ïeksl Morlijn Develing

e problemotiek von hei provisieverbod

sïrekt zich niet olleen uit to1 heï inter-

medioir 0ok serviceproviders zien 2013
gesponnen noderen, Terwijl het momenteel
duidelrlk is dot de ïussenpersoon voor zijn
werkzoomheden uiteinde[1k direct door
de klonf beloond goot worden, blrlÍt het
voorolsnog onduidellk bij wie de serviceprovider in de loekomsl zijn rekening zol
neerleggen.

B11

hel inlermedioir? 0Ítoch

bt.1

de oonbieder? Achter de schermen wordt
notuurlrlk ol veel gelobbyd brl de poliïiek
over dil onderwerp. lnFinonce prool meÍ de
OvFD over de gong von zoken.

Colindo Rosenbrond is sinds 1 ougus-

lus 20.l0 direcleur von de Orgonisotie
von Finoncièle Dienstuerleners. Voor dil
interview hebben we ofgesproken bij
Rosenbrond ïhuis, in het Brobonïse dorpje
Wrlk en Aolburg. Al rldend door hel dorp
posseren we rustieke kleine huisjes en
molens, Het provisieverbod lijkl hier verder

weg don ooit. Schrln bedriegt noïuurlijk,
wonï de woning von de OvFD-directeur
fungeerf levens ols hoor konïoor,
Voor de buitenwocht is ze wellichl wot mrnder bekend, moor Colindo Rosenbrond verrichtte sinds I 997 onder ondere juridische
en beleidswerkzo0mheden

bij de NVA/

Federotie Fidin en de VvHN, die in 2009
somen met de FKO overging in de OvFD,

OVFD

ZET IN OP
Wffiw;ffiwlffi#@
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Ook heefl ze n0 h00r studie Nederlonds
rechl (me1 ols speciolisotie verzekeringsrecht) enige trld gewerkt in de buitendiensl
von een ossuronïiekonïoor, Rosenbrond is
vonoÍ het begin belrokken geweesl brj de

Wfl en heeft op dot gebied veel kennis,
ZelÍ heefl ze bewusl gekozen zich olleen
in ïe blijven zetten voor de OvFD, onder

ondere vonwege de toegevoegde woorde
die ze ziel in hypoïheekodviseurs, -keïens
en serviceproviders. '|\400r mUn h0rt ligt

00k nog steeds brl hei'gewone' inlermedi-

ou',zegIze door

gelryk ochteroon,

Ondervertegenwoordi gd
81 de OvFD zrjn momenleel 23 cenlrole

orgonisoties (serviceproviders en kelens)
00ngesloten, die gezomenlijk een morkloondeel von ongeveer 60 procent von
de intermedioire hypolheekmorkt verlegenwoordigen. De lobbyorgonisolie

ïe11

doormee in tolool (centrole orgonisolies

8, InFinance.nl

truïHavlilw

Directeur Colinda Rosenbrand is positief'
De lobbymachine van de ovFD draait op volle roeren.
in de Wft. 'Ik denk persoonlijk dat
over het bereiken van een aparte status voor servrceproviders
kunnen zien''
intermediairs en serviceprouid.tt een goede toekomst tegemoet

plus individuele kontoren) ruim 700 leden.
'Er speelt nu zo veel in de bronche, onder

ln 0lle discussies over beloningsvormen
vindt Rosenbrond het overigens opmerke-

eÍfect heeft op de kosten von de oonbieder'
Feitelrjk zouden die kosten omloog moeÏen

ondere met heï provisieverbod, doï het

lr.1k

dot sommige discussies juist verstomd
zrjn. 'Brjvoorbeeld die over de bonusprovi-

omdoi het odvies niet meer in het product
zit inbegrepen, moor doÏ gebeurt momen-

sie, Die is nu verboden, moor woor is dot
geld nu noortoe? Niet n00r het intermedioir

teel nog niet.'
'Aonbieders moeten dus volledige net-

en ook niet n00r de consumenten, wont

toprijzen g00n voeren, zonder kosten von
odvies en zonder de kosten voor de werk-

voor het ongeorgoniseerde intermedioir en
serviceproviders gewoon belongrijk is om
je oon te sluiten brj één von de broncheorgonisoties', vindt Rosenbrond.

ditjoor veneweg het grootste deel von de

door heb ik geen logere prijzen oÍ rentes
kunnen ontdekken bij producÏen no de

nog ongeorgoniseerde serviceprovlders
zich br1 de lobbyorg0nisotie heeÍt oonge-

oÍschoÍfing von de bonusprovisie Dot
geld blrlÍt dus hongen bt1 de oonbieder

oon serviceproviders. Het belongrijkste is
d0t we voorkomen dot de klont tweemool

sloten. 'Hei zou mooi zijn ols we don op 90
procent dekking zitten. 0ok heÏ intermedi0ir

en dot klopt notuurlrjk niet. Loot hef don
op zijn minst ten goede komen oon de

voor dezelÍde werkzoomheden in de keien
moet goon betolen, dus oon de service-

is nog Ílink ondervertegenwoordigd. Voorol

consument.'

provider én de oonbieder.'

De OvFDdirecieur streeÍt ernoor dot eind

br1

Gezien de ïoekomslige ontwikkelingen

het grootste deel von de bronche, het

kleinere intermedioir, ligt de oorzook denk
ik voorol kosientechnisch. De kosfen en

odminisÍoiieve losten sÏijgen bij de iussenpersonen tenslotte ook Ílink, onder ondere
door de te hoge ïoezichtsiorieven die de
AFM rekent. Misschien voelen ze zich ook
niet vertegenwoordigd door ons, moor

dot l1K me juist een goede reden om lid te
worden. Don kun je meeproten'

zoomheden die oonbieders uitbesteden

lmpocï Provisieverbod
Zowel het intermedioir ols de ketens en
serviceproviders hebben te moken met
veel complexe uiidogingen. D00rbl hoort
het provisieverbod zeker' Zowel Adfiz ols de
OvFD ogeerden Ílink tegen hei CAR-voorstel

von het Verbond von Verzekeroors. Nu een
provisieverbod er toch oon komt, z1n beide

zol heï voor beide portrjen in de toekomst
zeer belongrijk worden om gezomenlijk
hun toegevoegde woorde oon de klonÍ

te bewijzen, vindt Colindo Rosenbr0nd.
Als de klont de Ïoegevoegde woorde von
dienstverlening niet ziel don kon hij geen
goede, kwoliïoïieve keuze moken. Zo'n 72
procenÍ v0n het inÍermedioir is oongeslo-

orgonisoties 'om', ol blijven er eisen op

ten brj een serviceprovider. Deze zorgen nu

toÍelliggen.

ol voor bijvoorbeeld een ruimer 0onbod,

Provisieperikelen

'Het odvieswerk moet betoolboor blijven

betere voorwoorden en kostenbeperking,

Uiieroord goot heï provisieverbod in 2013

voor de consument', vot Rosenbrond
somen. Dot brengÏ h00r gellik op heÏ

een grote impoct krrlgen op olle spelers in
de bronche, Moor vóórdot het zover is, hebben we eersi nog twee joor te moken met
provisieperikelen. Dii wil Rosenbr0nd zeker
niet helemool vergeten, wont de dooruil
volgende problemen zijn te belongrtlk
voor.de bronche, 'Het goot voorol om het
feit dot zowel het intermedioir ols de ser
viceproviders bij provisiebeloning moeten
voldoen oon de inducementnorm én de
bolonsregel. HeÏ oÍgelopen joor gepubliceerde SEO-ropport dot de provisieregels
evolueerï geeÍi ol oon dot dit in sÍt1d is met
elkooÍ. ZekeÍ voor de serviceprovider, die
veneweg de meeste von zijn insponningen
00n het begin von het lroject venicht, ier-

von Finonciën oveÍ een concrete uitwerking

inïerr'neCicir
sïrcks betclen
CCN dE
serviceprcviCer?
t1

zrln er

von het provisieverbod. Doorbij wordf
overigens ook geproot over de verlichting
von de odminisÍotieve losten, Rosenbrond:

'lk ben zelÍjurisl en ben vonoÍ hei begin
brj de WÍt beÍokken geweest. Moor ols
ik von vokontie ihuiskom, vroog zelÍs ik

me wel eens oÍ hoe bepoolde dingen ook
ol weer in elkoor steken. Loot stoon dot

ol joren voorstonder von dot olle kosten
ïr0nsp0r0nt gemookt worden, ook von

kleine ossurontiekontoren von de brtj oon
regelgeving op de hoogte zijn. lk vind don

de oonbieders, We goon er ook vonuit

ook dot we de hele discussie over heï

wijl hij doorvoor nu dus moor 50 procent

doï die wederzrldse kosïenïronsporontie
er uiteindelr.lk goot komen. Zsker met hei

direct krijgï uiibeÏoold. Dot is economisch

provisieverbod in oontocht is het belongrtlk

gezien rompzolig. Het gekke is dot de AFM

doi consumenten inzicht krtlgen in de
kosten von de oonbieders en geldverstrek-

inmiddels heeft oongegeven dot de inducementnorm vóór de bolonsregel moet goon

ondersteunen deze ioegevoegde w00rde
zichtboor te moken oon de klont.'
De OvFD is in overleg met het ministerie

Moeï

onderwerp level ployi ng Íield.'W

moor ze moeten heï inïermedioir ook meer

pro

visieverbod moeÏen gebruiken 0m de WÍt
eenvoudiger te moken.'

Aporte Posilie in WÍï
De 0vFD pleiÏ ol joren voor een oporte

kers. Wot het inïermedioir betreÍf ik gelooÍ

positie in de weï voor serviceproviders.

Dot zou goed nieuws moeten zijn, m00r
in de proKijk houden oonbieders nog

doÍ inmiddels 70 pÍocent v0n onze leden
ol een keuzemodel heeft ingebouwd voor

Momenteel stoot de serviceprovideI
net ols heï intermedioir, nog te boek ols

4ich niet uertugrnwoord@d door

provisie en fee. Het probleem woor we
nu tegenoon kuken is dot de keuze voor

'bemiddelooí. 0ok serviceproviders m0e-

ons, maar dat lYkt mejuist

sieeds vost oon de bolonsregel' De OvFD
is momenteel over deze problemoïiek in

Íee brj het intermedioir voor de klont geen

consument overhondigen, ïerwijl ze de

oí€rleg

r$

de AFM.

ten doorom een DVD opstellen en oon de

'Misvhien ttoelt het intermedtatr

goede

en

redrn om kd te wordm.

Dan

kun

je

muPraten.'
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klonï nooit zien of spreken en het odvies

ervon uit dot de concrele uiïwerking von

dus nieÍ kunnen siuren, Volgens dezelÍde

het provisieverbod en de Íoegevoegde

wet moeïen

woorde v0n het intermedioir en servicepro

zU

eveneens voldoen 00n de

eerder genoemde bolonsregel/induce-

viders genoeg mogelr.;kheden bieden om

mentnorm. Rosenbrond: Aongezien het

gezomenlijk een goede toekomst tegemoeï

provisieverbod voor bemiddeloors geldt,

te

zien'EI

kunnen ook serviceproviders vonof 2013
hun kosïenvergoeding niet meer vio de
00nbiedeí holen. Ze moeïen doorvoor don

TrqnsÍormqlie lol inlernelbqnk

bij heï inïermedioir oonkloppen. Tenminsïe,

in 2007 met het opzetten van een nieuw business-

ols doorover niks geregeld kon worden in

SNS Bank begon

de Wft. Het l1K onïzettend onlogisch dot

model: van reguliere bank naar internetbank, Hoe staan de zaken

het intermedioir, en uiteindelijk de consu-

er nu voor?

ment, sÍroks wellicht moet betolen oon de
serviceprovider voor de werkzoomheden
die de oonbieder zou moeien doen, moor
zo zol heï - zonder verdere woorborgen - er
don wel goon uilzien.'
Voormolig minisïer Bos heeÍt in 2008 nog
gezegd doï h1 onderzoek zou loien doen
n00r deze problemotiek. Dot is echïer nooit
uiïgevoerd. Nu heeft minisïer De Joger
opnieuw oongegeven dot hrl een onderzoek wil. 'Ditmool goon we ervoor zorgen
dot

hr1

zich hier00n gooï houden, wont

heÍ zorgt gewoon voor proKische proble-

men bij serviceproviders', vertelt Colindo

in 2006 een nieuwe strategie ontwikkeld, die zij vanaf
2007 stap voor stap heeft ingevoerd. In het kort moest het nieuwe
businessmodel gaan leiden tot het verlagen en flexibiliseren van de
kosten, het verbeteren van de klantrelatie en het vergroten van de
distributiekracht, waardoor meer groei zou onrstaan. Daarin is de
bank aardig geslaagd, zo bleek uit een bijeenkomst waarin CEO SNS
Retail Bank Henk Kroeze en directielid SNS Bank Rob Lan$ezaal
terugblikten op de veranderingen.
In 2006 was de bank nog erg afhankelijk-van het hypotheekproduct,
terwijl verwacht werd dat het rendemenr hierop zou dalen. Het verschil zou in de toekomst niet worden behaald met producten, maar
met de klantrelatie, dacht SNS. Internetbankieren zou de toekomst
worden, samen met het bieden van onafhankelijk advies.
SNS Bank heeft

Rosenbrond.
'M11n

belongrijksïe doelsïelling dit joor is

om te zorgen voor een oporte posiïie voor
serviceproviders, Doorbij zou possende
regelgeving moeten komen woorbij rekening wordt gehouden meï het Íeit dot serviceproviders Íeiïelijk geen bemiddeloors
zijn en ook geen rechtsireeks kl0ntcontocï
hebben, Doormee zou een kostenvergoeding mogelr.lk zijn von de oonbieder
noor de serviceprovider en doï zou ol veel
problemen oplossen. Heï positieve is doi
het onderwerp in ieder gevoi momenïeel

op de ogendo sioot von heÍ minisïerie von
Finonciën. De Tweede K0mercommissie
Finonciën heeÍï notuurlijk pos geleden te
moken gehod meÍ een wisseling von de

wochï

B1j

hen hebben we dus opnieuw

het probleem onder de oondocht moeïen
brengen, moor dit beseÍ is inmiddels wel

handeld. Daarom is de site uiteraard gebruiksvriendelijk opgezet.
Voor zowel de klanten als de medewerkers waren de veranderingen
even wennen. Het sluiten van de

95 Procent

bcnkzcken
vic interrret

geldbalies was bijvoorbeeld een
grote kostenvermindering, maar
had ook tot gevolg dat sommige
klantengroepen hun heil ergens
anders gingen zoeken. Aan de andere kant werd een grote groep
consumenten getrokken die afkwam op de geboden spaarproducten.
Daarom is het percentage aan spaartegoeden flink gegroeid (in het
afgelopen jaar zelfs met 50 procenr tot 3l miljoen euro). In ieder

geval is de klanttevredenheid volgens de bank over het algemeen

begrr.;pen dot ze ieïs met de positie von de

verbeterd.

serviceprovider moeten,'

Door het openen van nieuwe franchise SNS Winkels is de bank nu
ook meer aanwezig in het westen van het land (daar waar SNS tot
voor kort vooral in het oosten actief was). Overigens worden er nog

leven, is Rosenbrond positieÍ over wot de

lobbymochines von 0vFD en AdÍiz nog
kunnen bereiken voor hun leden. 'lk go

'

waarmee alle bankzaken kunnen worden geregeld, een klantenservice als ondersteuning van het internetproces (via een SNS Winkel
van stèen en telefonisch) én via een adviseur die 'bij de mensen thuis
komt'. Inmiddels wordt g5 procent van alle zaken via internet afge-

brl hen gelond. lk gelooÍ dot ze nu wel

Ondonks olle onzekerheden die nu nog

1* InFinance.nl

Vio inlernel
Na het invoeren van het nieuwe businessmodel worden klanten
tegenwoordig op drie manieren benaderd: via een internetwinkel

steeds nieuwe franchisenemers gezocht. (Marttjn Develing)

