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ONDERZOEK BELEGGINGSVERZEKERINGEN 

Minister Bos heeft onlangs ernstige verwijten gericht aan het adres van IFO. IFO meent dat deze 
verwijten onterecht zijn en dat hierdoor haar reputatie ten onrechte ernstig is beschadigd.  

IFO stelt vast dat er een belangrijk verschil 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 d.d. donderdag 29 mei jl. 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 ‘rectificatie’ van de gemaakte verwijten. Nu deze openbaarmaking achterwege blijft, 
voelt IFO zich genoodzaakt zelfstandig met enige informatie naar buiten te treden. 

• IFO heeft a tempo en in detail geïnformeerd over de voortgang en de moeilijkheden alsmede 
over de consequenties van de door de verzekeraars bedongen geheimhouding. 
 

• IFO heeft begin december 2007 de opdracht teruggegeven nadat ze had vastgesteld dat met de 
overeengekomen onderzoeksopzet de onderzoeksdoelstellingen niet gehaald zouden kunnen 
worden. Het Ministerie heeft, door het aanbieden van ondersteuning, IFO overtuigd het 
onderzoek voort te zetten. Eind december is er in overleg met het Ministerie en de 
verzekeringssector een nieuwe onderzoeksopzet overeengekomen. 
 

• IFO heeft ter voorbereiding op de vergadering met de Klankbordgroep op 22 mei jl. - uiterst 
vertrouwelijk - een eerste aanzet gegeven 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 “eerste 
concept bedoeld voor de Klankbordgroep” door ons is gebruikt, blijkt expliciet uit dit stuk en het 
begeleidend schrijven dat het onderzoek niet is afgerond en dat de tekst bedoeld was voor 
discussie. De stelling ‘dat IFO een concept rapport heeft uitgebracht’ strookt niet met de 
werkelijkheid. 
 

• De door de Minister gewekte verwachting dat polishouders de onderzoeksresultaten kunnen 
betrekken op de eigen polis, is niet haalbaar. Dit was en is bekend bij het Ministerie. 
 

• IFO is met het onderzoek van start gegaan in september 2007; eind mei 2008 resteert er nog 
informatiebehoefte. Daardoor wordt de doorlooptijd van het onderzoek verlengd. Dat kan IFO 
niet worden aangerekend. IFO kan het onderzoek pas verrichten als de gevraagde informatie 
ontvangen is. Verzekeraars werken mee op basis van vrijwilligheid; IFO heeft in deze geen 
enkele macht.  
 

• IFO is bereid om op basis van het thans ontvangen materiaal haar onderzoek af te ronden en te 
rapporteren. IFO stopt met verzamelen en het in ontvangst nemen van informatie, met 
uitzondering van informatie die benodigd is voor controle. IFO zal in haar rapport aangeven 
welke informatie uiteindelijk ontbrak.  
 

• De betrokkenheid van de Klankbordgroep bij de afronding van het onderzoek is essentieel. IFO 
zal op dinsdag 3 juni met het Ministerie overleggen over een nieuwe datum voor de afronding 
van het onderzoek. 
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