NIEUWSBRIEF VOOR LEDEN

1. Save the date: 28 JUNI 2019
Algemene Ledenvergadering OvFD
De OvFD organiseert op vrijdagmiddag 28 juni a.s. vanaf 12.30 uur haar Algemene Ledenvergadering en
u bent van harte welkom. Reserveer daarom alvast de datum in uw agenda!
Programma:
12.30 - 13.30 : Lunch
13.30 - 15.00 : Algemene Ledenvergadering OvFD
15.00: Borrel
Locatie (onder voorbehoud):
De SS-Rotterdam
De formele uitnodiging met de stukken en het aanmeldingsformulier voor de vergadering ontvangt u
binnenkort.

2. Wijzigingsbesluit Financiële Markten 2019
De OvFD heeft gereageerd op de consultatie van het Wijzigingsbesluit Financiële Markten 2019. Met de
voorgestelde wijzigingen worden de Product Oversight and Governance (POG) regels uit de Europese
Richtlijn Verzekeringsdistributie (IDD) ook van toepassing verklaard op betaalrekeningen, kredieten en
spaarrekeningen.
De OvFD is geen voorstander van deze uitbreiding omdat het niet gebaseerd is op Europese regelgeving
en Nederland gaat dus (opnieuw) verder dan de andere Europese lidstaten. In het kader van het
harmoniseren van een Europese markt, is dit niet in het belang van de concurrentiepositie van
Nederlandse financiële dienstverleners.
Verder moeten financiële dienstverleners klanten over complexe producten al passend adviseren op basis
van een uitgebreid klantprofiel.
Hiermee wordt dan volgens de OvFD feitelijk al voldaan aan datgene wat de POG beoogt. Implementatie
leidt dan tot een onnodige en onredelijke verzwaring van de eisen, administratieve lasten en
nalevingskosten voor financiële dienstverleners die kredieten aanbieden en distribueren.
De volledige reactie vindt u hier. De reactie op de consultatie vanuit het ministerie is nog niet bekend,
maar mochten de POG-regels worden ingevoerd dan zal de OvFD een informatiebijeenkomst
organiseren. Heeft u vragen neem dan contact op (c.rosenbrand@ovfd.nl / 06-46273438).

3. Stel leveranciers van adviessoftware onder
toezicht AFM
De OvFD is van mening dat leveranciers van advies- en vergelijkingssoftware onder toezicht zouden
moeten komen van de AFM. De OvFD komt tot deze conclusie naar aanleiding van het bericht, waarin
ING aangeeft een meerderheidsbelang van 80% in Intersoftware Groep (ISWG) te hebben genomen.
Directeur Colinda Rosenbrand: “Wij vinden dit een zorgwekkende ontwikkeling omdat adviseurs in grote
mate afhankelijk zijn van onafhankelijke adviessoftware; de software heeft tenslotte grote invloed op de
kwaliteit van het advies dat de adviseur aan de consument verstrekt en moet volledig onafhankelijk zijn.
We gaan ervan uit dat ING goede intenties heeft, maar het is voor alle partijen van groot belang dat
advies- en vergelijkingssoftware boven alle verdenking verheven is”.
De AFM heeft aangegeven dat aanbieders softwareleveranciers niet mogen betalen voor opname van
hun producten in de software, omdat de aanbieder dan indirect betaald wordt om te worden meegenomen
in de adviezen van zelfstandig adviseurs. Hierdoor ontstaat een risico op sturing en dat is in strijd met het
doel en de strekking van het provisieverbod en daarom niet toegestaan.
De OvFD denkt dat er in dit opzicht weinig verschil is met een aanbieder, die een meerderheidsbelang in
een softwareleverancier heeft. Het is maar de vraag of een softwareleverancier op dat moment nog
financieel en operationeel zelfstandig kan handelen, want het ligt tenslotte dan wel binnen de
invloedssfeer van de aanbieder om afspraken te maken.
De OvFD zou dan ook graag strikte waarborgen zien dat leveranciers van advies- en
vergelijkingssoftware onafhankelijk opereren en het lijkt logisch om ze hiertoe onder toezicht te plaatsen
van de AFM.

© 2019 OvFD Alle rechten voorbehouden
U ontvangt deze e-mail omdat u lid bent van de OvFD. Indien u geen prijs meer stelt op het ontvangen
van informatie van de OvFD kunt u zich eenvoudig uitschrijven. Ook kunt u uw e-mailadres wijzigen
Contact:
Postbus 4
4260 AA Wijk en Aalburg
T: 06-46273438
M: info@ovfd.nl

This email was sent to << Test Email Address >>
why did I get this? unsubscribe from this list update subscription preferences
OvFD · Postbus 4 · Wijk en Aalburg, ME 4260AA · Netherlands

