
	  
	  
	   	  
	  
	  
	  
	  
 

VV&A acht excessieve kosten niet in het belang van klanten 

De invoering van nieuwe wet- en regelgeving  heeft er toe geleid dat een aantal 

beleggingsondernemingen hun verdienmodel heeft moeten aanpassen. Uiteraard is het de 

verantwoordelijkheid van iedere beleggingsonderneming om een verstandige keuze te maken welk 

verdienmodel gehanteerd zal worden. Een belangrijk aspect van het verdienmodel is de wijze waarop 

een beleggingsonderneming wordt beloond voor de verrichte werkzaamheden.  

De Vereniging van Vermogensbeheerders & Adviseurs doet aan alle beleggingsondernemingen de 

aanbeveling om een verdienmodel te hanteren met een beloningsvorm dat aan de volgende criteria 

voldoet:  

(i) het wettelijk provisieverbod wordt nageleefd;  

(ii) de beleggingsonderneming wordt uitsluitend beloond door de klant. Er is dus sprake van directe 

beloning;  

(iii) de beloningsafspraken die met de klant worden gemaakt, zijn transparant; en, 

(iv) bij het bepalen van de omvang van de beloning wordt het klantbelang centraal gesteld.  

De AFM heeft in de afgelopen jaren aandacht gevraagd voor het verdienmodel van 

beleggingsondernemingen. De AFM heeft zich hierbij op het standpunt gesteld dat een keuze moet 

worden gemaakt tussen twee verdienmodellen. Het eerste verdienmodel (het zogenaamde model 3) 

houdt in essentie in dat de klant zowel de beleggingsonderneming als de depotbank direct betaalt. Het 

tweede verdienmodel (het zogenaamde model 4) houdt in dat de klant een all-in fee betaalt aan de 

beleggingsonderneming. In dit laatste model besteedt de beleggingsonderneming de orderuitvoering 

uit aan de depotbank. 

Het is de vrijheid en verantwoordelijkheid van iedere beleggingsonderneming om zijn eigen 

verdienmodel te bepalen. Een duurzaam verdienmodel verdient daarbij de voorkeur. Onder alle 

omstandigheden dient een situatie te worden vermeden dat aan klanten excessieve kosten in 

rekening worden gebracht. Het in rekening brengen van excessieve kosten past ook niet bij een 

duurzaam verdienmodel. De Vereniging is mede daarom ook voorstander van de invoering van de 

Vergelijkende Kosten Maatstaf. De Vergelijkende Kosten Maatstaf zal aan klanten duidelijkheid 

verschaffen omtrent de totale kosten verbonden aan de beleggingsdienstverlening.  
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