C O L U M N S

Uit de praktijk van de financieel planner door Iris Brik

BELONINGSREGELING
TUSSENPERSOON AAN
BANDEN GELEGD!
De Wft (Wet financieel toezicht)
Sinds de invoering van de Wfd (Wet financiële dienstverlening), inmiddels opgegaan in de Wft moet de tussenpersoon
vooraf aan de consument mededelen of
hij provisie ontvangt voor zijn werkzaamheden. Hiermee was echter het risico van
een beloningsgedreven advies nog niet
van de baan. De huidige beloningsprikkels kunnen bij de tussenpersoon immers nog steeds tot gekleurde adviezen
aan consumenten leiden. Daarom is met
ingang van 1 januari 2007 de Wet financieel toezicht van kracht.

sterker nog de maandelijkse aflossing/
premie die u nu bespaart wenst u jaarlijks aan uw (klein)kinderen te schenken!
Bij tussenpersoon A krijgt u een voorstel
voor een beleggershypotheek ad €
200.000. Bij tussenpersoon B krijgt u
een voorstel voor een aflossingsvrije hypotheek ad € 200.000. Tot 2006 verdiende tussenpersoon A € 4.000 (TP A)
en tussenpersoon B € 1.500 (TP B)
ineens aan de hypotheek. Vanaf 2007
wordt deze provisie gesplitst in afsluit en
doorlopende provise volgens onderstaande verhouding:
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Deze wet heeft de beloningsregeling aan
tussenpersonen nader uitgewerkt met als
doel een evenwichtiger verhouding tussen afsluit- en doorlopende provisie te
creeëren en de beloning voor complexe
financiële producten transparant te maken.
Maar wat betekent dit nu voor u als
consument?
Stel u bent 50 jaar en koopt een huis inclusief kosten koper voor € 330.000. U
bent avers van enig risico en wenst de eigen middelen ad € 130.000 (verkoopopbrengst oude woning) volledig in te
brengen op de koopsom, zodat u niet alleen een lage hypotheeklast maar ook
een goede nachtrust heeft. Benodigde financiering € 200.000. Een dergelijke
restschuld is mede gelet op uw lagere
pensioeninkomen op leeftijd 65, een inflatie van gemiddeld 2 % per jaar en het
feit dat u na afloop van de hypotheek 80
jaar bent geen enkel probleem. Behoefte
om de schuld af te lossen is er dus niet,
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Voor vragen of reacties naar aanleiding
van deze column kunt u een e-mail sturen aan info@finetuning.nl ter attentie
van Iris Brik.

Cees Pille
Pille@vno-ncwwest.nl

WEGEN VOOR BANEN?
e Nederlandse overheid is nogal traag met de aanleg van wegen. Het “mooiste” voorbeeld hiervan
is de A4 Midden-Delfland die er na veertig jaar
discussie, overleg en planmakerij nog steeds niet ligt. Een
paar kilometer asfalt die door de bestuurlijke spaghetti in dit
land maar niet wordt aangelegd.
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Sommige creatieve geesten bedenken unieke plannen om
nieuwe infrastructuur te realiseren. Thom van der Boon,
voorzitter van de ondernemersvereniging Vijfsluizen, sloot
een akkoord met de gemeente Schiedam. Deze stad was jarenlang een van de grootste dwarsliggers. Het bedrijfsleven,
maatschappelijke instellingen en de gemeente Schiedam
hebben afgesproken om jaarlijks honderd banen en bijna
vierhonderd leerwerkbanen te creëren. Zij koppelen hieraan
het streven om het Schiedamse bedrijfsleven beter bereikbaar te maken. De gemeente Schiedam zal in ruil hiervoor
haar negatieve standpunt over de aanleg van de A4 Midden-Delfland heroverwegen.
Het akkoord van Van der Boon slaat de spijker op zijn kop!
Veel politici zien namelijk alleen maar beren op de weg.
Snelwegen zouden vervuilend zijn en het landschap aantasten. Denken in beren leidt ertoe dat auto’s massaal stilstaan
op de A13.Alsof dat goed is voor het milieu! Snelwegen zijn
hard nodig voor de bereikbaarheid van ons bedrijfsleven.
Als bedrijven groeien, schept dat banen voor de 100.000
werklozen in onze regio. Milieuproblemen los je op met investeringen in schonere technologie en niet met autootje
pesten.
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Het unieke van dit akkoord is dat het vernieuwend is in het
denken over mobiliteit. Mobiliteit schept banen! Dat is
goed voor burgers, bedrijfsleven en overheid. Met dit denken komen overheid en bedrijfsleven nader tot elkaar. Er is
namelijk een gezamenlijk belang. Een beter vestigingsklimaat is voor iedereen goed. Wegen voor banen! Dat is de
weg naar meer werk. ■
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