en de uitkomst van het 

onderzoek. 

2. De bezoeken aan de maatschappijen zijn gepland in de.periode 27 maart - 15 april 2008. Op het 

moment van. schrijven van deze visie hebben we bezoeken gebracht aan de vier maatschappijen 

van er.en van de zes grote concerns die in de deelwaarneming vallen. Dat beeft meer inzicht 
gegeven- in de manier waarop- over de uitkomsten van het feltenonderzoek zal kunnen worderr 

gerapporteerd. 

3. Hiema geven we onze huidige visie op de gedetailleerde bijlagen bij dat rapport. Of dit 
uheindelijk haalbaar is, zal pas duidelijk zijn wanneer we alle ontvangen vragenlijsten hebben 
geivalueerd en besproken met de maatschappijen. Als onderzoeker steef je een bepaalde wijze 
van rapporteren na, maar je weet rdet of je. onderzoeksbevindin gen dat zullen dragen tot dat je 

onderzoek is afgerond. 

4. Onze eerste indrukken van de ontvangen informafie geven een verdeeld beeld. Het lijkt erop dat 
van bepaalde parameters, bijvoorbeeld bepaalde kosten, duidelijke cijfers naar voren komen, 
waardoor van deze parameters in de bijlagen een bandbreedte zou kunnen worden aangegeven, 
zoals voorgesteld in de herziene offerteaanvraag van het Ministerie van juli 2007. In bet ideale 
geval kan de samenstelling van de bandbreedte worden gegeven door de vermelding van de 
individuele cijfers van de maatschappijen. Hiertoe moet er met betrekking tot de individuele 
gevallen sprake zijn van voldoende massa en voldoende heterogeniteit. 

5. We hebben vastgesteld dat over de mate waarin over individuele.nmatschappijen en producten kan 
worden gerapporteerd, nadere_afspraken zijn gemaakt tussen het Ministerie van Financiën-en.het 
Verbond van Verzekeraars, waarvan wij niet op de hoogte zijn. De afgelopen weken is ons 
gebleken dat de gehanteerde bewoordingen aanleirling geven.tot misverstanden over de gemaakte-
afspraken. We zien-de noodzaak van tdparfiete overleg met het Verbondvan Verzekeraars en het 
Ministerie van Financian om nadere invulling te geven aan de gemaakte afspraken. Deze 
bespreIdng moet op dit moment nog pladtvinden. Indien alsnog zou worden besloten ciRt over 

individuele maatschappijen en producten kan worden gerapporteerd, dan moetem onze 

bevindingen worden voorgelegd ("wederhoor") aan de individuele maatschappijen alvorens erover 
te lannen rapporteren. Dat is in onze offerte zo vastgelegd. Dit zal invloed hebben op .de 
doorlooptijd van het onderzoek; we dienen deze praktische zijde van de vraag te betrekken in de 

afweging. 

6. Onze defuntleve uffizitt d.d. 17 juli 2007 vermeldt hierover: "N ndat de nelectie van 
maatchappijen definitief vaststaat, zullen per geselecteerd product de bij onderdeel B 

Productbeschrijving, efil geidentificeerde factoren en kemgetaIlen worden verzameld en 
vastgelegd. Hierbij wordt zoveel mogelijk aangesloten bij de indeling en de geidenfificeerde 
kostenvariabelen conform model 2 van de uhgewerkte modellen van De Ruijter (...). Op basis van 
deze inventarisatie kunnen, met behulp van het rekenmodel (onderdeel B), modelberekeningen 
worden gemaakt. Onze offerte voorziet in het ontwikkelen van het rekenmodel en bet 
inventariseren van de productkenmerken zoals hiervoor beschreven. Het Mtwerken en analyseren 
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van verschillende modelberekeningen, anders dan het invichtelijk maken van de werking van een 
specifiek product (onderdeel B), is geen onderdeel van deze-offerte (...)." 

Hieruit valt op te maken dat tijdens de onderzoeksfase relevante productkenrnerken, waaronder 
kostenvariabelen, zullen worden verzameld'en vastgelegd. In hoevene en in welke mate van detail 
over deze verzamelde kemgetallen effectief zal worden gerapporteerd blijkt hier niet Mt. 
Nogmaals, dit is afhankelijk van de uitkomsten van het feitenonderzoek en het tripartiete overleg. 
Bij het onderhavige onderzoek is het nog pregnanter omdat er sprake is van een deelwaameming 
en geen sprake van een integraal onderzoek naar de producten. 

B. Bijlagen 

Hierna volgt de mate van detaillering van de bijlagen bij het feitenondemoek, zoals die ons vandaaz 
voor ogen staat. 

1. Maatschappijen en de beleggingsverzekeringen volgens de Mfid-website. 

Volgens de informatie op de Kifid-website best22u er in Nederland ruim 1.200 beleggings-
verzekeringsproducten verdeeld over 42 maatschappijen. Conform afspraak hebben wij ons bij de 
productselectie hierop gebaseerd. 

Tabel die een volledig overzieht geeft van 1.200 producten verd eeld over 42 maa2chappijen, 
gerangschikt naar productcategorie: 

Categone 

Mantschappij Product Elypotheek Uitgestelde 
Lij frente

Spaarver- 
zekering

Overig 

AAA Productnaam 1 
Productoaam 2 
Productnaam 3 
Productnaam 4 
Prodimbaarn.5 
Productnaam 6 
Productaaarn 7 
Produetnaam 8 
Etc.

X 
X 
X

X 
X

X 
X

X 

BBB Ete 

CCC Etc. 

Etc.

Noot IFO 280308: De producten opKifid-website zija nog steeds niet in categozieën. ingedeeld. Dit 
moet dringend gebeuren, zoals aangekondiglin de offene-aanvraag vaabet Ministerie van Financiën. 
De sector moet hier actie nemen.
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2.	 Deelwaarneraing: van 50 producten: selectiecriteria 

Conform de opdracht heeft IFO 50 producten geselecteerd voor de deelwaarneming. 

Conform de opdracht heeft IFO van de grote maatschappijen minimaal 1 en maximaal 4 producten 
geselecteerd. Met maatschappijen wordt bedoeld: de individuele maatschappijen zoals vermeld op de 
Kifid-site. Veel van deze individuele maatschappijen zijn onderdeel van een groter verzekerings-
concern. Voorbeeld: ABN Amro Verzekeringen, Delta Lloyd, Erasmus, Ohra en Nationaal Spaarfonds 
zijn tegenwoordig onderdeel van bet Delta Lloyd concern. Deze grote concerns zijn met minimaal 4 en 
maximaal 9 producten in de deelwaameming betrokken. De verdeling van maatschappijen over 
concerns wordt hierna inzichtelijk gemaakt. Dit betreft de situatie ten tijde van het onderzoek - tijdens 

de onderzoeksperiode wijzigde dit. 

De 50 geselecteerde producten zijn in aantallen propordoneel verdeeld over de vier product-
categorieën: (1) Hypotheek (2) Uftgestelde lijftente (3) Spaarverzelcering (4) Overige. Wij hebben ons 
hierbij gebaseerd op productiestatisfieken van het Centaal Bureau voor de Statistiek (CBS) en bet 
Centrum voor Verzekeringsstatistiek (CVS). Bij de verdeling moet rekening worden gehouden met de 
homogeniteit van elke productcatessorie. 

2.1. Selectiecriteria producten 

Verdeling producten op basis van het marktaandeel beleggingsverzekeringen (CBS-cijfers verzekerde 
kapitalen van verzekeringen in beleggingseenheden 1997-2005): 

! Geseleeteerde	 I Produetcategorieen	 I Marktaandeel per 

i
Producten	

Categorie 

1	
I	 !  

1 20	 11-Dfflabeelt 	 1 45% 

! 10	 1 UngesteldeLijfrente	 1 30% 

! 10 1 Spaaryerzekering	 f 20% 

.)	 1 Overige	 1 	 5% 

1  50 	 i	 ] 100% 

De categorie Uitgestelde Lijfrente is iets minder homogeen dan de categorieën -Hypotheek en 

Spaarverzekering, vandaar dat deze een iets grotere dekking heeft gekregen. 

Belangrijke noot: De marktaandelen per product zijn niet bekencl. IFO heeft deze opgevraagd aan Het 
Verbond/CVS en ons is medegedeeld dat die marktaandel en per product niet beschikbaar zijn. 

Evenmin is van de geselecteerde 50 producten op niveau CBS/CVS bekend ve1k marktaandeel ze 

hebben. Dat criterium kon dus niet worden gehanteerd en deze informatietomt niet beschikbaar. Dat 
betekent dat da deelwaarneming weliswaar verstandig is verdeekt over de maatschappijen en de 
productcategorieën ia aantallen maar dat van de representativiteit in Euros niets bekend is. Dit heeft 
maakt de extrapolatie van de bevindin gen naar de hele massa niet mogelijk., iets waarwe al aeruime 

tijd op hameren.
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2Cr Selectieeriteria maatschappljen 

Verdeling producten. op basis van marktaandeel beleggingsverzekeringen (CBS-cijfers 1995-2005):: 

Geseleeteerde 
producten

Aantal producten 1 Aantal 
per maatsehappij	 1 Maatschapplien

Marktaandeelper 
Maatschappij 

12 4	 1 3 > 10% Forns, baterpolts,}IN 

15 3	 5 4 — 10 % Aegon,CB,DL, Paloon, £145 

6 .) 3 2 —4 % Axa, RVS, Zwitserleven 

17 1 17 1 — 2% ABN Amm, Algetneene Zetuwse, 
Allianz, Amersfoortse, Avero, DBV, 
Erasmus, Genettli, Goudse, 1..&G, 
Loyalls, Ohra, Postbank, Robein, 

1~r , VVA.A, Wintertbur 

50 ig 

I 0	 14 < 1% 

50 42 

Toelichting op .deze tabel, als voorbeeld nemen we de bovenste regel: Van de 3 maatschappijen met 
een marktaandeel van meer d2n 10 procent hebben we telkens 4 producten gese1ecteent Zo zijn er 12 
producten van de grootste 3 maatschappijen geselecteerd. 

Indien er voor een maatschappij meerdere producten werden geselecteerd, dan hebben we die verdeeld 
over de verschillende productcategoriet. Van de 42 maatschappijen zijn er zo 28- betrokken in bet 
onderzoek. 14 maatschappijen bebben een dermate klein marktaandeel in beleggingsverzekeringen 
1%), dat ze niet in bet onderzoek zijn betrokken. 

Marktaandelen maatschappijen en concerns (uit onderdeel "Marktverkenning") 

Een Eroot deel van deze maatschappijen zijn momenteel onderdeel van concerns. Marktaandelen op 
basis van het marktaandeel beleggingsverzekeringen (CBS-cijfers 1997-2005): 

Tabel 

Coneern Maatschappijea Marktaandeeb 

AAA BBB 8% 
COC 7% 
DDD 5%

20% 

EEE FFF 7% 
GGG 3% 
BH11 2% 
171 0%

12% 

Overige xx% 
Totaal 100%

De grootste zes concems hebben tezamen een marktaandeel van ongeveer 85%.
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3.	 Deelwaarneming: van 50 producten: Seleciie 

Op basis van het overzicht van producten en maatschappijen op de Kifid-website (punt 1) en de 
selictlecriteria (punt 2) heeft 70 de volgende 50 producten geselecteerd: 

Tabel 
Cetegorie 

Kaatschappij Product Hypotheek Uitgestelde 
Lijfrente

Spaarcer. 
zekerIng

Overig 

-AAA Productnaarn 1 
-Productnaam 4 
Produetnaam 7 
Produetnaam 8 
Etc.

v ,
X

X

•
X 

BBB Produemaam 17 
Etc.

X 

ete 
Toteal 28 maatschappijen Totaal 50 producten

WO heeft de 6 grootste concerns (85% marktaandeel) alle een bezoek gebracht t.b.v. het verkrijgen 
van nadere toelichting en verificatie van ontvangen informatie. Van de overige maatschappijen (...% 
markaandeel) heeft IFO er 3Dnx: bezocht. Van de andere maatschappijen zijn de vragenlij sten 
beoordeeld middels desk review, zonodig ondersteund door telefonische bevraging. 

4.	 Onderzoekshev:ndingen 

De bevindingen worden meegedeeld met bachtoeming van het onderzoeksdoel, zoals vastgelegd.in de 

defmitieve offerte-van 17 juli 2007. 

Van elk product is informatie opgevraagd van meerdere maatmensen. De maatnens is in belangrijke 
mate bepalend voor de hoogte van de meeste kostenpercentages. Daarom worden de bevindingen 
telkens weergegeven voor.een gegeven productcatenorie en voor een gegeven maatreens. 

We terughoudend zijn in hat oplij sten van mantschappijen en kostenpercentages omdat 
dergelijke lijsten de lezer in de verleiding kunnen brengen om ongenuanceerde uitsprakea.te-doen in 
de sfeer van "dure en goedkope" maatschappijen. azien de beperkte representativiteit van de 
deelwaarnerning is dat Met mogelijk.
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4.1 Voorbeeid • Hypotheken 

De kenmerken van een beleggingsverzekering gekoppeld aan een hypotheek is in kaart gebracht op 
basis van-vier verschillende maalmensen. Voorbeeld: Maannens 1 voor de HyPotheek: 

Geslacht boofdverzekerde M 
Geslacht medeverzekernte li 
Letitlidsverschil M - V = 3 jaar 

Jaar van afsluiten 1996 
Leettljd bij afsluiren 30 
Duur -35 
Premie per maand (f) 100 
Premievriistelling bij arbeidsongescbik tbeid MprimPM aantal klassen 
Uitkering bij overlijden (6)	 . 150.000 
Aantal producten in deelweameming 20 

Bevindingen op-bais van de- 
deelwaarneming van 20 prod acten, 
per vraag van delF0 vragenlijst (1) 

-

Maaisch. 1 Maatsch. 2 .... Maatsch.20 Commentaar 
bandbreedte, 
toraal, 
gemiddelde, 
ofander 
kenmerk 

Eerste kosten (Vraag3) 

Doorlopende kosten . (Vraag 6) 

Kosten voor provisie (Vraag 7) 

Poliskosten (Vraag 8) 

En zo verder voorde vragen van de 
vragenlijst, voor zover daarmee derelevante 
producrkenmerken-worden getypeerd:

aa 

ww 

etc. 

etc.

bb 

ax ...

cc 

yY

dd 

az

(1) Bij. elke regel cijfers in bun context moeten worden gep1aatst, bijvoorbeeld het 
venekentm man de eerste kosten met de premiesom of de beleggingen of een mix van beide. 
Daarbij zal worden uitgelegd dat de wijze van verrekenen net zozeer invloed heeft op de 
uikomsten als de hoogte-van de kosten zef, zonodig toegelicht met een berekening met het rFo-
modeL 

42 Uitgesteldelljrrente 

Idem-

4.3 Spaarverze1ceagen 

Idem 

4.4 Ovedge 

Idem
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5. Evaluatie-productkenmerken op basis van deelwaarneming 

De onderzoeksresultaten inzake productIcenmerken (punt 4 hiervoor) zullen objectief worden 
geavalueerd, zowel kwalitatief als kviandtatief. Ook hier geldt weer: in de mate wiarin de 
onderzoeksresultaten het toeliten. 

Kwantitatief: 
Bijvoorbeeld door de wonrgenomen kostenpementages per producteategorie te vergelijken met het 
percentage van Ombudsman Wabeke. 

Kwalitatief: 
Bijvoorbeeld door- aan te geven op welke wijze bij de vier productcategorieën de diverse kosten 
worden ingehouden (afErekkenvan premie, afirekken van belegging, mix, ...) 

In geval van tussentijdse wijzigiagen van de opgevraagde polissen, zoals afkoop en premievrij maken, 
zullen we trachten om de impact te berekenen van het ineens moeten betalen van de kosten die bij 
confinuering pas in de toekomst zouden hoeven worden betaald. Bij tussentijdse wijziging zal hierdoor 
het kostenpercentage stijgen- Dit moeten-we ideaIiter kunnen kwantificeren per productcategorie maar 
dat is afiankelijk van de individuele gevallen. In dit stadium van het onderzoek is het nog onduidelijk 
hoeveel basis we hier zullen hebben voor krachtige ultspraken.
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Aan Ministerie.van Flnancian

Amersfoort, 11 april 2008 

Zoals afgesproken staren we-hierbij een-overzicht van de vertragingen die we de afgelopen maand aan 
jullie hebben doorgegeven, alsmede de geschatte invloed op de afronding van ons onderzoek 

Vertragingen • 

Op honfd1ijnen hebben we de •volgende-vertragingen aan jullie gemeld: 

1.De eerste gemelde vertraging.was direct na de opleverdaturavoor de ingevalde vragenlij sten van 
vfijdag 14 maart. De vertr4ng ontstond door de onyolledige aanlevering door het CVS van enkele 
vragenlijsten en het-ontbreken van alle_codeersleutels. Dit is op dinsdag 18 maart en donderdag 20 
maart hersteld. Zonder codeerslautels konden we niet a) volledigheid van de respons vaststellen b) 
relatie leggen tussen de-ingevnir te vragenlijsten en de separaat aangeleverde brochures, folders etc. c) 
met onze interne documentafie beginnen en d) niet reageren op de direct zichtbare onvolledigheid of 
onjuisffleid van-het aangeleverde materiaal. 

2. De tweede gemelde vertraging_geschiedde na een week en was nodig omdat bij een eerste 
inhoudeluke beoordeling van het ontvangen materiaal per maatschappij bleek dat dit materiaal zonder 
duidelijke reden onvolledig was: vragenlijsten ontbraken, waren onvolledig ingevuld, bijsluiters en 
brochures.ontbraken, etc. Na ontvangst-van de codeersleutels konden we contact maken met de 
verzekeraars om dit temelden, te bespreken en op te doen lossen. 

3.. De derde gemelde vertraging_werd zichtbaar tijdens het eerste van de geplande gesprekken bij de 
verzekeraars, in casu bij de-eerste van de zes grote concerns, op 27 en 28 maart. Ook deze vertraging 
is directgemeld. Tijdens dat gesprek bleek dat de verzekeraars vragen in7Pke kosten en rendementen 
rilet volledig-hadden beantwoord of hetgegeven antwoord niet hadden onderbouwd, zoals was 
verzocht in de vragenlijst en-de fiegeleidende brief - en later in de door ons verstaurde Trequent 
gestelde vragen en antwoorden'-(FAQ). Dit leidde tot het vragen naar aanvallende inforrnafie: Deze 
aanvullende infurmatie wenitoagezegd, maar dit vraagt perconcern_(meerdere maatschappijen) toch 
enkele dagen. Dit.deed zich ook voor in hergesprek met het tweede concern (vorige week) en met het 
derde concern (gisteren). 

In hetgesprek met het dende concern is ook bet beantwoorden van enkele vragen, die we tijdens het 
gesprek hebben-gesteld, door het concenrvoorwaardelijk gemaakt, namelijk onder voorwaarde van 
`geheimhouding'. De informatie waarom is gevraagd.figt echter in het verlengde van informafie die 
reeds door bet concern is.aangeleverd; wie kunnen deze gestelde voorwaarde dan ook niet plaatsen 
maar bet ligt vermcsedelijk in t lijn van_de onduidelijkheld_rondonrde anonimisming van het 
onderzoek en de onderzoeksbevindingen. We moeten deze onduidelijkheid op korte termijn zien uit te 

- -	 • _	 de sector teneinde ook dit punt rnet het derch CCT	 _ 

Vandaag vindt het bezoek plaats aan bet vierde grote concern. 

4. De vierde gemelde vertraging werd vorige week bevestigd doordat de amalevering van de informatie 
door één van de concerns, waar op 4 april het gesprek zou plaatsvinden, dermate onvolledig was, dat 
we hebben gevraagd om de informatie aan te vullen. Als gevolg daarvan moest de afspraak naar 
achteren worden verschoven. Deze afspraak kon om meerdere redenen niet tussen de andere 
gesprekken worden gepland en vindt nu op 17 april plaats. Het laatste maatschappijbezoek vindt 
normaal gesproken op 21 april ptaats.



Al met al leidde het voorgaande nietalleen tot meer werk voor de onderzoekers maar ook tot het naar 
achteren schuiven van de datum waarop alle informatie beschikbaar zal zijn voor verwerking. 

Conform het gesprek met de -heren Tep Haar en Herbert op 22 januari in Den Haag, zou eIke serieuze 

vertragbag leiden tot het niet haIen van de deafflinat van 30 april en zou 310 deze direct melden aan het 

Ministerie van FinanO8n. Dit heeft WO telkens terstond gedaan. 

Getien het feit dat het laatste-bezoek áan de verzekeraars moest worden verplaatst naar 17 apriI en 

daar - gezien de eerdere ervaringen - nadere vragen en onderzoelc op moeten worden verwacht, mag 
de volledige basisinformafie op zijn vroegst eind april worden verwacht. Bij de verschillende 
betroldcen parfijen zijn in de laatste weekv.an  apri1 en de &erste week van mei val-Rnties gepland, wat 
een praktische beperking oplevert bij deuitvoefing van het onderzoek in de periode 25 apri1 - 9 mei. 

Zoals op 22 januari aangegeven en -naar aan1eiding van dehiervoor beschreven ontwikkelingen - 
begin vorige week herhaaId, is 31 mei een meer-realistische opleverdatom. In bijlage geven we de 
agenda voor de komende weken. De gedétailleerde begrofing van uren en kosten sluit bierop aan en 
zal beschikbaar worden gesteld. 

Overige punten 

Indien met naam en toenaam over de maatschappijen wordt gerapporteerd (hierover wordt nog 
gesproken), moet ookbet principe van hoor en wederhoor worden gerespecteerd: de gepresenteerde 

feiten en productkenmerken moeten dan: vooraf aan de-verzekeraars worden voorgelegd en hun 
commentaar zaI waarnodig worden verwerkt. Ook dit zal in mei.moeten gebeuren met de dan 
beschikbare personembij110 en de sterzekeraars. Ook hier mag weer discussie worden verwacht, 
betgeen inherent is aan bet fenomeen hoor-en-wederhoor. De datum van 31 mei is ook vanuit dat 
oogpunt een meer realistische einddatum. 

We zullen op zeer korte termijn contactmaken met het Verbondvan Verzekeraars teneinde hun 
voorstel te bespreken en te bezien of het zinvol en mogelijk is om een gesprek met een expertgroep in 
te lassen voor hardneldcige discussiepunt en diecentraal zouden ktnmen worden afgewikkeld. 

Tenslotte verzoeken wejullie.nog:rnaals om dezesanpassing van bet tijdschema te communiceren naar 
de betrokker partijen, in casa Klankbordgroep, Ministenen Kamer, zodatITO hier in het kader van het 
onderzoek over kan tommuniceren met de betokkenen. 

Voortgangsverwachth3g 

De hiema weergegeven planning gaat wederom nit van de medewerking vanuit de sector zoals 
toegezegd en besproken. Eventuele verbrawlgen of andereproblem en die vertaging kunnen. 

veroorzaken, zullen wederom terstond wordergemeld.
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Betreft 
feitenonderzoek-beleggingsverzekeringen 

Geachte heer Bos, 

Het Verbond van Verzekeraars maakt zich emstige zorgen over de voortgang van het 

leitenonderzoek beleggingsverzeked ngen en de beeldvormin g rondom dit onderzoek. 

Verzekemars werken conform toezegging constructief mee, ondanks eerder geuite zorgen 
over de opzet van het onderzoek. Wij hechten hier grote waarde aan omdat een goed 
feitenonderzoek een belangrijka bijdrage kan leveren aan het herstel van de ontstane 

reputatieschade. Onze waarnemin gen omtrent het verloop van het onderzoek en de 

heeldvormIng daarover bij stakeholders, geven aanleiding tot grote zorg over de vraag of het 
onderzoek gaat bijdragen aan een correct beeld van de branche en zijn producten. Deze zorg 
zit met name in het-verloop van bet overleg- en onderzoeksproces, de representatMteit van de 

steekpreeten de kwanteit van de analyse. 

Verloop.van het onderzoek 
ln jull 2007 hebben verzekeraars op uw verzoek hun medewerking aan het-feitenonderzoek 
toegezegd. Op. uw- aandringen hebben zij zelfs de voorwaarde van anonieme rapportage 
losgelaten, hoewel deze zeer le rechtvaardigen was, gegeven het felt dat slechts 50 van de 

meer- dan 1000- producten onderzocht zouden worden. Hierbij zijp aanvullende afspraken 
gemaakt om-optimale zorgvuldigheid van het proces te waarborgen. Deze betreffen met name 
het waarborgen vaa de representativitelt van de steekproef, de_gelegenheid- tot audit-van het 

onderzoeksmodel en overleg over de wijze van rapporteren. Deze afspraken zijn slechts zeer 

ten dele ingevuld.  

De steekproef is vanzelfsprekend door IFO getrokken. Aangezien wij geen inzicht hebben in 
rnarktaandelen van de diverse producten, hebben wij 1FO aangeraden met verzekeraars te 
bespreken in hoeverre de steekproef courante, representatieve producten bevat Voor zover 

onze waarneming strekt is dit niet gebeurd. Het lijkt ons daarom van belang te verifiéren of er 
een representatieve selectie is gemaakt, aangezien anders een onjuist beeid van de markt kan 

ontstaan. 

Informatie: drs. 1W. Herbert 

Doorklesnummer 070 - 333 35 01 Fax rechtstreeks 070 - 333 RS 30 E-mail h.herberteverzekeraars.nl
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De audit van het onderzoeksmodel heeft voor zover wij kunnen waarnemen, niet 

plaatsgeijonden. Wel is de vragenlijst aan verzekeraars voor commentaar voorgelegd. Het 
commentaar van verzekeraars is op cruciale punten niet overgenomen. Onze zorg zit, met 
name In de keuze voor onrealistische maatmenssituaties. Zo is een hypotheekverzekering 
genomen met een onrealistisch hoge overlijdensdekking in relafie tot de premie. Ook is 
gekozen voor een rnaatnens met een weinlg voorkomende hypotheekverzekering met een 
duur van 35 jaar, een maatmens die op een ieeftijd van 45 jaar een lijfrente afsluit voor 30 
jaar, en maatrnensen die op- hun 30e een spaarverzekering afsluiten voor 40 jaar. Deze 
punten hebben aanzienlijk aan relevantie gewonnen, in het licht van het voornemen in de 
billage-kengetallen per product op basis van deze maatrrensen op te nemen. 

Wij zijn ons etterdege van bewust dat ergroot politiek gewicht wordt toegekend.aan een niet-
anonleme rapportage, en zljn dan ook. voornemens onze inspanningen te richten op het 
mogelijk maken van de..door de Kamer gewenste rapportage. Daartoe is het essentleel dat 
alsnog op de genoemde punten overleg-kan worden gevoerd met uw ministerie en IFO over 

mogelijke onevenwichtigheden in het onderzoek en de wijze waarop deze kunnen, worden 

weggenomen. 

Beeldvorming over de opstelling van-verzekeraars 
In de Tweede- Kamer, maar ook door andere stakeholders, worden regelmatig twijfels geuit 
over de mate-waarin verzekeraars-medewerking geven aan het onderzoek. Wellicht vindt dit 
zijn oorsprong in onze eerste reactie op de roep om een onderzoek door de Kamer, waarin nut 
en haalbaarheid van-het onderzeek sterk betwijfeld werden. De perceptie dat de medewerking 
van verzekeraars te wensen overlaat, staat echter op gespannen voet met de feiten. Naar 
onze méning is de ontstane vertraging op geen enkele wijze toe te rekenen aan verzekeraars: 

Onze waarneming over de voortgang van het onderzoek tot begin december 2007, hebben wij 

op 6 december 2007 schriftelijk onder de aandacht van uw ministerie gebracht Dlt vormde de 
aanfeiding van een overleg tussen uw ministerie, IFD en Verbond op 14 december jl., 

waarmee heyonderzoek is vlotgetrokken. Vervolgens zijn pas op 12 februad 2008 concrete 
vragen aan verzekeraars-gesteld,.die nagenoeg geheel binnen de utterst beperkte termijn van 
4 weken zijrt beantwoord. Het Verbond heeit binnen een vrij stringente deadrine commentaar 
mogen leveren op de vregenlijst, dat echter zoals eerder aangegevert slechts ten dela is 
overgenumen. Inmiddels vemenen wij van onze leden dat er nu, rulm een maand na-
beantwoording van de vragen, nog-altijd nieuwe vragen worden gesteld en informatie wordt 
opgevraagd. Mede hterdoor is bij onze leden in de praktijk een beeld ontstaan van ean op zijn 
minst ongestructureend onderzoeksproces, hetgeen de vrees voor een onjuiste_ beeldvorming 

en verdere vertraaing voedt 
1rt-deioop. van hetproces-is-op verzcek van IFO de oorspronkelijke afspraak tvssen .1FO, uw 

ministerie en verzekeraars, om gegevensverkeér gedurende het onderzoek geanonimiseerd te 

faten PlaaiSijindén, omwille van de voortgang door verzekeraars versoepeld. Dawmee 
de publicitaire kwetsbaarheld van verzekeraars voor onjuiste beeldvorming gegroeid. 

Naar onze mening zijn de wagen door verzekeraars niet alleen tijdlg, maar ook zorgvuldig en 
naar beste kunnen beantwoord. Dit heeft echter een hoeveelheld en vadëteit aan gegevens 
opgeleverd waarvan wij ons kunnen voorstellen dat de analyse daarvan 1FO voor tritdagingen 
stelt Hiervoor hebben wij 1FO naar aanleiding van de conceptvragenlijst gewaarschuwd. Dit is 
inherent aan de materie en de gekozen onderzoeksmethode. 

Het feit dat verzekeraars initiatleven hebben genomen om waargenomen knelpunten te 
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bespreken, concessies hebben gedaan aan gemaakte afspraken om de voortgang te 

waarborgen en een-zeer grote inspanning.hebb en geleverd door binnen 4 weken een enorme 

hoeveelheId gegevens te leveren, klinkt naar onze mening nog onvoldoende door in het debat 
met de Tweede Kamer. Wij veronderatefIen dat de hiervoor gemelde felten, Inzichten en gang 
van zaken sporen met uw beeld: In het verIengde hlervan hechten wij dan ook aan een helder 
signaal aan de Kamer omfrent de constructieve opstelling van verzekeraars in dit onderzoek. 

Ulteraard-zijn wij graag bereid bovenstaande nader aan u toe te iichten en zullen wlj ook in het 
verdere verloop van het onderzoek onze medewerking bluven verlenen. Nogmaals: een 
kwalitatief goed onderzoek is ook in het belang van de sector, dat realiseren wij ons terdege. 

Met vriendelijka groet. 

R. Weurding

3.
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Vertrouwelijk 
Ministerie van Financiën 
Ter attentie van de heer dr B ter Haar 
Postbus 20201 
2500 EE Den Haag

Amersfoort, 23 april 2007 

Ondérzeek beleggingsverzekeringen 

Geachte beer Ter Haar, 

Op uw verzoek bevestigen we hierbij dat de verwachte rapportagedatum van het feitenonderzoek naar 
beleggingsverzekeringen moet worden verschoven naar 30 mei. Een cumulatie van vermagingen die 
tassentijds niet konden worden goedgernaakt, maakt de toch al happe rapportagedeadline vall 30 april 

onhaalbaar 

Het feitenonderzoek is gebaseerd op een bevragng van de verzekeringsmaatschappijen (28) over de 
geselecteerde producten (50) door middel van een vragenlijst met bijbehorende toelichting. Deze 
vragenlijst was vooraf via het Verbond van Verzekeraars afgestemd met de sector. De bevraging 
geschiedde in één grote ronde met alle betrokken verzekeringsmaatschappijen, gevolgd door bezoeken 
ter plaatse voor een toelichting op de verstrekte informatie en ter verificatie -van de bevindingen. De 
vertragingen die we u eerder hebben gemeld komen vooral voort uit het feit dat de vragenlijst niet in 
de praktijk kon worden getest, maar meteen in de hele goep moest worden uitgezet. 

Duidelijk werd dat elke maatschappij eigen wertprocessen heeft, eigen interpretaties heeft en eigen 
.definitiestanteert. De bezoeken aan de maatschappijen blijken noodzakelijk om relevante 
productinformatie op tafel te krijgen die aanvankelijk niet inzichtelijk was. Voorafgaand, tijdens en 
koMna deze gesprekken heeft LEO aerichte informatieverzoeken gedaan teneinde de essentie van het 
onderzoek te realiseren: inzicht verhij gen in de werking van producten en productkenmerken. Na de 
laatste bezoeken aan de verzekeringsmaatschappijen hebben we enkele resterende vragen door-
gegeven. lEO. geeft de betrokken maatschappijen de djd om de gevraagde informatie te verstrekkem 

De individuele verzekeraars en het Verbond van Verzekeraars zijn rich bewust van het belang van het 
onderzoek en van de urgentie en we rekenen erop dat rij er ook in deze slotrase alles aan zullen doen 
om tijdige opleveaing mogelijk te maken. We stellen een deadline van 8 mei vast voor het ontvangen 
van de resterende informatie; rapportage per eind mei moet zo gegarandeerd zijn 

We sMffen vast.dattet onderzoek een nuttig restiltaat oplevert. Voor een kwaliteitsvol feitenenderzoek 
moeten de maatschappijen echter in de gelegenheid worden gesteld om de aanvullende informatie te 
verstrekken en dat kost meer üjTdi6Ftprönkeliik gepláfir 	 '" 

Hoogachtend, 

E.I. Lammers
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Vertragingen 

1.
De eerste gemelde vertraging vond plaats direct na de opleverdatum van vrijdag 14 maart. De 
vertragIng ontstond door de onvolledige aanlevering door het CVS van enkele vragenlij sten en het 

ontbreken van alle codeersleutels . Dit is door ons direct ann CVS en aan u gemeld. Het probleem 

werd op dinsdag 18 maart resp. donderdag 20 maart hersteld. Zonder codeensleutels konden we 
niet a) de volledigheid van de respons vaststellen, b) de relatie leggen tussen de ingevulde 
vragenlij sten en de separaat aangeleverdebrochures, folders etc., c) met onze inteme documentatie 
beginnen, en d) niet reageren op de direct richtbare onvolledigheid en onjuistheid van het 

aangeleverde materiaal. 

2.
De tweede gemelde vertraging geschiedde na: een week. Bij een eerste inhoudelijke beoordeling 
van het ontvangen materiaal per maatschappij bleektamelijk dat dit.materiaal zonder duidelijke 

reden onvolledigwas: vragenlij sten ontbraken, waren onvolledig ineevuld, bijsluiters en brochures 
ontbraken, etc. Na ontvangst van de codeersleutels konden we contact maken met de betreffende 

maatschappij en orn rflt te melden, te besprekem ente doen oplossem 

3.
De derde gemelde vertraging geschiedde na twee weken. Deze vertraging werd zichtbaar tijdens 
een van de eerste bezoeken aan de vemekeraars, in casa een van de zes pnte concerns. Ook deze 
vertraging is direct gemeld. Tijdens dat gesprek bleek dat de verzekeraars wagen inzake kosten en 
rendementen niet volledig hadden beantwoord of het gegeven antwoord niet hadden onderbonwd, 
zoals was verzocht in de vragenlijst en de begeleidende brief. Tevens was dit door310 begin 
maart nogroaals bevestigd in de door ons verstuade-Trequent gestelde vragen-en antwoorden' 
(FAQ). Wij hebben dus bij dat concern naar de ontbrekende informatie moeten vragen. Deze 
aanvullende informatie werd toegezegd, maar dit vraagt per concern (meerdere maatschappijen) 
toch enkele dagen. Dit deed zich ook voor in bet gesprek met de andere concerns. 

Eemander concern gaf tijdenshet verificatiebezoek te kennen dat ze een deel van Mme wagen 

slechts onder voorwaarde van `geheimhouding; beantwoorden . De betreffende4nformatie waarom 

door ons- is gevraagd ligt echter in het verlengde van informatie die reeds door hetconcern is 
aangeleverd; we kunnen deze gestelde voorwaarde dan ook niet plaatsen maar het ligt 

vermoedelijk kr de lijn van de onduidelijkheid rondom de lanonimisering" van het onderzoek, van 

de verstrekte informatie en van de 0nderzoe1csbevindingen. We moeten deze onduidelijlcheid op 
korte tennijn zien uit te klaren met het Verbond en de maatschappijen teneinde ook dit punt met 

de betrokken maatschappijen op te lossen. 

Bij weer een ander concem werden de opsrevraagde gegevens niet verstrekt omdat het om. 

. 'vertronwelijke strategische informatie' zou gaan. Pas in een gesprek met de directie van het 

betreffende concern werd het alsnog toegezegd. - 	 • 

Let wel, we spreken hier over opleveringsperikelen van de afgelopen week, dus medio april. Ze 
worden opgeworpen tijdens de bezoeken aan de maatschappijen. Ze weerspiegelen zorgen 

bekommends sen
 vanuit de sector die 110 slechts met veel moeite en tijdens de ontnoeting met de 

maatschappijen kan trachten op te lossen.
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4. De vierde gemelde vertraging werd veroorzaakt doordat de aanlevering van de informatie door 6én 
van de coneerns - waar begin aprll het bezoek zou plaatsvinden - dermate onvolledig was, dat we 
moesten vragen om de gevraagde informatie aan te vullen alvorens ons bezoek af te leggen. Als 
gevolg daarvan moest de afspraak naar achteren worden verschoven. Deze afspraak kon hierdoor 
pas plaatsvinden na de andere geplande afspraken met de overige grote concerns. 

1
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Van: 
Verzonden: dinsdag 20 mei 20138 17:13 

Aan:

TM/ME) 

FW: 

CC: 

Onderwerp : ConceptrapPort IFO 

Beste leden van de klankbord g roep Feitenonderzoek beIeggingsverzekeringen, 

Ter voorberelding van onze derde bijeenkomst as donderdag stuur ik u hlerbij het conceptrapPort. Omdat de 

onderzoekers momenteerhard aan het werk zijn om het rapport af te ronden is nog niet alletekst beschikbaar 

en zijn sommigagedeeltes
 nog grijs gemarkeerd. Over pagina 1 t en 12 zijn het IFO en hetrninisterie nog met 

elkaar in gesprek waardoor ook deze tekst nog niet beschikbaar is in deze rapportage. Aangezien,deze 
rappotage nog een concept betreft en vertrouwelijke inforrnatie bevat wil ik u verzoeken om dit rapport niet 

verder te verspreiden. 

Graag tot ziens as. donderda g van 14:00-16:00 bij het Ministerie van Financién. 

Vriencielijke groat,



En-

Vertronwelijk 
Ministerie van Financien 
Ter attentie van de heer dr. B. ter Haar 
Postbus 20201 
2500 EE Den Haag

Amersfoort, 23 mei 2008 

Ondereoek beleggingsverzekeringen 

Geachte beer Ter Haar, 

loals lTD gisteren (22 mei) tijdens de Klankbordgroepvergadering heeft toegelicht, biedt de inmiddels 
beschillaar aestelde informatie van de verzekeringsmaatschappijen, nog onvoldoende basis voor een 
eisentieel onderdeel van het onderzoeknaar de belegginpverzekeri ngen, nameIijk de opbouw van de 

totale kosten van de producten. DeKlankbordaroep bevestigde onze mening dat er nog te weinig basis 
is om inzicht te geven in de kostenopbouw voor de onderzochte producten. ffet betreft zowel de • 

verzelceringgerelatearde kosten als de belegginggerelateerd e kosten waarover aanvullende informatie 

nodig is. 

De benodigde aanvullende informatie beteft voornamelijk, maar niet uitsluitend, het zogenaamde 
"formularium" of delen daarvan, alsmede aanvullende informatie inzake de beleggingen en 
bijbehorende kosten. De deadline voor de aanlevering daarvan was 8 mei 2008, conform onze brief 
aan de betrokken maatschappijen d.d. 22 april en onze brief aan u d.d. 23 april j1 In deze Iaatste brief 
hebben wij tevens aangegeven dat IFO alleen op deze wijze - aanlevering van deaanvullende 
informatie uiterlijk 8 mei - tegen eind mei zou kunnen rapporteren. Van enkele concerns en van een 

enkele kleinere maatschappij was deze aanvullende informatie op de tadline-van S rnei jl, nog niet of 

niet in bruikbare vorm beschikbaar. 

Het onderzoek naar de kosten van beleggingsverzekerin gen betreit eemessentieel deel van het 

onderzoek en beefr ook maatschappelijk en lir de Tweede Kamer ve gnandacht. We zijn ons daarvan 
terdege bewust en hebben het nodige-gedaan ott drtoegezegde informatie tijdig te verkrij gen. Een 
deel ervan moet nog in bruikbare vorm aan ons worden verstrekt of werd zojuist geheel of gedeeltelijk 

verstekt, te kort voor de beoogde rapportagedatum. Deze aanvullende infonnatie moet namelijk door 
ons worden verwerkt, geanalyseerd en besprokennet de verzekeraar, vvat de afronding van ons 
onderzoek en de afstemming van het onderzoeksrapport voorde beoogde rapportagedatum onmogelijk 
maakt. Hiervoor waren drie weken voorzien. Deze periode is nu bijna om en er k mt nog steeds 

informatie binnen. 

Zonder deze informatie biedt ons onderzoekniet desubstantige dekking-die benodigdds. Het 
onderzoek is daarmee onvoldoende voltooid om een rapportage over de bevindingen te rechtvaardigen. 

Wij anlitrzr 'tw nDk onzorgvuldig orn op basis van de beschikbare informatie voIgende week 
uitspraken te doen over de kosten van beleggingsverzekerin gen en daarmee over bet onderzoek in zijn 
geheel. We zullen nadere afspraken met u moeten maken over de termijn waarop het onderzoek wel 
kan worden afgerond, op basis van de beschikbaarstellin g van de benodigde anwullende informatie, 

maar u zult begrijpen dat wij bij deze aan levering afttankelijk blijven van de medewerking van de 

betrokken verzekeraars.



Tenslotte gaan we nader in op uw verzoek om juist over dia kosten (met naam en toeneam) per 
product te rapporteren, in aanvalling op de rapportage op niveau van productcategoriean. Dat is 
momenteel onmogelijk om de volgende reden. Deze kosten zijn in absolute zin bij on& bekend, mazr 
hierop moet een toelichting worden gegeven omdat deze kosten, behoren bij de betreffende 
maatmensen en niet algemeen geldend zijn voor dat betraffende product Deze toelichting is glechts 
mogelijk door middel van bet bijbehorende formularium, waarover hiervoor is geschreven. Vele 
verzekeraars die bet formularium beschikbaar stelden, dedeadit onder de uitdrukkelijke voorwaarde 
van anonimiteit, die we respecteren. Ze erkennen dat deze informatie noclig is om het benodigde 
inzicht te geven in de kenmerken van hun producten, maar stelleategelijk dat dit vertrouwelijke 
informatie is waarover niet herkenbaar (met naam en toenaam per product) mag worden 
gerapporteerd. 

Vanochtend hebben we met u en het Verbond van Verzekeraars gesproken over de vrng of hat 
mogelijk is om deze anonimiteit op te heffen. Dit is slechts rnogelijk met de uitdrukkelijke 
toestemming van de betrokken maatschappijen, die deze Mestemming nurneestal nitdmkkelijk niet 
hebben gegeven. We spraken af dat zal worden enderzocht of de maatschappijen hun standpunt door 
middel van nader overleg op basis van de volledige onderzoeksbevindingen zouden willen 
heroverwegen. Wij zijnbereid om hieraan mee te werken, maar hebbentegelijk aangegeven dat een 
dergelijke toelating niet zou stroken met de vertrouwelijke behandeling die in de afgelopen weken 
werd verlangd. In het geval van. rapportering met naam en toenaam zal voor de benodigde bilaterale 
afstemming met verzekeraars inzgke da gepresenteerde kenmerken en bijbehorende toelichtingen; 
voldoende tijd moeten worden ingeruimd. 

Na ons mondelinge overleggisteren en vandaag vonden we het zorgvuldig om-onze overwegingen 
vandag schriftelijk (via ernail) aan u bevestigen. 

Met vriendelijke groet, 

Evert-Jan Lammers



Directie Financiéle Markten 

Instituut voor Financleel Onderzoek 

Daturn
	 tlw brief (Kenment)

	
Ons kenmerk 

27 mei 2008
	 FM 20013-01250 M 

Onderwerp 

Feitenonderzoek beleggingsverzekedngen 

Geachte heer-lammers, 

Met verontrusting heb ik vorige week kennisgenornen van het conceptrapport 

van het feltenonderzoek naar beleggingsverzekedn gen, zoals dat is aangeboden 

aan de klankbordgroep. Mijn verontrusting betreft zowel de kwaliteit van het 

rapport als de gana van zaken 

Ten aanzien van de kwaliteit moet ik constateren dat deze momenteel niet op 

het vereiste niveau is, zoals dat mag worden verwacht op basis van de offerte en 

opdrachtbevestiging. In dit conceptrapport worden nog geen bevirdingen 

gerapporteerd en.bevat dan ook weinig nieuwe en zinvolle informatie. Het 

onderzoek van de producten mobt worden gebaseerd op een steekproef van 

vijftig producten die voor-eertaantal maatmenssituafies worden doorgerekend. 

Uit het conceptrapport wardt niet duldelijk-hoe het door IFG ontwikkelde 

rekenmodel erult zlet en hoe zij.daarvan gebrulk heeft gemaakt Langs deze 

lijnen heeil ook de. klankbordgroep zich uitgelaten over het concept Bovendien 

is het conceptrapport slordig, slecht gestructureert onvolledia_en-qua 

toonzetting niet altijd neutraal. Dat geldt overigens niet alleen vcor de delen 
.	 . _	 . 
waarvoor medewerking en aanlevering van gegevens door verzeket aarinodig 

is, maar ook voor de delen die al weI hadden kunnen worden afgerond, zoals de 

marktverkenning en de beschrijving van de type 

beleggingsverzekeringsProducten. 

lk verwacht een zinvolle rapportage van acceptabele kwafiteit met daarin een



marktverkenning en een zorgvaldige productbeschrijvin g op basis van het 

onderzoek naar produkenmerken en transparantle. In sen bijlage wordt ook 

een tabel opgenomen met daarin relevante-kenmerken per onderzocht 

beleggingsverzekeringsProduct (in-iedergeval .de kosten, overlijdensrisicopremie 

en de structuur van het product). Ook de veriekeraars bij monde van het 

Verbondvan Verzekeraars staan erachter dat- deze gagevens in hel rapport 

worden opgenomen. 

Op 23 mel j.l. gaf u aan dat er-meer tijd nodig is voorhet opleveren van een 

rapport, omdat u het onzorgvuldig acht op-basis van-de beschikbare informatie 

uitspraken te doen. Deze gang van zaken-vind ik hoogst onbevredigend, temeer 

daar het de derde keer is dat het onderzoek verder vertraagt Veel te laat werd 

aan mij.in 2007 de vertraalág gemeld dat de door u in eerste instantie beoogde 

aanpak van het onderzoek niet haalbaar was. Vervolgens is in overleg een 

nieuwe planning gemaakt, garicht op oplevering van het onderzoek eind apriI. 

IFO heeft op 22 april nog informatie bij verzekeraars opgevraagd die momenteel 

wordt aangemerkt alsbruciaal: Daarmee is de-deadline van eind mei kenneftik 

ook niet reáel geweest 

Ik wil een kwalitatief goed rapport dat de minimale bets der kritiek kan 

doorstaan. Het lijkt me dan ook onvermijdelijk u nog twee weken de tijd te geven 

om het rapport op een acceptabele manier af te ronden. lk verwacht ulterlijk 13 

juni een rapport dat aan geschetste .eisen voldoet en alszodanig is afgestemd 

met mijn departement. 

Hoogachtend, 

Wouter Bos 
Minister van Financiën

. .	 • 

2/2



institunt 
financieci 
onderzook 

De Minister van Financidn 
De heer W. Bos 
Postbus 20201 
2500 EE Den Haag

Amersfoort, 29 mei 2008 

Betreft: Onderzoek beleggingsvenekeringen 

Zeer geachte heer Bos, 

Gaarne willen wij u, mede naar aan1eiding van uw schriDen cLd. 27 meii2008, informeren over de 

voortgang van ons onderzoek. Wij hebben: uw departement regelmatig en gedettilleerd van deze 

voortgang op de hoogte gehouden en het lijkt ons thans_goedrechtsireeks contact met u te hebben. De 

door ons via deze brief verstekte informatie komt overeen met datgene -wij onlangs hebben 
gerapporteerd en besproken tijdens het reguliere overleg met uw departement en de door het 

departement ingestelde Klankbordgroep d.d. 22 mei j1.. 

Uw onaangekondigde bdef van 27 mei jl. heeft ons hoogst onaangenaam verrast: Wij menen dat u 

onvolledig bent geinformeerd. De gemaalcte verwijten beschadigen- ten onrechte de reputatie van ons 

instituut 

Hienn gaan we in het kort op een aantal punten in. 

Verwachtingen met betrekking tot het door ons op te stellen-rapport van bevindingen 

De door u dezer dagen - en eerder - uitgesproken verwachtingen ten aanzien van bet rapport - "Iedere 

polishouder moet aan de hand van het TO-rapport lonmen- zien hoe zijn product er TOOT staat" of 

woorden van gelijke strekking - zullen en kunnen niet waargemaakt worden op basis van dit 
onderzoek. Dat is bij uw departement vanaf de aanvang vanlet feitenonderzoek (begba 2008) en bij de 

leanIcbordgroeP bekend. De omvang van de steekproef van 50 maakt dit-onmogelijlc. Deze omvang is 

in onderling overleg vastgesteld: Er zijn honderdenproducterr en-vele honderden variaties daaroptin de 

markt verkrijgbaar, in totaa1 meer dan 1.200 producten. 

Concept 

Wij hebben ter. voorbereidinuop de vergadering met de Klankbordgroep . op 22 mei j.L - uiterst 

vertrouwelijk — een eerste aanzet gegeven voor een concept rapport, niet om het over de inhoud te 
hebben (het onderzoek kon immers niet worden afgerond. vanwege het ontbreken van informatie), 
maar om- voor een aantal belangrijke problemen steua te zoeken en input te krijgen, waaronder de 

stmetuur, anonimisering en de mate van detail van de bijlagen. Hoewel de term "eerste concept 

bedoeld voor de. Klankbordgroep" 
door onsis gebruikt, blijkt expliciet uftrdit stuk en het begeleidend 

schrijven dat bet ordarr^Ple. niet ,ftserond en dat de tekst bedoeld was voor discussie. De stelling 

: datrateaconcept rapport heeft uitgebracht' strookt niet met de werkelijkheid. 	 • - • 

OnderzoeksProces 

Tijdens het onderzoek bleken de afspraken - in. het bijzonder over de informatieaanleverin g - die 

tussen partijen, het departement en het Verbond, waren gemaakt - met de betrokkenheid van 

vertegenwoordigers van verschillende belangenhebbende polishouders - onvoldoende uitgewerkt 
waren en daardoor onvoldoende draagvlak te bieden. De discussies met de verzekeraars over 
elementen van de conerete invulling van de opdracht hebben zich vanaf de start van het onderzoek 

stelselmatig voorgedaan en hebben zich tot in deze maand voortgezet.
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Zoats in de opdrachtfase was ovèreengekomen, had IFO een: diepgaand vooronderzoek ingepland 
teneinde mogelijke valicuilen en problemen te inventariseren die zich tijdens het onderzoek zouden 
kunnen voordoen. Hiertoe hadden wij in het najaar van 2007 met een vijftal verzekeraars diepte-
interviews gepland. De onderhandelingen over de inhoud en structuur van deze interviews vroegen 
van de zijde van verzekeraars een 1ange doorlooptijd. Na toezeggingen onzerzijds over 
vertrouwelijkheid hebben enkele interviews uiteindelijk plaatsgevonden. Deze interviews leverden 
nauwelijks enige informatie op. Het afgesproken vooronderzoek als start van het feitenonderzoek 
bleek derhalve onhaalbaar te zijn. 

Genoemde omstandigheden hebben IFO begin december 2007 voordat wij het diepgaande onderzoek 
aanvingen - tot het inzicht gebracht dat de onderzoeksdoelstellingen niet zonden kunnen, worden 
gehaald. Wij hebben daarom d.d. 4 december 2007 uw departement schriftelijk kenbaar gemaakt de 
opdracht te willen temggeven. Uw departement heeft ons 'vervolgens overtuigdrclag met hulp van de 
inspanning van uw departement om de sector in beweging te krijgen, de zaak tot een goed-einde 
gebracht zou knnnen worden. Op 20 december 2007 vond een vergadering plaats met uw departement 
en vertegenwoordigers van de verzekeringssector over de rnogetijkheid om het feitenonderzoek te 
laten (door)starten volgens de gewijzigde aanpak. Gemeten vanaf dat moment heeft IFO aangegeven 
dat het feltenonderzoek pas in juni 2008 afgerond kon zijn. De datum van 30 april werd slechts 
aanvaard onder de absolute voorwaarde dat de gevraagde informatie tijdig en van, voldoende kwaliteit 
zou worden aangeleverd. Er werd afgesproken dat afwijkingen hiervan telkens door EFO aan het 
departement zouden worden doorgegeven. Dit is ook gebeurd. 

Informatieverstrekking door de verzekeringsmaatschappijen 

Op 6 december 2007 hebben wij op verzoek van uw departement een titvoerige sclailtelijke 
recapitulatie verstrekt van het verloop van het onderraeksproces tot op dat moment, de daarbij gerezen 
problemen en onze communicatie daaromtrent 

IFO heeft in samenspraak met het Verbond van Verzekeraars in januari 2008 een uitgebreide 
vragentijst met toelichting opgesteld, teneinde de benodigde onderzoeksinformatie van de 
maatschappijen - te verkrijgen. Deze vragenlijst is op 15 februari 200r aan- de maatschappijen 
verzonden. De deadline voor de ontvangst van de antwoorden-was 14 maart 2008. 

Zoals was voorzien heeft IFO fitde periode medio maart tot medio april 2008 bezoeken gebracht aan 
diverse maatschappijen-om hun antwoorden te bespreken. In dezeperiode heeft IFO met regelmaat het 
departement gektfonneerd over de tijdigheid en de kwaliteit van de aangeleverde informatie. Vele 
maatschappijen gaven met- de verstrekte informatie niet liet gewenste inzicht in de (kosten)siructunr 
van de te geselecteerde producten. 

Direct aansluitend heeft IFO op 23 aprit 2008 de benodigde informatie (wederom schriftelijk) bij de 
maatschappijen opgevraagde	 heeft dit op 22 aprit schriftelijk_doorgegeven aan-uw departement, 
waarbij een desdlintwerd afgesproken van 8 mei voor de aanlevering. 

•	 • • --.•••-.n 	 -• • •, 

Op 8 mei bleek wederom dat de gevraagde informatie nog niet was verstrekt of niet het gewenste 
inzicht gaf in de (kosten)structuur van de onderzochte producten. ff0 informeerde wederom uw 
departement over de kwaliteit van de aanlevering van mformatie door de maatschappijen. De 
vaststelling was dat er nog niet over de onderzoeksbevindingen kon worden gerapporteerd omdat er 
nog steeds sprake van was een resterende informatiebehoefte. rpo heeft dit ook duidelijk gemaakt in 
de communicatie aan het departement ri.d. 19 mel jl. Tijdens de vergadering met uw departement en de 
Klankbordgroep op 22 mei jl. hebben wij dit toegelicht en dnidelijk gemaakt dat DEO geen macht heeft 
om dit te doorbreken.
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Wij constateren dat de resterende informatiebehoefte vooral de beleggingstechnische aspecten van de 

producten betreft. Een deel van de maatschappijen stelt bijvoorbeeld dat het onmogelijk is om. de 

gevraagde informatie te verstrekken omdat deze zich alleen bij. de (externe) vermogensbeheerder 

bevindt Het is nochtans de verzekeraar zelf die verantwoordelijk is v007 deze infOnnafieverstreldring 

aan polishouders. Derbalve zou die belangrijke informafie voor IFO beschikbaar moeten zijn..Vele 
betrokken maatschappijen hebben het gevraagde inzicht wel aegeven, waanfit blijkt dat anze vragen 

duidelijk waren. 

Ook bestaat er achterstand in de verstreklfing van vertrouwelijk e informadie over kostenopbouvi. IFO 

heeft deze informatie aan de verzekeraars gevraagd omdat deze vernouwelijke gegevens om een.aantal 
redeneu essentieel en onmisbaar zijn voor het onderzoek. De belangrijkste 

is dat IFO een-

connolemogelijkheid
 client te hebben om de opgave van de (nominale) kosten van de vetzekeraar - 

steekproefsgetijijs - te kunnen conlroleren. Zonder deze controIemogelijkheid zou.. slechts 'een 

mededeling van een verzekeraar . resteren. Een verzameling van dergelijka mededelin gen verdie.ntrniet 

de status van 'een onderzoek'. 

Het mag duidelijk zijn dat de informatie - op het moment dat ze wordt ontvangen nog moet worden 
geanalyseerd en afgestemd. Dit betreft heteigenlijke onderzoek. We stellen vast dat een deel van deze 

informatie nog steeds onvolledig is of geen deugdelijke analyse mogelijk maakt. 

Het is 
bekend dat dit onderzoek wordt uitgevoerd onder de toezegging van vrijwillige medewefking 

van de sector en dat IFO geen macht heeft om in te grijpen wanneer bet anders loopt dan gewenst. 

Afronding van het onderzoek 

De gevraagde aanvullende informatie van een aantal verzekeraars is essentieel, vooral door hun 
belangrijke aandeel in de steekproef van 50 producten. Zonder deze informafie nillen wij beperkt 

bevindingen kannen rapporteren. 

De door u gestelde termijn van 2 weken voor afronding van het onderzoek is niet reëel aangezien de 
tussen partijen vereiste afstemming van recent ontvangen c.q. nog ontvangen informatie nog moet 

plaatsvinden en omdat er IMMer noLinformatie ontbreekt 

Participatie van de Klankbordgro ep in de laatste fase van het onderzoek - met name detotstandkoming 

van het rapport - achten wij van groot belang De Klankbordgroep, met vertegenwoordigers van 

belangengroepen, beeft dit belang bevesfigd. Hiervoor dient voldoende doorlooptijd te worden 

ingentimd. 

Gezien de in dit schruven geschetste omstandigheden en onze ervaringen tot beden kunnen wij geen 
uitspraak doen over het moment van gereedkomen van ons rapport. 

Tenslotte 

Wij betreuren bet dat ons een aantal zaket aan—gerek-end-ftrden die buiten onze macht-liggen. Zaken 

zoals teleurstellingen die voortvloeien uit een beperkte steekproefomvang of uit beperkingen en 

vertragingen in de ons beschticbaar gestelde informatie en de onmogelijkheid om product 

vergelijkingen te doen. 

Gezien onze bevindingen zijn wij van mening dat het onderzoek, ondanks de moeilijkheden die zich 
voorgedaan hebben en nog steeds voordoen, interessante resultaten zal opleveren.
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IFO verzoekt u deze brief openbaar te maken. 

Hoogachtend, 

Evert-Ian Lammers
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ONDERZOEK BELEGGINGSVER7FKERINGEN 

-Minister Bos heeft onlangs ernstige verwijten gericht aan het adres van IFO. WO meent dat deze 
verwilten onterecht zijn en dat hierdoortrear reputatie ten onrechte ernsfig is beschadigd. 

IFO stelt vast dat er een belanglijk \rerschil bestaat tussen de informatieverstrekking door IFO aan het 
departement-en de informatieverstrekking door de Minister aan de Kamer. IFO heeft in een brief aan. 

de Minister d4. donderdag 2ganei II. één en ander uiteengezet en de Minister verzocht om deze brief 
openbaar te maken. Dit om de Tweede Kamer en de betrokkenen correct te informeren over het 
proces, en als:rectificafie' van de gemaakte verwiften. Nu deze openbaarmaking achterwege bilftt, 
voelt IFO zIch genoodzaakt zelfstandig met enige intormatie naar buiten te treden. 

• IFO heeft  tempo en in detail geinformeerd over de voortgang en de moeilijkheden alsmede 
over de consequenties van dedoor de verzekeraars bedongen gehelmhouding. 

o IFO heeft begin december 2007 de opdracht teruggegeven nadat ze had vastgesteld dat met de 
overeengekomen onderzoeksopzet deonderzoeksdoelstelling en niet gehaald zouden kunnen 
worden. Het Ministerie heeft, door het aanbieden van ondersteuning, IFO overtulgd het 
onderzoek-voortte zettem Eind december is er in overleg met het Ministerie en de 
verzekeringssector een nieuwe onderzoeksopzet overeengekomen. 

IFO heeft ter voorbereidingeo de vergadering met de Klankbordgroep op 22 mel jl. - uiterst 
vertronwelijk - een eerste aanzetgegeven voor een rapport, niet om het over de inhoud te 
hebben (het onderzoek was stopgezet vanwege het ontbreken van informatie), maar om voor 
een aantal belangrijke problemen steun te zoeken en input te krijgen. Hoewel de term ijeerste 

.concept berbeld.voor de Klankbordgroep"door ons is gebruikt, blijkt expliciet uit dit sluk en het 
begeleidend schriven dat het onderzoek niet is afgerond en dat de tekst bedoeld was voor 
discussie. De stelling 'dat IFO een concept rapport heeft ultgebrachfi strookt niet met de 
werkelijkheld...

- 
De door de-Ministergewekte venvachting dat polishouders de onderzoeksresuttaten kunnen 
betrekken op de eigen potis, is nlet haalbaar. Dit was en is bekendbij het Ministerie. 

• IFifis met het onderzoek van start gegaan in september 2007; eind mei 2003 resteert er nog 
informatiebehoefte. Daardoor wordt de doodooptijd van het onderzoek verlengd. Dat kan IFO 
niet worden aangerekend. 1FO kan het onderzoek pas venichten als de gevraagde informatie 
ontvangen is. Verzekeraars werken mee-op basts van vrijwifligheld;IFO heeft in deze geerr 

enkele macht 

IFO is bereid om op basis van het thans ontvangen materiaa1 haar onderzoek af te ronden en te 

rei.rpo,	 metyerzarnelen en het in ontvangst nemen van informate, mcs. 	 • 

uttzondering van infordatie rife Set'ibdigd is voor controIe. IFO zal in haar rappod aangeven 

welke informatie uiteindelijk ontbrak. 

• De betrokkenheid van de Klankbordgroep bij de afronding van het onderzoek is essentieet IFO 
zal op dinsdag 3 juni met het Ministerie overleggen over een nieuwe dalum voor de afronding 

van het onderzoek. 

Drs. Evert Jan Lammers RA 
Voorzitter
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Van:	 Evert Jan Lamrnei 

Verzonden: maandan 2 iuni 2008 14:52 

Aan: 

CC:	 Haar, B (Bernard) ter (FM/AL_FM); 

Onderwerp: Dringend verzoek van 1FO 

Aan: de leden van de Klankbordgroep Onderzoek beleggingsverzekeringen 

Van : IFO Onderzoeksteam Beleggingsverzekelingen 

Geachte leden van de Klankbordgroep, 

Gezien uw beoogde rol in het onderzoek van IFO naar de beleggingsverzekerin gen - het bevorderen van de 

kwaliteit van het onderzoek en de rapportage - informeren wij 1.1 hierbij en vragen dringend om uw reactie. 

Nadat wij dinsdag 27 mei jL geconfronteerd werden met de acties van de minister hebben wij donderdag 29 
mel jl. door middel een brief aan de ministen 
o onze teleurstelling uitgesproken over de onverwachte en ongemeen harde publieke aanval op IFO en de 

hierdoor ontstane reputatreschade voor 1FO; 

• hem het onderzoeksproces toegelicht en gewezen op het probleem van niet gerechtvaardigde 
venvachtingen. Uit onze brief blijkt onder meer dat wij het departement a tempo hebben geïnformeerd en 
dat de berichtgeving van de Minister aan de Tweede Kamer op belangrijke punten afwijkt van deze 

informatie; 
• ingegaan op de afronding van het onderzoek en vervaardigin g van het rapport. 

Wij hebben de minister verzocht deze brief openbaar te maken. De brief zenden wij ii hierbij toe. Wij 
verzoeken u deze brief vertrouwelijk te behandelen. 

De afgelopen dagen heeft het departement ons zeer dringend verzocht de door de minister gestelde deadline 
van 13 juni aanstaande in acht te nemen. Mochten wij de deadline niet haalbaar achten dan schakelt het 
departement over op "plan B'. Het departement stett dat zij in deze geen keus heeft vanwege de druk van de 

Tweede Kamer. 

Wij hebben de laatste weken een deel van de ontbrekende informatie ontvangen. Wij zijn voornemens te 
gaan rapporteren op basis van de thans beschikbare informatie en vermelden in het rapport op welke basis 
onze bevindingen zijn gebaseerd. Op dit moment beoordelen wij hoeveeI tijd wij nodig hebben om het 
onderzoek af te ronden. Vanavond vergaderen de leidinggevenden van het onderzoeksteam om deze 
beoordeling af te ronden. 

Zoals u bekend heeft 1FO vertrouwelijke productinfonnatie van de verzekeraars ontvangen, onder de 
explIciete voorwaarde van geheimhouding door IFO. Wij hebben hedenmorgen het departement nogmaals 
bevestigd dat wij deze geheimhouding niet kunnen doorbreken. IFO heeft daarbij aangegeven dat 
gedetailleerde rapportage over kostenaspecten per product siechts mogelijk is indien het Ministerie de 
gevraagde gehelmhouding door de maatschappijen laat opheffen. 

Vooruitlopend op ons inteme overleg van vanavond lijkt verschuivin g van de deadline voor afronding van het 

onderzoek noodzakelijk, teneinde: 
• de onlangs binnengekomen informatie te analyseren; 

• deze informatie in de vergelijkende analyses te betrekken; 

• tijd in te rulmen voor invulling van uw rol; 
• indien noodzakelijk, wederhoor met de verzekeraars te plegen. 

IFO wil met een kwatitatIef goed rapport komen. tF0 sluit niet uit dat de Tweede Kamer, indien beter 
geinformeerd over het onderzoeksproces, begdp zou hebben voor een deadIine na 13 juni as. Wij vinden uw 
input en draagvlak daarbij essentieel. Wij verzoeken u om ons voor ons interne overleg van vanavond 
hierover uw mening te geven. We zullen het Ministerie Informeren over de uikomsten van dit interne overieg.
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Met vriendelijke groet, 

Evert-Jan Lammers 

1 •1 .4 nnno



mr.R. weurding 
elgeneen difleteur 

en 

Concept 

Ministerie van Financiën 
De heer drs. W.J. Bos 

Postbus 20201 
2500 EE DEN HAAG 

Onze referentie 

2008/br15282/PGD0R

Den Beeg 

2 juni 2008 

setreft 
feitenonderzoek beleggingsverzekeringen 

Geachte heer Bos, 

tniu 
het feitenonderzoek naarbeleggingsverzekeringen niet volgens planning verloopt, wordt in 

de Tweede Kamer en daarbuiten begrijpelijkerwijs gespeculeerd over de oorzaak hiervan. In 

het debat met de Tweede Kamer is. naar onze waarnemin g geen aenduidige conclusie 

getrokken op dit punt; wel is door u aangegeven dat het aan de medewerkin
g van 

verzekeraars zou schorten. Hoewel wij begrip en waardering hebben voor uw wens in deze 

fase beschuldigingen
 over en weer zoveel mogelijk te vermijden, betreuren wij het zeer dat 

hierdoor de suggestle blijft-bestaan en wordt versterkt dat de medewerking van verzekeraars 

te wensen heeft overgelaten. Dit is ons inziens volstrekt onjuist. 

ln onze brieven van 6 december 2007 en 18 april jh hebben wij. onze zorgen over het 

onderzoeksproces en de medewerking.daaraan
 door verzekeraars reeds onder uw aandacht 

gebracht Ten aanzien van de gegevensaanlevering
 is met name relevant, dat de eerste 

concrete vragen aan ‘f 	
rtekeraars op 15 februari zijn gesteld, en bInnen -de uiterst ambitleuze-

termijn van 4 weken zijn beantwoord. VervoIgens bfeek de geleverde inforrnatie aanleiding te-
geven tot aanvullende en nieuwe vragen, die op 23 april jl. aan verzekeraars zijn gezonden 
met een. zo mogelijk nog ambitieuzere reactietermljn van 2 weken (door feestdagen netto 8 
werkdagen). Deze deadline is vrijwel door ledereen gehaald, een enkele uitzondering 
daargelaten die enkele dagen extra nodig had: Deze feiten laten naar onze stelijge overtuiging 

----gz!ernarinte
 voor de suggestikdat de yertraging in -het-procec- (nede) tsavijk:--zom_zilp_azan.de, 

inforrnatieverstrekking door verzekeraars. 

Imformatie: drs. E.3. Serbert Doorkiesnunner 070 - 333 86 55 Fax reehtstreeks 070 - 333 96 3D S-mail 

h.herbertaverzekeraars.n1 
2. 2591 XR.	 postbus 93450,

	 2505 10..	 Den Maeg,	
Internet



Mede omdat de reputatie van verzekeraars onder druk staat, hechten wij er sterk aan dat op 
dit punt geen misverstanden blijven bestaan. Daarom vinden wij het belangrijk dat richting de 
Tweede Kamer mogelijke mispercepties over de medewerking van verzekeraars actief worden 
weggenomen. Mocht dit niet stroken met uw beeld, dan zouden wij graag vernemen op welke 
punten en momenten volgens uw informatie de informatieverstrekking door verzekeraars aan 
IFO verwijtbaar te wensen heeft overgelaten. 

Met vriendelilke groet, 

R. Weurding 

c.c. 
dr. B. Ter Haar 
Vaste Commissie voor Financiën 

200B/br/5282/PGDOR
	 2.
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ilittenbogaard, RA (Roland) (FIIMME) 

Uan:	 Haar, B (Bernard) ter (FM/AL_FM) 

Verzonden: donderdag 5 juni 2008 15:44 

Aan:	 'Evert Jan Lammers' 

CC: 

Onderwerp: RE: reactie op brief en persbericht IFO 

Beste Evert-Jan, 
lk denk.dat het noclig is om op korte termijn te overleggen over de ontstane situatie en waar we nu staan 
tegenover elkaar. Bij deze zou ik een overleg willen voorstellen op het ministerie op woensdag 11 juni as. 
van 9-uur tot 10 uur. Aan onze kant zullen dan, naast mgelf en de dossierhouder, de directeur van het 
bureau inkoop en een juridisch medewerker aan het overleg deelnemen. 
Graag verneern ik je reactie, 

Metvriendelijke groet, 
Bernard ter Haar 

---Oorspronkelijk bericht---- 
Van: Evert Jan Larnmers 
verzonden • rinnrinttinn Ç ittni 2008 9:29 
Aan: r	 kFM/ME) 
CC: Haar, B (Bernard) ter (FM/AL FM) 
Onderwerp: RE: reactie op brief en persbericht IFO 

Beste, 
Indien gewenst ben ik telefonisch bereikbaar via ons kantoor in Amersfoort telefoon 033 4892283 
(centrale: 2280) of via het Belgische nummer 0032 495 593363, maar vandaag niet op. miji-r 
Nederlandse mobiele nummer. 
Met vriendelijke groet, 
Evert-Jan Lammers 

Van:
-
	(FINME). 

Verzonden: woensdag-gi juni 2008-14:07 
Aan: Evert Jan Lammers 
ca Haar, B (Bernard) ter (FMIAL_FM). 
Onderwerp: reactie op brief en persbericht IFO 

Beste Evert Jan, 
Bijgaand trefje onze reactie op jullie persbericht aan waar de Kamer om heeff gevraagt zoalrheden 
aan de Kamer gestuurd. Bipagen bij de brief zljn jullie brief en een brief van het Verbond van gisteren. 
Die stuur ik nar want ikrnoet nu naar de Kamer voor het spoeddebat. 
Vijandelijke groet,
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Ifittenbogaard, RA--(goland) (FIVI/ME) 

Van:	 Haar, B (Bernard) ter (FWALFM) 
Verzonden: donderdag 5 juni 2008-15:52 

Aan:	 (FM/ME); 

Onderwerp: FW: 
Urgentie: Hoog 

---Oorspronkelijk hericht—
Van: Weurding, Richard 
Verzonden: vrijdag 11 januart-200B 14;35 
Aan: Haar, B (Bernard) ter (FM/AL FM) 
Onderwerp: 
Urgentie: Hoog 

Beste Bernard, 

Ik ben zeer ongalukkig met de berichtgevin g rond IFO.; zie volkskrant 
Dit spoort bepaald niet met de-gang van zaken en onze opsteffing 
Ik verzoek je dringend-jullie woordvoering_clear op te corrigeren 
Ook de brief aan de Karner voedt mi deze misverstanden 

Richard 

Dit bericht is gecontroleerdop alle bekende virussen. 
This message has been chetked for all imown viruses, 

KPN MailScan (IV Scan), powered by MessageLabs. 
For further information visit: http.//www.veilinternetat 

DISCLAIMER 
--------	

------------------- — ------- --- 

De infonnate in dit e-mail-bericht is uitsluitend bestemd voor de 
geadresseerde. Verstrekking aan en gebruik door anderen is niet toegestaan 
Het Verbondwan Verzekeraters staat nitt in voor de juiste en volledige 

overbrenging van een verzonden e-mailrbericht
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Vertrouwetijk 
Ministerie van Fmanciën 
Ter attentie van de heer dr B ter Haar 
Postbus 20201 
2500 EE Den Haag

Amersfoort, 5. juni 2008 

Onderzoek beleggingsvenekeringen 

Geachte beer Ter Haar, 

Wij hebben kennis genomen van de brieven van 1+.Cmister Bos aan IFO cl.d. 27 mei j1. en aan de 
Tweede Kamer d d 4 juni jl. De Minister spreekt in lamstgenoemde brief openlijk van een 
vertrouwensbreuk tussen hem en WO. Daarnaast heeft de Minister 13 juni aanstaande genoemd als 
uiterste opleverdaturn van het onderzoeksrappolt. Op beide punten gaan we in. 

Afronding In de loop van de afgelopen maanden hebben we u np-de hoogte gehouden over de tijdigheid en de 
bruilcbaarheid van de informatie die de sector aan IFO heeft aangeleverd. 1n de maand mei is ditbeeld 
niet gewijzigd. Uit onze analyse van de aangeleverde infonnade in de maand mei is gebleken dat 
oplevering van het onderzoeksrapPort op de datum van 13 juni 2003 niet realistisch is Aangezien het 
zomerreces en de vakantieperiode nadert, zullen de noodzakelijke afstemmingen naar verwachting 
moeizamer dan normaal verlopen. Ditgevoegd bij de eardere etvaringen heeft fF0 doen voorstellen 
dat de afronding van het onderzoek en defimideve rapportage kort na bet zomerreces plaatsvindt 

Maandagochtend jl. hebben wij telefonisch metifbesproken dat IFO maandagnamiddag intern overleg 
zou hebben over bet laatst aangeleverde materiaal en het verwachte tijdstip van afronding, en u 

hierover dinsdagocbten d
 zon informeren. De niftcomst van dit overleg - de voorgestelde verschuiving 

van de rapportagedatum - hebben wa direcena.het ovedeg maandagavond viaemail gezonden, vandaar 
dat we dinsdagochtend geen contact bebben gezocht. Overigens was ons bureau de afgelopen dagen 
telefonisch bereikbaar via de vastelijnen en-de bij ii bekende mobiele nummers eme-rnailadressen van 

de leidinggevenden. 

Vertrouwensbreuk 
Momenteel Bebben wij dringend behoefte aan helderheid-over de status van onze opdracht, wij 

wachten uw bericht ter zake af. Vandaag hebt n ons uitgenodigd voor een gesprek op 11 juni as.; 

graag ontvangen we raimschoots van tevoren de agenda. 

Tenslotte 
WO 

is gaarne bereid met u mee te denken met betrekking tot 'Plan B'. Wij geven u in overweging een 
regievoerder ebemiddelaar') te benoemen die rechts treeks ar."	 :1`• 1:51 niPt t'r -npooneert. 

Met vriendelijke groet, 

Lammers
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Fettenonderzoek beleggingsverzekerIngen 

Geachte heer Lammers, 

Op 17 Juli 2007 Is tussen de Staat der Nederlanden en het Instituut v001^ 

Financleel Onderzoek (IFO) een overeenkomst gesloten, waarbij de Staat aan 

IFO opdracht heeft gegeven tot het verrIchten van een feltenonderzo ek naar 

beleggIngsverzekerIngen. Het feltenonderz oek zou moeten resulteren in een 

door het IFO aan het mlnisterie van FirlanCén uit te brengen rapport 

In verband met de problemen met de uitvoering van deze overeenkomst en meer 

in het bljzonder de (tijdlge) opleverin g van de rapportage, bent u uttgenodi gd voor 

een overleg op 11 juni 2008, 09.00 uur. Door middel van een e-mall van 10 junl 

2008, verzonden orn 2328 uur, hebt u laten weten de communIcatie tussen 1FO 

en het minIstene schriftelijk te willen laten verlopen. Als dft u wens ts, rest mij 

nlets anders dan eenzijdlge ontbinding van de overeenkornst 

Gelet op het bepaalde ln de alkelen 8:285 en 6287 BW ontb1nd lk de 

overeenkomst tussen de Staat der Nederlanden en het IFO, waarbij aan het IFO 

opdracht Is gegeven tot het verrichten van een feitenonderzo ek naar 

beleggingsverzekeringen en het ultbrengen van een rapportage daaromtrent De 

reden voor de ontbindIng is dat het IFO In meerdere opzichten tekort geschoten 

is bij de uttvoenn g van de overeenkomst. ln de eerste plaats is de 

overeengekomen termijn voor oplevering van het rapport meerdere malen door 

het IFO in de tijd naar achteren geplaatst. De taatstelijk door IFO toegezegde 

datum voor oplevering van de rapportage (30 mel 2008) is niet gehaald. Nadat ik 



een laatste termijn had geste1d tot 13 junI 2008, heeft het1F0 bij brief van 5 juni 

2008 aangegeven deze termijn niet te zullen halen en in de begeleidende e-rnal1 

bij deze brief gaf u aan eerst na het zomerreces te kunnen ieveren, maar zonder 

duidelijke deadline. 

In de tweede plaats is gebleken dat een door het IFO uit te brengen rapport niet 

aan de daaraan te stelien eisen zal kunnen voldoen. Ik wijs in dit verband in het 

bijzonder op het door het IFO op 19 mei 2008 toegezonden concept-rapport, dat 

heeft geleld tot een unaniem oordeel van de Idankbordgroep dat dit rapport 

ernstig in kwalitelt tekort schlet. Het niet-tijdig opleveren van het rapport en het 

feit dat het IFO kennelijk niet in staat is een rapport op te leveren dat aan de 

daaraan te stellen kwaliteitseisen voldoet, levert leder voor zich en gezamenlijk 

grond op voor de hiervoor aangegeven buitengerechtelijke ontbinding van de 

tussen de Staat en het IFO gesloten overeenkomst. lk verwijs in dit verband ook 

naar de brief van 27 mel 2008 van de minister waarin is aangegeven waar u bent 

tekortgeschoten. 

Nu de reden van de ontbinding het gevolg is van het verwijtbaar tekort schieten 

van het IFO behoud ik mij, gelet op het bepaalde iri artikel 6:277 BW, alle rechten 

voor. lk ga er in ieder geval van ult dat het IFO onmiddellijk alle van individuele 

verzekeraars verkregen informatie aan de betreffende verzekeraars retourneert. 

Een kopie van deze brief zend ik aan het Verbond van Verzekeraars. 

Hoogachtend, 

Minister van Financiën, voor deze 

Dr. Bernard ter Haar 
Directeur Financiële Markten 
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Vertrouwelijk 
Ministerie van Financiën 
Ter attentie van de heer dr. B. ter Haar 
Postbus 20201 
2500 EE Den Haag

Amersfoort, 12 juni 2008 

Betreft: Onderzoek beleggingsverzekeringen 

Geachte heer Ter Haar, 

De Vaste Kamercommissie voor Financiën heeft ii gevraagd haar te informeren over de tussen het T_FO 
en uw departement gevoerde correspondentie. Het overzicht dat op grond van dit verzoek door uw 
departement is uitgewerkt is in concept zonder bijlagen, gisterenavond aan ons voorgelegd met het 
verzoek daarop te reageren. 

Wij hebben geconstateerd dat het overzicht niet een volledige weergave is van relevante 
gebeurtenissen en afspraken. Hierbij treft u onze reactie op het door u gepresenteerde overzicht van 
`data en ge1egenheden'. Wij verzoeken u de door ons aangegeven correcties te verwerken in het door u 
vervaardigde overzicht en de befteffende achterliggende stukken toe te voegen, zodat de Tweede 
Kamer ook over deze stukken kan beschikken. 

Zoals aangekondigd in ons persbericht d.d. 4 juni jl. zou IFO zelfstandig de Minister en de Kamer 
inzicht geven in het verloop van het onderzoeksproces. Hiertoe hebben wij een eigen chronologische 
weergave opgesteld van relevante gebeurtenissen en afspraken gedurende het onderzoeksproces. De 
brief met deze weergave zenden wij u separaat. Wij verzoeken u die brief ook op te nemen op uw 
chronologisch overzicht van gebeurtenissen en gelegenheden. Wij verzoeken u ons per ommegaande 
te bevestigen of u aan ons verzoek zal voldoen. 

Wij vragen uw speciale aandacht voor het volgende. In de vergadering van de minister met de vaste 
kamercommissie d.d.	 is kenbaar gemaakt dat het stuk dat op 22 mei jl. in de klankbordgroep als 
discussiestuk is besproken niet openbaar gemaakt zou worden. Wij willen u nogmaals wijzen op deze 
toezegging en vertrouwen erop dat u dit zal respecteren, gezien de vele vertrouwelijke elementen die 
dit stuk bevat. 

Hoogachtend, 

Drs. E.J. Lammers RA
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De Minister van Financiën 
De heer drs. W. Bos 
Postbus 20201 
2500 EE Den Haag

Amersfoort, 12 juni 2008 

Betreft: Onderzoek beleggingsverzekeringen 

Geachte heer Bos, 

De Vaste Kamercommissie voor Financiën heeft u gevraagd haar te informeren over de tussen 
Instituut Financieel Onderzoek (70) en uw departement gevoerde correspondentie. Aansluttend heeft 
70 aangekondigd dat het u en de Kamer inzicht zal geven in het onderzoeksproces. 

Het correspondentieoverlicht dat door uw departement is uitgewerkt, is in concept, zonder bijlagen, 
aan TO voorgelegd. TO heeit haar aanvullingen kenbaar gemaakt aan het departement, met het 
verzoek om deze te verwerken. 

Dit correspondentieoverzicht geeft u en de Kamercommissie naar onze mening onvoldoende inzicht in 
enkele essentléle onderdelen van het onderzoeksproces. Met name de positie van TO die u 
publiekelijk zwaar — en naar onze mening niet terecht — bekritiseert, komt onvoldoende evenwichtig 
aan de orde. Om die reden hebben wij bijgaand `Overzicht relevante gebeurtenissen en afspraken' aIs 
bijlage bij deze brief gevoegd. Dit overzicht geeft naar onze mening een goed inzicht in het verloop 
van het onderzoeksproces. 

Wij willen op twee onderwerpen nader ingaan. 

Een rapport zonder namen en rugnummers 
Over dit onderwerp is tijdens het onderzoeksproces veelvuldig gesproken tussen uw departement, het 
Verbond van Verzekeraars, de sector en TO. Wij hebben tijdens de Klankbordgroepv ergadering op 19 

februari 2008 aan uw departement en aan de K1ankbordgroep kenbaar gemaakt dat het rapport geen 
melding zou kunnen maken van gedetailleerde kenmerken van individuele producten met namen en 
rugnummers. Dit gegeven is nogmaals expliciet bevestigd in e-mails aan het departement in de eerste 
helft van maart en daarna. De vermelding van namen en rugnummers vormde overigens ook geen 
onderdeel van de aan ff0 verstrekte opdracht. 

In uw berichtgeving aan de Tweede Kamer d.d. 25 maart 2008 geeft u - zonder enig voorafgaand 
overleg met IFO en in stijd met het besprokene - aan dat in een bijlage bij het rapport melding zal 
worden gemaakt van de 50 geselecteerde producten en verzekeringsmaatschaPP ijen met daaraan 

gekoppeld een beschrijving van productkenmerken. TO had echter duidelijk aangegeven dat deze 
melding niet met naam en toenaam kon gebeuren en uitgelegd waarom. 

Desalniettemin heeft uw departement sindsdien druk op 70 uitgeoefend om wel te rapporteren met 
namen en rugnurnmers - en daarmede de gemaakte afspraken inzake anonimiteit te doorbreken. Uw 
departement toonde zich niet gevoelig voor het argument dat het TO niet vrij stond zulks te doen. 
Evenmin heeit het departement inspanningen geleverd om de bepedringen op te heffen.

1
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In een poging om de ontstane impasse te doorbreken heeft WO op 19 mei 2008, ter voorbereiding van 
een vergadering met de KIankbordgroep, een discussiestuk opgeleverd teneinde inzicht te geven in 
twee belangwekkende elementen die de afronding van het onderzoek in de weg stonden. Ten eerste, de 
omnogelijkheid om te rapporteren met namen en rugnummers. heeft in dit discussiestuk een 
ultgebreide uiteenzetting gegeven van de daaraan ten grondslag liggende reden(en). Ten tweede, de 
onmogelijkheld om aan de hand van de op dat moment ter beschikking staande informatie het 
onderzoek af te ronden. Deze onmogelijkheid hield verband met het uitbIljven van toezending van 
bepaalde informatie door de betrokken verzekeraars. Het discussiestuk gaf juist inzicht in deze 
onvoncomenheden. 

Hoewel het expliciet een vertrouwelijk discussiestuk betrof ("...dit document strikt vertrouwelijk moet 
worden behandeld door de Klankbordgroepleden en niet aan derden mag worden verstrekt zonder 
onze voorafgaande toestemming") en niet de oplevering van het rapport zelf betrof, heeft u - zonder 
voorafgaand overleg met WO - de Tweede Kamer geinformeerd dat het rapport tekort schoot waarbij 
bovendien ten onrechte is gesteld, dat zulks het 	 is aan te rekenen. 

Plan B' 
U heeft onlangs aangegeven over te willen schakelen op 'plan B'. De inhoud van 'plan B' is ons niet 
bekend. Indien `plan 13' er in voorzlet dat een andere partij het onderzoek zal verrichten, dan zal 
desgevraagd daaraan constructief haar medewerking verlenen. Wij zijn gaarne bereid de door ons 
verzamelde informatie en verrichte analyses over te dragen aan de partij die het onderzoek zal 
verrichten. Een voonvaarde is wel dat alle bij het onderzoek betrokken verzekeraars ons ontheffen van 
de met hen overeengekomen geheimhoudingverplichting. 

Indien 'plan B' voorziet in het benoemen van een regievoerder dan zijn wij eveneens gaarne bereid het 
onderzoek onder zijn regie af te ronden. Dit alles zou op korte termijn kunnen geschieden. 

Tenslotte 
WO heeft recent informatie van de verzekeraars ontvangen en is in staat om het onderzoek af te ronden 
en een rapport aan te bieden. Ook kunnen wij een kort rapport met de belangrijkste bevindingen 
vervaardigen; een dergelijk rapport zou op een tennijn van enkele weken gereed kunnen zijn. 

Uiteraard delen wij uw visie dat - gelet op het grote maatschappelijke belang van het onderzoek - een 
snelle afronding van het onderzoek gewenst is. 

IFO verzoekt u deze brief openbaar te maken en toe te voegen aan uw overzicht van met WO gevoerde 
conespondentle. 

Hoogachtend, 

Evert-Jan Lammers 

Bijlage: Chronologisch overzicht relevante gebeurtenissen en afspraken
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Chronologisch overzicht relevante geheurtenissen en afspraken

Nr. Gebeurtenis Datum Onderwerp / Tadichting Documentatie 

1. Definitieve offerte aanvraag 
Mmisterie

15-6-2007 Offerteaanvraag 
d.d. 15 juni 2007 

2. Brief mitáster Bos aan Tweede 
Kamer.

13-7-2007 Aankondiging feitenonderzoek 
WO. hemister schruft dat 
aanbesteding langer heeft 
geduurd dan verwacht, maar 
dat afronding van het 
onderzoek voor het einde van

Brief met 
kenmerk 
FM2007-01675M 

het jaar nog steeds haalbaar is. 

Hiermee geeft de minister aan 
dat de verwachte nominale 
doorlooptijd van dit onderzoek 
circa een halfjaar bedraagt. 

3. Defmitieve offerte WO 17-7-2007 Beschrijving opdracht, aanpak 
en specifieke 
opdrachtvoorwaarden

Definitieve 
offerte WO 17-7- 
2007 

4. (Concept) 
dienstverleningsovereenkomst

Augustus 
2007

(Concept) 
dienstverlenings-
overeenkomst. 

5. Vooronderzoek. sept — okt 
2007

Brieven 
september aan 5 
verzekeraars 
geselecteerd voor 
het voor-
onderzoek. 

Gespreksverslag 
overleg Verbond 
van Verzekerams 
en IFO d.d. 19- 
10-2007 

6. Brief IFO aan Verbondvan 
Verzekeraars

9-11-2007 Moeizame verloop 
vooronderzoek.

Brief IFO aan 
Verbond d.d. 9 
november 2007 

7. Brief Verbond van 
Verzekeraars aan WO

20-11- 
2007

Reactie op onze brief d.d. 9- 
11-2007.

Brief Verbond 20 
november 2007 

8. Brief 1FO aan Verbond van 
Verzekeraars

29-11- 
2007

Voortzetting discussie omtrent 
moeizame verloop 
vooronderzoek en bevestiging 
vergadering tussen WO-
Verbond en Verzekeraars.

Brief IFO 29 
november 2007
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Chronologisch overzicht relevante gebeurtenissen en afspraken 

9. Vergadering WO met Verbond 
van Vezzekeraars en 
vertegenwoordigers sector

3 - 12-2007 Vettegenwoordigers sector 
weigeren op laatste moment 
om aan te schuiven. 
Vergadering vindt wel 
doorgang, met rFO en 
Verbond. 

10. Vergadering 120 bij Ministerie. 4-12-2007 Bespreking brief1F0 inzake 
het voornemen van WO om 
opdracht terug te geven. 
Ministerie overtuigt WO om 
onderzoek voort te zetten.

Brief IFO aan 
Ministerie 4 
december 2007 

11. Brief 1FO aan Ivlinisterie. 6-12-2007 Op verzoek van Ministerie 
verstrekt WO Chronologisch 
overzicht van verloop proces 
communicatie met relevante 
betrokken partijen.

Brief WO 6 
december 2007 
inchisiefbipagen. 

12. Brief WO aan Ministerie. 18-12- 
2007

Bevestdging van gesprek van 4 
december en verwijzing naar 
de brief van 6 december als 
vastlegging van de 
gebeurtenissen die tot beshait 
van 4 december hebben geleid. 

Daarnaast geeft WO aan bereid 
te zijn de opdracht te hervatten 
als medewerking gegarandeerd 
is. Dit zal besloten worden na 
afloop van de vergadering van 
20 december met Verbond, 
sector, Ministerie en WO

Brief WO 18 
december 2007 

13. Overleg 70 met Ministerie, 
Verbond van Verzekeraars en 
vertegenwoordigers van de 
sector

20-12-. 
2007

Vergadering bij l‘fmisterie met 
Verbond, vertegenwoordigers 
sector en IFO. Hiervan geen 
notulen ontvangen, wel 
agenda. Dit is feitelijk het 
moment van de 'cloorstare van 
het onderzoek volgens 
gewijzigde aanpak. Uitgaande 
van een nominale doorlooptijd 
van een halfjaar zou 
oplevering in juni realistisch 
zijn.

Agenda. 

14. Brief minkter aan Tweede 
Kamer.

10-1-2008 Eerste melding van vertraging 
door Minister aan de Tweede 
Kamer. Wordt geen melding 
gemaakt van lerstare 
onderzoek en geen nieuwe 
deadline genoemd. Wel dat bet 
onderzoek nog enkele 
maanden gaat duren.

Brief 10-1-2008



inittitUrat 
financicel 
on der zoek 

Cbronologisch overziebt relevante gebeurteuissen en afspraken

15. Brief Kamercommissie aan 
minister Bos.

16-1-2008 Vaste Kamercommissie Finan- 
ciën vraagt om opheldering, 
n.a.v. brief van 10-1-08.

Brief 16-1-2008 

16. Email IFO aan Ministerie 17-1-2008 IFO maakt kenbaar dat 
boodschap duidelijk moet zijn • 
onderzoek kent een bepaalde 
doorlooprijd en het onderzoek 
is na de kerstvakantie (januari 
2008) opnieuw opgestart.

Ernail IFO aan 
Ministerie 17-1- 
2008. 

161 Vergadering met TO, 
hrmisterie, en Verbond van 
Verzekeraars

22-1-2008 Gesprek over planning: 
lvrinisterie-Verbond-WO. IFO 
verwacht afronding in juni. 
Onaanvaardbaar voor 
IvEnisterie. Uiterlijk 30 april. 
IFO kan alleen akkoord gaan 
onder voorwaarde perfecte 
oplevering. 70: elke 
verMaging in 2ar1evering zai 

worden gemeld en leidt tot 
vertraging afronding.

Ernail IFO aan 
hrmisterie 
6-2-2008 
refereert aan deze 
afspraak. 

17. Brief Minister aan Tweede 
Kamer.

24- 1-2008 In reactie op vragen vaste 
Kamerconunissie Financial 
gaat de Minister in op 
verriaging, en deadline van 
eind april wordt genoemd. 
Minister maakt geen melding 
van het temggeven van de 
opdracht en het opnieuw 
opstarten van het onderzoek. 
Daarentegen wordt gesproken 
over 'afronden' van het 
onderzoek. Verder stelt hij: 
...dat de opgetreden vertraging 
geen directe gevolgen heefi 
voor de cfrikkeling wat 
schadeclaims en de inspan-
ningenvm: (onder andere) de 
Ombudsman Financiéle 
Dienstverlentng om te bernid-
delen bij klachten resp. 
aanbevelingen te doen ten 
acnden van polisreparatie 
voor bestaande polishouden. 
Het onderzoek heefl tot doel 
meer inzicht te geven in de 
marAl voor beleggings-
verzekeringen. De ultkomsten 
zijn niet bedoeld om in 
procedures teworden gebritikt, 
anders dan in de vonn van - 
daarom niet minder belang-
njke - achtergrondWormatie"

Brief
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Chronologisch ovetzicht relevante gebeurtenissen en afspraken

18. r Vergadering met 
begeleidings-commissie 
(klankbordgroep).

19-2-2008 Berste vergadering met 
begeleidingscommissie 
(klankbordgroep). Na afloop 
nog bilateraal overleg IFO-
Ministerie.

Presentatie en 
notulen. 

19. Email Ministerie aan WO 25-2-2008 Mmisterie bevestigt dat WO 
tijdens 1' vergadering 
klankbordgreep van 19-2 heeft 
gemeld dat bevindingen in 
rapponage niet zijn te

Email Ministerie 
aan tFO 25-2- 
2008 

herleiden naar de indhdduele 
producten en vraagt of deze 
details wel uit de bijlage 
blijken. 

19.b Email IFO aan Verbond van 
Verzekeraars

10-3-2008 Bevestiging dat we niet 
rapporteren op het niveau van 
de individuele producten maar 
op niveau productcategorieen

Email WO aan 
Verbond 10-3- 
2008 

20. Email WO aan Mudsterie 13-3 -2008 Bevestiging dat we niet 
rappoderen op het niveau van 
de individuele producten. 
Departement reageert hierop 
per email op 14-3 dat ze toch 
verwachten dat er een bijlage 
komt met 50 producten en 
vennelding van relevante 
kerngetallen per product.

Email WO aan 
Mmisterie 13-3- 
2008 

20.b Email IFO aan Mmisterie 17-3-2008 170 maakt mekling van 
problemen met aanlevering 
informatie vanuit sector 
(deadline 14 maart).

Email WO aan 
Kmisterie 17-3- 
2003 

20.c Email WO aan Mmisterie 18-3-2008 WO maakt melding van 
problemen met aanlevering 
informatie vanuit sector 
(deadline 14 maart).

Email WO aan 
Ministerie 18-3- 
2008 

20.d Email WO aan Mmisterie 18-3-2008 Overleg met departement over 
wat de minister wel en niet zou 
kunnen toezeggen aan 
Kamercommissie.

Email WO aan 
Ministerie 18-3- 
2008 

21.b Emen. WO aan Ministerie 20-3-2008 IFO maakt melding van 
problemen met aanlevering 
informatie vanuit sector 
(deadline 14 maart).

Email WO aan 
Ministerie 20-3- 
2008
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25-3-2008 Departement geeit eigen 
invnlling aan 1FO-tabel.

Email Ministerie 
aan WO 25-03-08 

wordt gemeld. Oplevering eind 
mei is alleen mogelijk als 
deadline voor aanlevering 
aanvullende info op 8 mei door 
sector wordt gehaald.

Op verzoek van Ministerie 
stuurt1F0 brief naar 
Wfmisterie waarin vertraging 

Chronologisch overzicht relevante gebeurtenissen en afspraken 

21-3-2008 

25-3-2008 

21. JEnnil EFO aan Ministerie 

22. J Email Ivlinisterie aan IFO 

23. Brief minister aan Tweede 
Kamer.

Inhoudelijke weergave opzet 
feitenonderzoek (selectie, 
rapportage, etc). Uit dit memo 
bliikt anonimiteit in 
rapportage. In reactie 
Ministerie later die dag wordt 
gerefereerd aan een afspraak 
tussen Ministerie en bet 
Verbond nit zomer 2007. IFO 
weet niet van deze afspraak en 
er zijn geen vastleggingen van. 

Minister informeert Tweede 
Kamer over wijze waarop 
gerapporteerd zaI worden (per 
product over 3 kenmerken, 
rapport zal duidelijkheid 
bieden aan polishouders, etc.). 
Dit ondanks het feit dat WO 
meermaa1s heeft gemeld dat dit 
niet te realiseren is.

Email IFO aan 
Ministerie 21-03- 
08 en memo 

Brief 

24.	 2t Vergadering met 
begeIeidings-commissie 
(klankbordgroep).

14-2008 Tweede vergadering met 
begeleidingscommissie. Twee 
weken vertraging gemeld aan 
Mmisterie. Ministerie meldt 
vertraging niet aan 
Klankbordgroep. WO spreekt 
Ministerie hierop aan na 
vergadering. 

Wederom melding van 
problemen met aanlevering 
informatie vanult sector. IFO 
meldt vertraging, bovenop de 
twee weken die op 1 amiI 
werden gemeld. 

Recapitulatie van de reeds 
gemelde verzsagingen en 
invloed op afronding: wordt 30 
mei.

Presentatie en 
notulen. 

Email IFO aan 
Ministerie 7-4- 
2008 

Emai1 IFO aan 
Ministerie 11-4- 
2008 

Brief 

24.b	 j Email IFO aan Ministerie 7-4-2008 

24.c J Memo IFO aan Ministerie 11-4-2008 

5.	 Brief WO aan ivrmisterie 23-4-2008
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instituut 
(1 na n Ci e e 
onderzoeit 

Chronologisch overziebt relevante gebeurtenissen en afspraken

25.b Gesprek IFO met Ministerie 6-5-2008 Gesprek over anonimisering 
onderzoeksresultaten 

25.c Gesprek WO met Ministerie 
(had tipartiete overleg zullen 
zijn maar Ministerie besluit om 
Verbond niet uit te nodigen)

7-5-2008 Gesprek over anonknisering 
onderzoeksresultaten. 

25.d Telefoongesprek TO met 
Ministerie

19-5-2008 Melding vertraging 
aanlevering grote concerns 
m.b.t. deadline 8 mel .

Telefoongesprek 
IFO-Ministerie 

26. 3` Vergadering met 
begeleidingscommissie 
(klankbordgroep).

22-5-2008 Derde vergadering met 
begeleidingscommissie. 
1FO maakt duiderijk dat 
onderzoek niet kan worden 
afgerond zolang nog niet alle 
informatie is aangeleverd. 
Stand van zaken m.b.t. de 
grotere concerns: 2 op tijd, 2 te 
laat, 2 nog niet volledig. IFO: 
invloed op afronding hiervan is 
onzeker want ontvangen infor-
matie moet dan nog worden 
geanalyseerd op bruikbaarheid.

Presentatie EFO 
en discussiestuk. 
Geen concept 
notulen 
ontvangen. 

26.b Vergadering Ministerie, 
Verbond en WO

23-5-2008 Gesprek over verfraging in 
aanlevering in mei en over 
effect van vertrouwelijke 
aanievering van 
sleutelinfonnatie op rapport.

Gesprek bij 
Ministerie. 

27. Brief IFO aan Ministerie 23-5-2008 Brief aan Ter Haar als 
bevestiging van uitkomsten 
tripartiete overleg met 
Verbond en Ivlinisterie inzake 
anonimiteit + onrealistische 
verwachtingen tax. tijd 
afronding,

Brief 

28. Briefminister aan WO 27-5-2008 Brief minister aan IFO. Uiting 
zorg over status onderzoek en 
stellen deadline 13-6.

Brief 

29. Brief IFO aan minister 29-5-2008 Brief 170 aan minister. Reactie 
op brief 27-5.

Brief 

30. Brief minister aan LED 4-6-2008 Brief minister aan WO. 
Melding vertrouwensbreuk.

Brief 

31. Brief110 aan yniniter 5-6-2008 Brief WO aan minister. Reactie 
op brief 4-6

Brief

8 



instituut 
nuancieet 
onderzook

32. Brief IFO aan Ministerie 12-6-2003 Brief IRD aan Ter Haar. 
Reactie op concept feitenrelaas 
zoals opgesteld door 
departement

Brief en per 
email aan 
Ministerie 

33. BriefT20 aan minister 
(onderhavige brief)

12-6-2008 Brief IFO aan ministen inzicht 
in onderzoeksproces.

Brief en per 
ernail aan 
Ministerie
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