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Voor accountants en advocaten is het de gewoonste zaak van de wereld, maar 

in de financiële dienstverlening willen we er nog niet echt aan: tijdschrijven. 

Toch is het bijhouden van tijd bittere noodzaak. 

‘In een recente 

KiFiD-casus 

kon adviseur 

niet aantonen 

hoeveel tijd hij 

had besteed 

voor de klant’

Wennen aan 
tijdschrijven

TEKST  RICHARD MEINDERS

S
inds de invoering van het provisieverbod wordt de financieel advi-

seur – in ieder geval bij complexe en impactvolle producten – recht-

streeks beloond door de klant voor zijn dienstverlening. Deze belo-

ning moet voorafgaand aan de werkzaamheden met de klant wor-

den overeengekomen. Meestal wordt de beloning vastgesteld op een vast 

bedrag (fixed fee), zonder mogelijkheid tot naverrekenen, waardoor de klant 

achteraf niet voor verrassingen komt te staan. Helaas blijkt uit de praktijk 

dat het voor de klant niet altijd duidelijk is welke dienstverlening hij voor 

dit vaste bedrag mag verwachten.

INFORMEREN

In het dienstverleningsdocument moet je aangeven wat jouw gemiddelde 

beloning per soort dienstverlening is. Hierbij wordt een onderscheid ge-

maakt naar de kosten voor het advies, de kosten voor het afsluiten, en een 

combinatie van deze diensten.

Veelal wordt hier bij zowel het advies als de kos-

ten gericht op het afsluiten een bedrag vermeld 

en is de combinatie van deze diensten een optel-

som van deze kosten. Vanuit de basis is dit niet 

een heel zuivere benadering. Als lezer van het 

dienstverleningsdocument kan ik er vanuit gaan 

dat ik de diensten afzonderlijk van elkaar kan 

afnemen. Men geeft immers aparte tarieven. 

In de praktijk blijkt dat vaak niet het geval te zijn, 

want veel financieel dienstverleners wensen hele-

maal geen execution only (alleen bemiddelen) uit 

te voeren. Daarnaast kan het in mijn ogen nooit 

zo zijn dat de kosten voor de combinatie van de 

dienstverlening gelijk is aan de optelsom van de 

kosten voor advies en afsluiten. Je maakt immers 

altijd kosten per dienst die niet gemaakt hoeven 

te worden als je beide diensten uitvoert. Denk 

aan het aanleggen van een klantdossier, de op-

dracht tot dienstverlening en de kennistoets. Ik 

zal een voorbeeld geven om dit te verduidelijken:

In de dvd Woonvraag staan de volgende kosten:

Advies Gericht op afsluiten Combinatie

e 1.250 e 1.000 e 2.250

Houd je rekening met het kostenvoordeel omdat 

je beide zowel adviseert als bemiddelt, dan zou 

het kostenoverzicht er als volgt uit kunnen zien:

Advies Gericht op afsluiten Combinatie

e 1.250 e 1.000 e 2.125

Stel je wil als financieel dienstverlener geen exe-

cution only uitvoeren, dan zou het overzicht er als 

volgt uit kunnen zien:

Advies Gericht op afsluiten Combinatie

e 1.250 e 2.125

OPDRACHT TOT DIENSTVERLENING

Als met de klant overeenstemming is bereikt over 

de reikwijdte van de werkzaamheden en de daar-

bij behorende beloning, is het verstandig om dit 

vast te leggen in een opdracht tot dienstverlening 

of een opdrachtbevestiging.

Specificeer per onderdeel van de dienstverlening 

wat u voor de klant doet en welke beloning bij 

dit deel van de dienstverlening hoort. Maak hier-

bij een uitsplitsing naar advies, bemiddeling en 

doorlopende dienstverlening. Laat de opdracht 
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tot dienstverlening door de klant tekenen en geef 

hem hiervan een afschrift. Bij voorkeur stuurt je 

deze per mail aan je klant, zodat je ook kunt aan-

tonen dat dit is verstrekt.

VASTSTELLEN TARIEVEN

Als we de voorbeeldtarieven zoals hierboven om- 

schreven bij de kop nemen, dan wordt er uitge-

gaan van een tarief van € 125 per uur. Voor het 

advies wordt uitgegaan van een tijdsbesteding 

van tien uur en voor het bemiddelen een tijdsbe-

steding van acht uur (met één uur tijdsbesparing 

bij de combinatie van diensten). De gehanteerde 

tijdsberekeningen zijn in de praktijk vaak schat-

tingen en de gehanteerde uurtarieven worden 

veelal op basis van een concurrentieanalyse vast-

gesteld. 

Wil je komen tot een goed model, dan moet je 

een zorgvuldige berekening maken van de kosten 

van jouw onderneming en hier per functieniveau 

een tarief aan koppelen. Daarnaast is het noodza-

kelijk om tijd bij te houden – ook al maak je vaste 

prijsafspraken met je klanten – om zo inzichtelijk 

te krijgen of deze vaste tarieven redelijk zijn. 

Doe je dat niet dan houd je je klant of jezelf voor 

de gek. Jezelf voor de gek houden mag van mij, 

maar op de lange termijn kan dit problemen 

opleveren voor de continuïteit van je onderne-

ming. Je klant voor de gek houden is op grond 

van artikel 86c Bgfo (kennelijk onredelijkheids- 

bepaling) niet toegestaan. 

Over de toepassing van dit wetsartikel door de 

AFM is in het kader van de boete aan CAS Assu-

rantiën al een hoop rumoer ontstaan in de markt 

en uiteindelijk heeft de AFM bij de rechter ook 

bakzeil moeten halen. In hetzelfde dossier heeft 

het KiFiD echter nadrukkelijk de zijde van de klant 

gekozen en heeft CAS Assurantiën een deel van 

de beloning moeten terugbetalen. 

Ook recent heeft het KiFiD weer een uitspraak 

gedaan in een dossier, waarbij de financieel 

dienstverlener onvoldoende inzichtelijk kon ma-

ken hoeveel tijd hij aan het dossier had besteed 

en daarom een groot deel van de in rekening 

gebrachte fixed fee moest terugbetalen. In derge-

lijke dossiers zie je dan ook het verschil tussen de 

publiekrechtelijke zorgplicht (AFM) en de privaat-

rechtelijke zorgplicht (KiFiD en burgerlijke rech-

ter). In de praktijk blijken dergelijke geschillen altijd te gaan over onduidelijke 

afspraken en ondoorzichtige tarieven.

KLOPT JE TARIEF NIET?

Nu ben je voortvarend aan de slag gegaan met het berekenen van je tarieven 

en het bijhouden van de tijdsbesteding per dossier en kom je erachter dat je 

kosten niet aansluiten bij hetgeen je bij de klant in rekening brengt. Mogelijk 

oorzaken:

het uurtarief is te hoog;

je besteedt meer tijd aan het dossier dan in rekening wordt gebracht;

de concurrentie staat je niet toe hogere tarieven te hanteren.

Aan het laatste kun je weinig doen. Tenzij je over een unique selling point 

beschikt dat een hoger tarief mogelijk maakt. Is je uurtarief te hoog in ver-

houding tot je concurrenten, dan is het raadzaam om te analyseren waar de 

oorzaak ligt. Denk aan leeftijdsopbouw van je medewerkers, inkoopkosten 

en de hoogte van hun salarissen. Besteed je te veel tijd aan een dossier, dan 

is het verstandig om je proces zorgvuldig te beoordelen. Waar kan het effi- 

ciënter, zonder de kwaliteit geweld aan te doen? Is uitbesteden wellicht een 

optie? Zijn er systemen die je kunnen ondersteunen? ■

In de rubriek ‘Uit de auditpraktijk schrijft Richard Meinders (SVC Compliance) 

over zijn ervaringen als auditor van financieel advieskantoren.

Leerpunten

Stel je uurtarief vast op basis van kostprijs vermeerderd met een 

winstopslag.

Houd je tijd bij, gespecificeerd naar soort opdracht en soort klant.

Maak duidelijke afspraken over je dienstverlening.

Specifieer de kosten per dienstverleningsonderdeel.

Zorg dat de informatie op website, dvd en opdracht tot dienstverle-

ning met elkaar overeenstemt.


