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 Onderwerp 
 Score Klantbelang Centraal 
 
 
 
Geachte heer Vogelzang, 
 
Kortgeleden heeft de Autoriteit Financiële Markten (AFM) voor de vierde keer de 
score Klantbelang Centraal voor uw instelling vastgesteld. Met deze brief vragen wij 
u om deze score openbaar te maken en uw klanten van de uitslag op te hoogte 
brengen.  
 
De AFM maakt elk jaar een beoordeling van de mate waarin de grote banken en 
verzekeraars* het belang van hun klanten centraal stellen in diverse producten, 
diensten en processen. De toezichthouder geeft een rapportcijfer aan de financiële 
instelling in zijn geheel, en aan activiteiten en afdelingen, bijvoorbeeld op het 
gebied van sparen, hypotheekadvies en beleggingsdienstverlening. 
 
De score op het Klantbelang Dashboard kan voor financiële consumenten een zeer 
nuttige maatstaf zijn bij het kiezen van een financiële instelling, maar de AFM mag 
de score van individuele banken en verzekeraars niet openbaar maken. De meeste 
financiële instellingen, waaronder de uwe, brengen de score tot op heden zelf ook 
niet naar buiten. 
 
De Consumentenbond, de Beleggersvereniging VEB en de Vereniging Eigen Huis 
vinden deze situatie onwenselijk en niet meer van deze tijd. Het is zorgwekkend dat 
het centraal stellen van het belang van de klant bij uw instelling niet leidt tot het 
optimaal informeren van (potentiele) klanten. U onthoudt consumenten zo een 
nuttige maatstaf. Dit gebrek aan openheid vormt een hinderpaal voor het 
broodnodige herstel van hun vertrouwen in de financiële sector. 
 



  

 

 

 
 

Wij vragen u om de score van uw instelling op het Klantbelang Dashboard van de 
AFM, inclusief de score op onderdelen, zo snel mogelijk openbaar te maken.  
Daarnaast zijn wij benieuwd naar uw reactie op de dashboardscores van uw 
organisatie. Wat vindt u van het resultaat? Welke stappen zet u om de score te 
verbeteren daar waar nodig? 
 
Wij gaan ervan uit dat u voor woensdag 20 augustus a.s. ook tot publicatie 
overgaat. De Rabobank is vorig jaar als enige reeds begonnen met publicatie van de 
score. Mocht u geen gehoor geven aan onze oproep dan zullen wij ons beraden op 
nader te nemen stappen. 
 
 
Met vriendelijke groet, 
Consumentenbond    Vereniging Effectenbezitters 
 

    
Bart Combée    Jan Maarten Slagter  
Algemeen Directeur   Directeur 
 
 
 
 
Vereniging Eigen Huis  
 

 
 
Marlies Pernot 
Algemeen Directeur  
 
 
 
 
 
 
 
*De grote tien banken en verzekeraars die de AFM heeft onderzocht zijn ABN Amro, 

Achmea, AEGON, ASR, Delta Lloyd, ING, F. van Lanschot, Nationale-Nederlanden, 
Rabobank en SNS REAAL. 

 


