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Betreft

feitenonderzoek beleggingsverzekeringen
Geachte heer Bos,
Nu het feitenonderzoek naar beleggingsverzekeringen 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 waarneming geen eenduidige conclusie
getrokken op dit punt, wel is door u aangegeven dat het aan de medewerking 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 suggestie blijft bestaan en wordt versterkt dat de medewerking van verzekeraars
te wensen heeft overgelaten. Dit is ons inziens volstrekt onjuist.
In onze brieven van 6 december 2007 en 18 april jl. 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 verzekeraars op 15 februari zijn gesteld, en binnen de uiterst ambitieuze
termijn van 4 weken zijn beantwoord. Vervolgens bleek de geleverde informatie aanleiding te
geven tot aanvullende en nieuwe vragen, die op 23 april jl. aan verzekeraars zijn gezonden
met een zo mogelijk nog ambitieuzere reactietermijn van 2 weken (door feestdagen netto 8
werkdagen). Deze deadline is vrijwel door iedereen gehaald, een enkele uitzondering
daargelaten die enkele dagen extra nodig had. Deze feiten laten naar onze stellige overtuiging
geen ruimte voor de suggestie dat de vertraging in het proces (mede) te wijten zou zijn aan de
informatieverstrekking door verzekeraars.

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 vriendelijke groet,

R. Weurding

cc. Vaste Commissie voor Financiën
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