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Michiel Denkers en Ozewald Wanrooij: 
“VOORSTANDER VAN SPLITSING 
VAN DE ROLLEN VAN ADVISEUR, 
BEMIDDELAAR EN AANBIEDER.”
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“ADviseur MOet OnAfhAnkelijk 
lAbel kunnen WAArMAken”

Begin november 2013 legde Neutralis het geschil 
tussen hem en ABN Amro, ontstaan door het een-
zijdig opzeggen van de samenwerkingsovereen-

komst door de bank, in een brief voor aan de AFM. De 
reden die ABN Amro hiervoor aangaf – dat er “de afge-
lopen periode geen sprake is geweest van een substanti-
ele samenwerking bij de klant- en marktbediening” – gaf 
Wanrooij naar eigen zeggen de mogelijkheid om deze 
discussie in breder verband aan te kaarten bij de AFM. 
“Ik wil me inzetten voor het belang van de markt in het 
algemeen. Daartoe voel ik mij geroepen, omdat ik het 
gevoel heb dat niemand dit probleem oppakt. Er wordt 
in mijn beleving in elk geval te weinig aan gedaan.” 

Het gesprek dat adviseur Ozewald Wanrooij van Neutralis onlangs had met Michiel Denkers, hoofd Toezicht  
AFM, heeft hem niet de gevraagde duidelijkheid kunnen verschaffen. “De problemen rond het aanstellings-
beleid van ABN Amro zijn door de AFM gesignaleerd. Maar in plaats van concreet actie te ondernemen, 
kiest de toezichthouder ervoor om het gesprek met de aanbieder aan te gaan. Dat steekt mij omdat, voor mijn 
gevoel, daarmee niet het belang van de consument wordt behartigd.” Alex Klein

hij slechts op een aantal punten, bijvoorbeeld toen Den-
kers zijn visie gaf op de toegankelijkheid van het brede 
marktaanbod van producten. “Laat helder zijn dat ik er 
voorstander van ben dat een onafhankelijk adviseur zijn 
onafhankelijke label in de praktijk moet kunnen waarma-
ken. Om dat te kunnen moet hij het brede marktaanbod 
kunnen vergelijken, maar ook namens de klanten daar 
toegang toe hebben om het gewenste product voor zijn 
klant te regelen.” 
Volgens Wanrooij staat het protectionistische beleid 
van aanbieders nu juist het gewenste brede onafhanke-
lijk advies in de weg. Het standpunt van Denkers staat 
volgens hem om die reden lijnrecht tegenover dat van 
ABN Amro, in het conflict met Neutralis. Daarop stelt 
Denkers: “In principe valt dit onder de contractvrijheid 
tussen partijen. Dat neemt niet weg dat wij hierover, in 
algemene zin, wel in gesprek gaan met partijen op het 
moment dat wij constateren dat er dingen gebeuren 
waarmee het klantbelang niet is gediend. Een klant is er 
niet bij gebaat dat een willekeurige aanbieder zijn loket 
voor een adviseur sluit. De adviseur kan dan niet meer 
namens zijn klant het onderhoud aan de producten van 
deze aanbieder plegen, waardoor de klant er vervolgens 
dus alleen voor staat. Als we het met elkaar hebben over 
het klantbelang centraal stellen, dan past dit niet.” 
Een niet mis te verstane conclusie van de toezichthouder. 
Maar de enige actie die de AFM op dit punt kan toezeg-
gen is dat zij een stevig gesprek zal aangaan met ABN 
Amro en andere individuele marktpartijen die op dit 
onderwerp uit de pas lopen. Het standpunt van de AFM 
– dat dit een zaak tussen de marktpartijen betreft – vindt 
Wanrooij onbegrijpelijk: “Het is fijn dat de AFM mijn 
visie deelt, maar concreet schiet ik daar in de praktijk 
niets mee op. Als het op sturing aankomt, dan blijkt de 
toezichthouder slechts een uitvoerende partij te zijn die 
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“PROTECTIONISTISCH BELEID STAAT 
EEN BREED EN ONAFHANKELIJK 

ADVIES IN DE WEG”

De brief die Wanrooij aan de AFM schreef, resulteerde in 
een uitnodiging van de toezichthouder om naar Amster-
dam te komen. Daar werd hij op 13 februari ontvangen 
om te komen praten over het conflict met ABN Amro en 
de markt in het algemeen, want de case ABN Amro is 
volgens Neutralis slechts een voorbeeld van een markt-
brede tendens. Wanrooij kreeg twee uur de tijd om zijn 
ervaringen in de dagelijkse adviespraktijk te delen met 
Michiel Denkers. 

AfM kiest MilDe Weg
Wat Wanrooij vooral hoopte te bereiken met het gesprek 
is duidelijkheid. Duidelijkheid voor hemzelf, zijn klanten 
en de markt in het algemeen. Die duidelijkheid kreeg  »
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een hele zware taak zijn met een daarmee corresponde-
rend kostenplaatje.”

executiOn Only-lOket
Een andere denkrichting zou volgens Denkers kunnen 
zijn de intensieve band tussen aanbieder en adviseur 
volledig los te laten. Bijvoorbeeld door het inrichten van 
een execution only-loket waar de consument het gecer-
tificeerde adviesrapport dat hij van zijn adviseur heeft 
gekregen, kan aanbieden. De aanbieder verstrekt het 
geadviseerde product en legt de verantwoordelijkheid 
voor het advies volledig bij de adviseur.
Wanrooij: “Persoonlijk zie ik helemaal niets in weer een 
nieuw keurmerk met allerlei verplichtingen voor de advi-
seur om producten te mogen ‘verkopen’. Dit zal de aan-
bieders die op dit moment een protectionistisch beleid 
voeren er echt niet toe bewegen hun eis tot ‘structurele 
samenwerking’ op te geven. De tweede optie van Michiel 
Denkers vind ik veel interessanter. Deze komt in grote 
lijnen overeen met mijn visie om een volledige splitsing 
tussen adviseur, bemiddelaar en aanbieder te realiseren.”

kWestie vAn kunnen Of Willen?
Terugkijkend is Wanrooij overwegend positief gestemd 
over het gesprek met de AFM. “Ik heb een duidelijk in-
zicht gekregen in de rol die de toezichthouder kan spelen 
in de transitie van de markt. Vooraf had ik de indruk dat 
de AFM naast haar rol van toezichthouder, in haar signa-
leringsfunctie voor het ministerie van Financiën ook de 
mogelijkheid zou hebben om sturing uit te oefenen op de 
transitie naar een marktmodel, waarbij het klantbelang 
centraal staat. Nu is mij duidelijk geworden dat de rol 
van de AFM zich met betrekking tot die transitie beperkt 
tot het signaleren van knelpunten, en dit via bestaande 
wet- en regelgeving zo goed mogelijk tracht uit te leggen 
en te verduidelijken.” 
De AFM stelt hierop dat haar rol in de praktijk aantoon-
baar niet zo beperkt is als Wanrooij schetst. “In het kader 
van de grote en ingrijpende verandering naar de nieuwe, 
provisieloze wereld, besteedt de AFM veel aandacht aan 
de ‘overgangsproblematiek’. Dat blijkt ook uit de vele 
voorbeelden waarin we in het afgelopen jaar duidelijk-
heid hebben gegeven over verschillende praktijken. Wij 
kennen onze verantwoordelijkheid binnen het nieuwe 
normenkader, en nemen die ook.”
Een dag na het gesprek stelt Wanrooij dat het waardevol 
is te weten dat de AFM ook een voorstander is van een 
splitsing van de rollen van adviseur, bemiddelaar en aan-
bieder. “Dit zegt mij dat dit een denkrichting is die door 
de toezichthouder wordt gedragen. Dat de AFM geen 
sturende rol in de transitie wil of kan spelen, betekent 

zegt zelf niet aan de knoppen te kunnen draaien. Ik wilde 
duidelijkheid voor mijn klanten, maar die heb ik aan de 
Vijzelgracht niet gekregen.”

keurMerk vOOr ADviseurs
Denkers merkt verder op dat binnen een in transitie ver-
kerende markt nu eenmaal bewegingen kunnen plaats-
vinden die niet direct in het belang van de klant zijn. Hij 
vindt wel dat de markt – adviseurs én aanbieders – op 
die punten zo snel mogelijk gezamenlijk tot een oplossing 
moet zien te komen. Denkers geeft zelf een eerste aanzet, 
door de markt twee denkrichtingen mee te geven.
Als het gaat om de drang die aanbieders voelen om hun 
productadviseurs goed te kennen, zouden adviseurs wat 
hem betreft kunnen denken aan het oprichten van een 
nieuw keurmerk. Een laagdrempelig, door alle adviseurs 
onderschreven instituut, waar adviseurs zich eenvoudig 
kunnen aansluiten en dat door alle aanbieders geaccep-
teerd wordt als een extra waarborg naast de vergunnings-
plicht en de Wft-eisen. Denkers: “Een vergunning en een 
diploma zijn randvoorwaarden. De vraag is hoe deze 
randvoorwaarden door een adviseur worden omgezet in 
een kwalitatief goede dienst. Als de AFM voor alle ruim 
8.500 kantoren individueel de garantie zou moeten geven 
dat alles in alle gevallen helemaal goed gaat, dan zou dat 

 »

Michiel Denkers: “Vergunning en diploma zijn randvoorwaarden.”
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aangaan van een product als uitgangspunt zou nemen, 
moet ik de consument dus straffen met 21 procent BTW. 
Deze situatie voelt voor mij bijzonder slecht.”
Op aangeven van Wanrooij beaamt Denkers dat dit, door 
fiscale regelgeving ontstane probleem, “een beetje krom” 
is. Maar hij voegt daar meteen aan toe: “Er is net een 
nieuwe staatssecretaris (Eric Wiebes, AK). Bij hem zou je 
het opnieuw kunnen aankaarten.” 

vAn AMsterDAM nAAr Den hAAg
Wanrooij beraadt zich nu op de vervolgstap in zijn strijd 
voor het klantbelang. “Feitelijk komt het er op neer dat 
de markt zelf in actie moet komen. Maar ik heb sterk 
mijn twijfels of dit ook daadwerkelijk zal gaan gebeuren. 
Veel aanbieders zullen hun beleid in elk geval uit zichzelf 
niet aanpassen. We zullen het dus hogerop moeten zoe-
ken.
“Wil je echt iets veranderen, dan moet je aankloppen bij 
de beleidsmakers. We hebben nu in elk geval helder dat 
de AFM op dit onderdeel geen partij is. De intenties van 
de AFM zijn goed, alleen wordt ze beperkt in de uitvoe-
ring van haar rol om aan die intenties gevolg te geven. 
Een volgende stap zal dan ook, naar alle waarschijnlijk-
heid, de politiek of het ministerie van Financiën zijn.”

niet dat ze niet van waarde kan zijn in het ondersteu-
nen van de overgang van het productgerichte naar het 
klantgerichte denken.” Dit verduidelijkt Wanrooij als hij 
tijdens het gesprek het dienstverleningsdocument (dvd) 
ter sprake brengt. 

DvD is prODuctgericht
In de beleving van Wanrooij stimuleert het dvd het pro-
ductgericht denken in de markt eerder dan dat het dit 
tegengaat. “De markt is op dit moment heel erg op zoek 
naar de eigen waarde. Die toegevoegde waarde is voor 
heel veel adviseurs nog steeds het product. Dit wordt ver-
volgens ook nog eens ondersteund door het huidige dvd, 
omdat die uitgaat van een consument die altijd de inten-
tie heeft om een product bij zijn adviseur af te nemen. 
In alle vier de dvd’s wordt uitgegaan van een product/
dienst-combinatie. Zo is er de dvd voor hypotheekvraag, 
pensioenvraag, risico’s afdekken en vermogen opbou-
wen. De klant heeft echter een behoefte die ingevuld 
moet worden. Mensen die een woning willen kopen 
worden niet gelukkig van een hypotheek, maar wel van 
de zekerheid van een plek waar ze zich thuis voelen, 
waar de kinderen veilig kunnen opgroeien of waar ze de 
laatste levensjaren op een comfortabele manier kunnen 
leven. De behoefte van de klant zou het uitgangspunt 
moeten zijn.” 

Die visie strookt duidelijk niet met het huidige dvd. Het 
volgende punt dat Wanrooij ter sprake brengt is het al 
dan niet in rekening brengen van BTW, waarvan in zijn 
beleving ook een productsturende werking uitgaat. “Op 
het moment dat er iemand bij mij binnenkomt om over 
een nabestaandenrisico te praten, dan moet ik hem als 
eerste vragen of hij voornemens is om een risicover-
zekering af te sluiten. Een ‘ja’ levert hem al meteen 21 
procent btw-voordeel op. Ik ben van mening ben dat een 
consument nooit de wens heeft een overlijdensrisicover-
zekering af te sluiten. Wel is er behoefte aan zekerheid 
voor de nabestaanden. Om dit te bieden zal er eerst een 
productonafhankelijk advies moeten komen, waarna pas 
bepaald kan worden of het afsluiten van een orv de beste 
oplossing is. Wanneer ik niet langer de intentie tot het 

Ozewald Wanrooij: “AFM zou meer voor de markt kunnen doen.”

 ««

“NIET DE PRODUCTVRAAG 
MAAR DE BEHOEFTE VAN DE
KLANT ZOU HET UITGANGS-
PUNT MOETEN ZIJN”


