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• Hoe houdt de AFM toezicht en wat betekent dat voor de zakelijke markt?

• Klantbelang centraal en de zakelijke markt

• PARP en volmachten 

Onderwerpen



Twin Peaks model

AFM DNB

Hoe gaat de 

onderneming met 

klanten om?

Consument: 

“Word ik eerlijk behandeld?”

Is de onderneming 

financieel gezond?

Consument: 

“Is mijn spaargeld veilig?”



De AFM bevordert eerlijke en transparante 

financiële markten. 

Wij zijn de onafhankelijke gedragstoezichthouder op de markten van 

sparen, lenen, beleggen en verzekeren.

Missie



1. De AFM heeft gekozen voor probleemgestuurd toezichthouden.
Een toezichthouder moet helpen om de problemen in de maatschappij op 
te lossen en zich niet alleen richten op de letter van de wet

2. Problemen die voorbij de letter van de wet kunnen worden opgepakt.
Hierbij is bepalend of  het probleem binnen de missie van de AFM valt. En 
of de maatschappij verwacht dat de AFM het probleem gaat oppakken. 
Natuurlijk is het ook relevant of de AFM de organisatie, kennis en 
vaardigheden heeft om het probleem aan te pakken.

3. Ook andere interventies dan formele kunnen effectief zijn
De AFM heeft breed geïnvesteerd in het ontwikkelen en toepassen van 
interventies. De gedachte hierbij is dat de kernvaardigheid van een 
toezichthouder gedragsbeïnvloeding is. 

Welke strategische keuzes heeft de AFM gemaakt?



Schadelijk 

gedrag

Illegaal 

gedrag

Inspiratiebron is Malcolm Sparrow:

Vind de belangrijke problemen, los ze op en vertel het iedereen



Piramide Ayres & Braithwaite

Effectief beïnvloeden en interventies



1. Probleemgestuurd, risico georiënteerd toezicht betekent dat de AFM met 

vrijwel geen van de financiële ondernemingen regulier contact 

onderhoudt. Uitzondering vormt de G10. Daardoor is de AFM voor een 

belangrijk del afhankelijk van signalen die de AFM bereiken. Het is 

daarom belangrijk dat de interne toezichthouders (Risk, compliance, IAD 

en RvC) een open en transparante relatie onderhouden met de AFM. 

Passend bij de kernwaarde oriëntatiepunt is het delen door financiële 

ondernemingen van (toezichtsdillema’s) met de AFM

2. De AFM geeft guidance door het opstellen van leidraden die behulpzaam 

zijn bij de invullen van de open normen. Bij de vertaling van deze 

leidraden ten behoeve van de financiële onderneming verwacht de AFM 

een actieve betrokkenheid van de interne toezichthouders

Interne toezichthouders van de financiële instellingen 



Klantbelang Centraal



• De afgelopen jaren hebben zich incidenten voorgedaan rondom de 

dienstverlening aan zakelijke klanten. Enkele groepen zakelijke klanten 

blijken, net als consumenten, kwetsbaar.

• Banken en verzekeraars doen veel om hun dienstverlening aan 

consumenten te verbeteren. De AFM vindt dat ze deze verbeteringen 

moeten doorvertalen in hun dienstverlening aan kwetsbare zakelijke 

klanten

Financiële dienstverlening aan zakelijke klanten is passend



Is de product- en 

distributie-informatie 

overduidelijk duidelijk? 

Kan een klant of 

adviseur uit de 

productinformatie 

de kernelementen 

(zoals rendement, 

kosten, risico en 

restricties) van het 

product zien en 

beoordelen? 

Is het product geschikt

om zonder advies te 

verkopen?

Hoe wordt 

gewaarborgd

dat de doelgroep wordt 

bereikt?

Zijn de adviseurs in 

staat (gesteld) het 

product

goed te adviseren?

Zijn er geen sterke 

prikkels die ingaan 

tegen de 

klantbelangen?

Product

ontwikkeling

Marketing en 

promotie van 

producten

Verkoop en 

advies proces
Nazorg

Hoe wordt 

gewaarborgd 

dat klachten 

zorgvuldig 

worden afgehandeld?

Hoe wordt 

gewaarborgd 

dat het product of de 

dienst aan de 

verwachtingen en

behoefte van de klant 

blijft voldoen?

Hoe worden 

onredelijke barrières 

voorkomen bij 

oversluiten? 

Klantbelang centraal stellen werkt door in de hele keten

Is het proces gericht 

op de realisatie van 

producten van 

voldoende kwaliteit? 

Worden producten 

periodiek geëvalueerd?

Is er voldoende ruimte 

voor onderzoek naar 

klantbehoeften en het 

formuleren van een 

doelgroep? 



Resultaten van het Dashboard van de grote 6 verzekeraars



Beïnvloeden op Klantbelang Centraal
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Gedrag & 

Cultuur



• Voor vertrouwensherstel in de financiële sector is er een fundamentele 
cultuur- en gedragsverandering nodig;

• Cultuur is een belangrijke onderliggende fundamentele oorzaak van 
misstanden en het niet handelen in het belang van de klant;

• Financiële ondernemingen hebben een grote veranderagenda;

• Van belang vanuit AFM perspectief: zorgvuldige dienstverlening aan 
consumenten en beleggers; 

• Preventieve vorm van toezicht

Waarom is gedrag en cultuur een belangrijk toezichtthema?



PARP, volmachten (pools)



• Belangrijk om ook de laatste stappen naar een nieuw beloningsmodel te 
zetten en dit daadwerkelijk in de markt te implementeren.

• Verschuiven van volmacht portefeuilles waarbij het klantbelang niet wordt 
meegenomen.

· Verschuiven van portefeuilles louter om reden van een beloningsmodel

· Premieverhoging en verhoging van de beloning zonder dat er extra 

werkzaamheden worden verricht

• Kwaliteit van de gegevens van gevolmachtigde en verzekeraar

• PARP norm bij ‘eigen’ producten van de gevolmachtigde

Volmachten en de toezicht door de AFM



• De verantwoordelijke partij als het gaat om PARP is de 
hoofdontwikkelaar van het product. De hoofdontwikkelaar is de partij die 
vorm geeft aan bijvoorbeeld de productvoorwaarden, de keuze van het 
distributiekanaal en de marketing. Deze partij is in de positie om 
eventuele aanpassingen aan het product en alles dat daarmee 
samenhangt door te voeren. 

• Dit betekent overigens niet dat andere betrokken partijen geen 
verantwoordelijkheid hebben. Ook zij moeten dus een 
productontwikkelingsproces van voldoende kwaliteit hebben. Per casus 
wordt bekeken wie waarvoor verantwoordelijk is.

• Onjuist is: als de leidende partij 'PARPt' is het goed. Er rust een 
verantwoordelijkheid op alle partijen. De AFM kijkt wel functioneel en 
proportioneel. We kunnen ons voorstellen dat de partijen die volgen, 
leunen op de uitgebreide review die de leader heeft gedaan. Maar ook de 
andere partijen dan de productontwikkelaar moeten dus een 
productontwikkelingsproces van voldoende kwaliteit hebben.

PARP en volmachtpools



Vragen?

18Hogeschool van Amsterdam 7 

december


