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Pius Consilium roept op tot rechtszaak tegen Minister De Jager en verbond van 
verzekeraars. 
 
Avatar criticus Pius Consilium wil de ‘grootste broodroof uit de geschiedenis van het intermediair’ een halt toeroepen 
door via de rechter verdere wetgeving over de beloning van het onafhankelijk intermediair een halt toe te roepen en 
zelfs te vernietigen. 
 

 
De hele discussie van de laatste maanden over beloning, distributie en level playing field leggen 
feilloos bloot waarom verzekeraars het in de lobby winnen van intermediairs. Intermediairs vormen, 
door hun veelzijdigheid, geen homogene groep. Dit is de grootste sterkte, maar ook de grootste 
zwakte van onze beroepsgroep.  
 
Het verbond van verzekeraars heeft nu herhaaldelijk aangetoond een onbetrouwbare ‘partner in 
business’ te zijn. Als de dialoog niet werkt, moet de wet spreken. Dat punt is nu bereikt. 
 
Datzelfde geldt voor de huidige politieke coalitie. De Commissie WFT heeft in december 2010 met een 
persoonlijke brief aan Minister De Jager de zaken op scherp willen zetten. Eén ding is ons inmiddels 
duidelijk geworden in Den Haag. Je mag altijd met ze praten, maar ze trekken volledig hun eigen plan. 
Dat is nep-democratie. Ook hier moet de wet maar spreken. 
 
Het SEO instituut lijmt politiek en het verbond aan elkaar met listige rapporten, die de verzekeraars in 
de kaart spelen en het intermediair steevast positioneren als ‘de wortel van het kwaad’ De Commissie 
WFT heeft een diepgaande tekst- en definitie analyse op het laatste SEO rapport uitgevoerd, met 
schokkende uitkomsten. Verdere demonisering van onze beroepsgroep moet nu stoppen. 
 
Consilium heeft in overleg met de Commissie WFT besloten een vooronderzoek te willen laten 
verrichten naar de mogelijkheden om De Jager en het verbond juridisch aan te pakken. Zo willen zij de 
recente en voorgenomen wet- en regelgeving toetsen op; 

- Oneerlijke concurrentie 
- Oneerlijke distributie en/of oneerlijke handelspraktijken 
- Protectionisme 
- Kartelvorming 
- Misbruik economische machtspositie 
- Misleiding 

 
Voor de financiering van dit vooronderzoek door een vooraanstaand advocatenkantoor heeft 
Consilium een nieuw model ontwikkeld dat inspeelt op de diversiteit van de branche. Het ‘Membership 
By Objectives’ model, kortweg MBO-model.  
 
Het MBO-model beschrijft het doel en begroot wat het kost om dat doel te realiseren. 
Belanghebbenden worden uitgenodigd een vrijwillige bijdrage te storten om dit doel te bereiken. Zodra 
het benodigde bedrag is opgehaald wordt de activiteit uitgevoerd. Het model heeft als groot voordeel 
dat je als intermediair per onderwerp je deelname kunt bepalen en in welke mate. Ook andere 
stakeholders kunnen via het MBO-model bijdragen aan het realiseren van geformuleerde doelen. Een 
verzekeraar die niet achter het verbond staat, kan op deze manier toch zijn ‘stem’ laten horen. 
 
Pius Consilium benadert op korte termijn een aantal advocatenkantoren en roept ook advocaten op 
zich pro-actief te melden voor het verrichten van dit vooronderzoek. Wij zijn op zoek naar advocaten 
met een bekend ‘track-record’, die een gezond wantrouwen koesteren richting verzekeraars, banken 
en politiek. 


