Keurmerk objectief vergelijken
presenteert zijn voorzitter Jan
Maarten Slagter
Commissaris, columnist, journalist en jurist Jan Maarten
Slagter had weinig bedenktijd nodig toen hem recent werd
gevraagd het boegbeeld te worden van de stichting
Keurmerk Objectief Vergelijken.
,,Als oud-directeur van de Vereniging van Effectenbezitters en
als bestuurslid van het Klachteninstituut Financiële
Dienstverlening stond in mijn werk het consumentenbelang
ook al centraal. Dus ik was er eigenlijk wel snel uit.
Vergelijkingssites spelen een heel belangrijke rol bij het kiezen
en afsluiten van verzekeringen. Tot nu toe was er weinig zicht
op de kwaliteit en objectiviteit van die vergelijkingssites. Daar
maakt de stichting zich hard voor. Bij de vergelijkingssites die
het keurmerk hebben is de kwaliteit en objectiviteit echt op
orde. Zo scheid je als consument het kaf van het koren. Daar
werk ik graag aan mee, samen met medebestuurslid Bas
Donkers, hoogleraar Marketing Research aan de Erasmus
Universiteit.’’
STATUUR
De houders van het keurmerk Geld.nl, HoyHoy.nl,
Independer, Pricewise en Zorgkiezer.nl, zijn in hun nopjes met
hun nieuwe voorzitter en met diens statuur. Slagter (Leiden,
1969) werkt aan de Nyenrode Business Universiteit en
publiceerde recent met co-auteur Patrick Bernhart een boek

over KPN. Hij heeft ook een vaste column in De Financiële
Telegraaf. En sinds 2015 is hij lid van de raad van
commissarissen van accountantskantoor KPMG.
Na zijn studie rechten was hij als advocaat gespecialiseerd in
bedrijfsovernames en arbeidsrecht. In 1998 ging bij Het
Financieele Dagblad aan de slag als redacteur. Tot 2007 was
Slagter voor het FD correspondent in Londen. Van 2007 tot
2014 was hij directeur van de VEB.
UITBREIDING
Slagter wil er met het bestuur en de initiatiefnemers en
huidige leden voor zorgen dat meer vergelijkingssites zich
gaan aansluiten.
VERBREDING
Slagter vindt dat het keurmerk zich snel moet uitbreiden met
andere productgroepen. ,,Op die manier krijgt het Keurmerk
Objectief Vergelijken nog meer bekendheid als belangrijkste
toetssteen voor consumenten bij het maken van
vergelijkingen op websites’’, aldus Slagter. De eerste stap
zou kunnen zijn dat het keurmerk wordt uitgebreid voor
vergelijkingssites van schadeverzekeringen.

BOILERPLATE

De stichting keurmerk Objectief Vergelijken is in november 2015 opgericht. Het
onafhankelijke bestuur van de stichting keurmerk Objectief Vergelijken ziet toe op
de naleving van de gedragscode en bepaalt via strenge certificeringsprocedures
wie wordt toegelaten tot het keurmerk. De initiatiefnemers (de grote
zorgvergelijkingssites Zorgkiezer.nl, Independer, Pricewise en HoyHoy.nl) hebben
in 2015 samen een gedragscode opgesteld en een keurmerk in het leven
geroepen voor betrouwbare vergelijkingsresultaten, transparante dienstverlening

en klantgerichte advisering. De regels zijn in lijn met de eisen van de Autoriteit
Financiële Markten (AFM).
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Meer informatie via:
Stichting Keurmerk Objectief Vergelijken
http://www.objectiefvergelijken.nl/
070-3110711

Foto: Daniëlle Baas

