
Transparantie: noodzaak of waanzin?

U heeft net een leuk huis gekocht en staat op het punt de juiste hypotheek af te sluiten. Zou u dan de 
jaarrekening van uw adviseur en van de bank ter bestudering mee willen krijgen? 

Waarschijnlijk niet. Het is informatie die voor de meesten van u helemaal niet interessant is. Tenzij u 
erg geïnteresseerd bent in de kosten die gemaakt moeten worden voor opleiding, huisvesting, 
personeel, automatisering, telefonie, marketing, van overheidswege opgelegde verplichtingen, 
belastingen enzovoort enzovoort. Want het voeren van een bedrijf kost nu eenmaal (veel) geld.

Toch stuurt onze overheid keihard in die richting. Ze heeft namelijk in alle wijsheid besloten dat de 
financiële branche openheid moet verschaffen over de kosten die verwerkt worden in financiële 
producten. En als we daarin inzage moeten geven, ontkomen we er natuurlijk niet aan om deze kosten 
aan u te gaan verantwoorden. En hoe kan dat beter dan het tot in detail te laten zien. 

Houdt u er gewoon rekening mee dat het regelen van een hypotheek gemiddeld tussen 1% en 2% van 
het hypotheekbedrag kost. Naast de tijd die u in persoonlijke gesprekken met uw adviseur afneemt, 
regelt de adviseur immers erg veel achter de schermen. Denk aan het opbouwen van een passend 
advies voor u, onderhandelen met banken en verzekeraars, de voortgang van de aanvragen 
zorgvuldig bewaken, geïnteresseerden vrijblijvend en kosteloos informeren en alle zaken die nodig zijn 
om een kantoor naar behoren te laten functioneren. En bovendien moet de adviseur op de hoogte zijn 
van alle relevante fiscale en juridische spelregels waarmee het complexe hypotheektraject is 
omgeven. Dat vergt forse investeringen in tijd en geld. Maar op al deze extra informatie zit u toch niet 
te wachten?

De overheid denkt van wel. Zij gaat er bovendien van uit dat u als mondige consument niet in staat 
bent om aanbieders met elkaar te vergelijken. Natuurlijk kunt u dat wel. Daarvoor is het wel erg 
verstandig om niet meteen voor de eerste geldverstrekker te kiezen! En u mag gerust naar de 
beloning vragen. Maar een goede adviseur levert u meer op dan het kost!    
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