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ie niet beter weet,
kan maar één conclusie trekken uit
de ontwikkelingen
in het bankwezen
de afgelopen jaren: banken worden alleen maar groter en veel ruimte voor
kleine banken is er niet. Voor de crisis
was er een heuse wedloop bezig, geïnspireerd door machogedrag: wie mag
zich het grootste en machtigste noemen? De crisis zelf heeft laten zien dat
het niet onverstandig is om groot en
min of meer onmisbaar te zijn. Je weet
dan in ieder geval zeker dat je gered
wordt: de fameuze too-big-to-fail-doctrine. En als je ook nog eens heel complex
in elkaar zit, ben je ook too-complex-tofail. Niemand durft je dan te laten vallen, met het falen van de Amerikaanse
zakenbank Lehman Brothers in 2008
als angstbeeld.
SIZE MATTERS

Als je deze stand van zaken in de financiële sector serieus neemt, is er op zijn
zachtst gezegd reden voor grote zorg. Het
lijkt erop dat machogedrag of het zo
goed mogelijk gijzelen van nationale
overheden (‘hoe word ik zeker gered als
het misgaat?’) de strategie van een bank
bepalen.
Nergens komt in deze karakterisering
naar voren hoe klanten zo optimaal mogelijk worden bediend; normaliter toch
een manier waardoor je je als bank kunt
onderscheiden. Het is een wat extreme
karakterisering, maar in de huidige
markt werkt het zo.
Ook het normale concurrentieproces
tussen banken wordt erdoor verstoord.
Als grote en complexe banken door –
impliciete dan wel expliciete – overheidssteun door de markt gezien worden als extra veilig, dan is dit schadelijk
voor kleinere instellingen. Een kleine
bank zal dan een fundamenteel hogere
funding cost hebben en als minder solide
worden gezien. Dit proces van concur-

rentieverstoring is volop gaande. Kleine
banken hebben het moeilijk (Van Lanschot) of verdwijnen van het speelveld
(Friesland Bank).
Dit is de status quo: groot zijn is voordelig. Voorlopig zal dit zo aanhouden.
Net als vóór de financiële crisis dreigt
(alsmaar) groter groeien spoedig weer
de kern te worden van de strategie van
financiële spelers. Maar hoe logisch dit
voor het moment ook mag klinken, het
hoeft geenszins richtinggevend te zijn
voor de (verre) toekomst. De financiële
sector van vandaag is misschien wel te
vergelijken met een dinosaurussensoort
die na aanvankelijk alsmaar groter te
worden in zijn huidige vorm zal uitsterven.
Hoe weinig plausibel dit ook mag klinken door een hedendaagse bril, toch wil
ik een voorzet geven voor hoe de financiële sector er morgen – het verre morgen – uit kan zien. Maar eerst nog wat
meer over de concurrentieverstoringen
van vandaag en de angst van toezichthouders.
VERSTOORDE CONCURRENTIE

Niet alleen de onzekerheid en het wantrouwen in de markt tegen kleinere instellingen, maar ook het huidige klimaat
van strengere regelgeving en gedrag van
toezichthouders spelen een rol in deze
verstoring van de markt. Extra rapportage-eisen en integriteitstoetsen, en parallel hieraan toenemende zorgeisen (ter
bescherming van de klant), hebben het

speelveld gekanteld richting grotere spelers en het aanbieden van bancaire diensten prohibitief duur gemaakt voor kleinere partijen.
Een hieraan gerelateerd probleem is
dat toezichthouders door de financiële
crisis als de dood zijn voor concurrentie
en wispelturig gedrag dat hierdoor mogelijk zou worden uitgelokt. De zoektocht naar grotere voorspelbaarheid en
stabiliteit vertaalt zich ook in een grote
terughoudendheid bij toezichthouders
om nieuwe bankvergunningen af te geven. Als toezichthouder heb je eigenlijk
alleen maar te verliezen als je nieuwe
spelers toelaat. Er hoeft er maar één om
te vallen en je krijgt de vraag, waarom
je in 's hemelsnaam ooit een vergunning
hebt kunnen verstrekken.
Ik denk zelf dat het financiële systeem
zo georganiseerd zal moeten worden dat
het speelveld veel overzichtelijker is en
meer veiligheidskleppen heeft. Bijvoorbeeld een betalingsverkeer dat min of
meer in publieke handen is. Zodra hier
sprake van is, kunnen financiële instellingen minder schade toebrengen en
kunnen ze dus meer vrijheid krijgen
binnen dit meer afgebakende en vastgetimmerde speelveld. Een andere keer
meer hierover. Vooralsnog overheerst
angst.

ESSAY

Big is niet lang meer beautiful voor de reuzen
onder de financiële dienstverleners. Hun voortbestaan staat zelfs op het spel, tenzij ze de
controle over de klant weten te behouden.

AGGREGATOR

Een langetermijnvisie op het bankwezen
vereist dat we kijken vanuit de klantbehoefte. Wat is de behoefte van de consument? Op korte termijn overheerst bij
de consument angst: hij wil dat zijn geld
veilig is. Dit versterkt de dominantie van
grote spelers. Immers: daar zal het geld
wel veilig zijn. Op termijn zal deze angst
echter wegebben en plaatsmaken voor
werkelijke behoeftes. Wat zijn die behoeftes?
De geëmancipeerde consument wil
overzicht hebben over zijn eigen finan-

CRISIS LAAT ZIEN
DAT HET NIET
ONVERSTANDIG IS OM
GROOT TE ZIJN
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ESSAY

ciële situatie. Hij heeft behoefte aan een
‘aggregator’: een simpel platform (softwarepakket) dat hem in staat stelt zijn
financiële huishouding te ordenen en
overzichtelijk te maken. Vergelijkbaar
met al langer bestaande aggregators voor
bijvoorbeeld nieuws en sociale media,
die bepaalde informatie verzamelen uit
verschillende (digitale) bronnen. Deze
aggregator moet de klant privacy en vertrouwelijkheid bieden, waardoor hij
bereid is zijn persoonlijke en financiële
informatie hierop up-to-date te houden.
Het grote voordeel voor de consument is dat hij hierdoor zelf permanent
een integraal beeld heeft van zijn eigen
financiële positie, en hierop – al dan niet
via anonieme benchmarking en toetsing
binnen de aggregatorcommunity – aankoopbeslissingen van financiële producten of diensten kan baseren. Ook kan hij
via dit platform op eigen initiatief informatie doen toekomen aan een financiële speler, bijvoorbeeld voor het uitbrengen van een offerte.
NEUTRALE ADVISEUR

Als je dit toekomstbeeld goed doordenkt, is er een groot aantal voordelen.
Op de eerste plaats kan de consument
zijn financiële diensten afnemen van
een groot aantal aanbieders en toch
overzicht hebben. Daarnaast kan hij
zonder veel inspanning meer offertes
aanvragen zonder elke keer nieuwe
aanvraagformulieren te moeten invullen. Ten slotte heeft de consument zelf
het initiatief, en kan hij eenvoudig aanbiedingen met elkaar vergelijken.
Kern van de aggregator is dat hij neutraal is; een niet-belanghebbende partij.
Dit past overigens perfect in de nieuwe
wetsvoorstellen om over te gaan tot
aparte tarifering van financieel advies
en commissies te verbieden. De aggregator is in wezen een neutrale adviseur.
De slogan van de Belastingdienst ‘Leu-
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ker kunnen we het niet maken. Wel
makkelijker’, is hier zo op van toepassing.
Ik ben ervan overtuigd dat de aggregator ook zal leiden tot de hoognodige
versimpeling van producten. Het kan
niet vaak genoeg worden gezegd: bijna
elke Nederlander kan volstaan met simpele producten. De aggregator, en met
name de wijze waarop die informatie
categoriseert en vergelijkingen tussen
offertes mogelijk maakt, zal leiden tot
standaardisatie van producten en daardoor veelal versimpeling van producten
afdwingen.

DE AGGREGATOR
• PERMANENT BEELD VAN
EIGEN FINANCIËLE POSITIE
• BASIS VOOR AANKOOP
BESLISSINGEN
• OVERZICHT OVER GROOT
AANTAL AANBIEDERS
• INITIATIEF BIJ CONSUMENT
• ONAFHANKELIJKE,
NEUTRALE ADVISEUR

KANNIBALISEREN

Er is weinig fantasie voor nodig om te
zien dat de aggregator een direct gevaar
is voor de positie van bestaande financiële spelers. Productstandaardisatie en
versimpeling zetten immers marges onder druk. Ook zien banken behoud van
de klantrelatie als cruciaal voor de winstgevendheid. De aggregator maakt deze
relatie losser en is dus bedreigend. Een
vraag die opkomt, is of banken niet zelf
voor aggregator kunnen spelen.
Banken proberen dit. Zij proberen een
vertrouwensrelatie met hun klanten te
creëren. Dit zullen ze ongetwijfeld proberen te continueren en waar mogelijk

AGGREGATOR LEIDT
TOT HOOGNODIGE
VERSIMPELING VAN
PRODUCTEN

intensiveren. De reden hiervoor is simpel: in de relatie met de klant wordt het
geld (vooralsnog) verdiend.
In de toekomst zullen banken geconfronteerd worden met het feit dat zij
mogelijk niet de meest voor de hand
liggende aggregator zijn. Dit heeft te maken met een aantal factoren. In principe
is een bank niet neutraal. Een bank is
immers ook aanbieder van eigen producten. Dit betekent dat zij een geloofwaardigheidsprobleem kan hebben. Zij
kan een bias hebben richting het adviseren van eigen producten. Voor verzekeraars geldt dit misschien nog sterker.
Ook kan er sprake zijn van kannibalisatieangst. Nieuwe low cost-producten
kunnen immers bestaande high marginproducten verdringen (‘kannibaliseren’).
Een ander aspect is dat het lastig zal
zijn om als betrokken speler volledige
informatie te verkrijgen op de aggregator. De consument kan terughoudend
zijn, maar concurrenten waar de consument mogelijk andere diensten van afneemt, zijn dat zeker.
Gezien het belang dat aan de klantrelatie wordt gehecht, voorspel ik een min
of meer permanente strijd van banken
om toch een belangrijke rol te blijven
spelen. Aan de consumentenkant zal dit
moeilijker gaan. Ik zie daar een grote
kans voor neutrale aggregators. Aan de
bedrijvenkant is het beeld diffuser. Hoewel er in sommige landen pogingen zijn
om via een breed (landelijk) credit register
een meer open toegang tot informatie
over kredietwaardigheid te hebben, is
het mkb wel erg afhankelijk van financiële dienstverleners. Iets wat slechts
langzaam zal veranderen.
BREUK IN WAARDEKETEN

Een aggregator is een voorbeeld van het
opsplitsen van de waardeketen. Een
waardeketen is de keten van (deel)activiteiten, van productcreatie, administratie (backoffice) tot distributie. In het
geval van olie: het upstream zoeken naar
en uit de grond halen van olie, het vervolgens verwerken en raffineren en
downstream het verkopen van de olie
– onder meer via eigen tankstations. Olie
is een mooi voorbeeld, omdat we hier
net als in het bankwezen vaak zien dat
bedrijven actief zijn in de gehele waardeketen (vergelijk Shell). Dit is niet altijd
gebruikelijk. Albert Heijn verkoopt si-

naasappelen (downstream), maar heeft
geen plantages in bezit (upstream). Unilever maakt consumentenproducten,
maar verkoopt zelf zelden iets aan de
eindklant.
De huidige discussie in het bankwezen gaat vaak over focus en klantgerichtheid. Dit heeft niet te maken met de
waardeketen, maar met het combineren
van verschillende activiteiten; vaak voor
verschillende doelgroepen. Dit is de horizontale dimensie. De waardeketen
loopt verticaal. Als de aggregator aanslaat, betekent dit een soort breuk in de
waardeketen. Controle over distributie
komt dan bij een andere partij te liggen.
NUMMERPORTABILITEIT

Zowel de horizontale als de verticale
dimensie staat ter discussie. In het publieke debat domineert de horizontale
discussie: moeten de activiteiten van
banken niet worden ingedamd? Een
belangrijke strategische vraag is echter,
of banken in de toekomst een even
zware greep houden op de waardeketen.
De toekomst die ik voor de aggregator
zie, suggereert dat dit mogelijk niet het
geval is. Ik acht het verre van denkbeeldig dat banken (en ook verzekeraars) in
de toekomst de echte grip op het distributiekanaal verliezen.
Een element dat hierbij een rol
speelt, is de centrale rol die bankrekeningnummers innemen. Via de
betaalrekening en de producten die
daaraan zijn gekoppeld, proberen
banken grip te houden op het distributiekanaal. In de verre toekomst –
waar ik het hier over heb – lijkt me
dat onhoudbaar. Ik verwacht dat het
betalingsverkeer als min of meer publieke infrastructuur los zal komen te
staan van individuele financiële instellingen. Er zal dan de facto sprake
zijn van de veelbesproken nummerportabiliteit. De (bankunieke) betaalrekening zal dan niet langer een
unieke grip bieden op de klant.
De werkelijke revolutie is die van informatietechnologie. Informatietechno-

MEER WETEN?
Lees verder
op pagina

EEN NIEUW SOORT
DINOSAURUS: DE
GROTE FINANCIËLE
SPELERS VAN NU
logie maakt de aggregator mogelijk,
evenals de opsplitsing van de waardeketen. De revolutie die informatietechnologie teweegbrengt, zal enorm zijn. De
grootste fout die wij op dit moment kunnen maken, is het extrapoleren van bestaande trends. De trend die we zien, is
het ontstaan van alsmaar groter wordende financiële instellingen. Ik heb al
aangegeven dat dit veroorzaakt wordt
door de bescherming die grote instellingen wordt geboden, waar kleine instellingen bijna niet tegenop kunnen
boksen. Maar er is meer.
CHAIN CAPTAIN

Een populaire redenering van bankbestuurders is dat informatietechnologie
het aansturen van steeds grotere organisaties mogelijk maakt: instellingen die
breed zijn (veel diensten aanbieden), de
gehele waardeketen bestrijken en een
wijdvertakt distributienetwerk hebben.
En dat allemaal binnen een en dezelfde
organisatie.
Maar ik ben ervan overtuigd dat men
zich zal gaan realiseren dat informatietechnologie het juist níét noodzakelijk
maakt om alles samen te laten klonteren. Aparte, meer gespecialiseerde spelers krijgen meer bestaansrecht, omdat
klant en keten van aanbieders door diezelfde informatietechnologie soepel aan
elkaar kunnen worden gekoppeld. Dus
je kunt apart zijn, maar toch onderdeel
van het geheel. De aggregator past hier
perfect in.
De vraag is wie de nieuwe chain captain wordt: wie krijgt controle over de
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klant? Ik zie hier goede mogelijkheden
voor de neutrale aggregator. Het succes
ervan zal afhangen van de bereidheid
van consumenten om hun hebben en
houden hierop te verzamelen (en bij te
houden). Al snel komen dan allerlei privacygerelateerde zorgen naar boven. De
consument zal er zeker van moeten zijn
dat informatie niet per ongeluk op straat
komt te liggen. Dus vertrouwen in de
beveiliging van een dergelijk platform is
cruciaal.
Als de neutrale aggregator werkelijk
de chain captain wordt, komen banken
en verzekeraars zwaar onder druk te
staan. Zijn ze dan in staat zich te herontdekken als meer gespecialiseerde spelers
binnen de waardeketen? Vooralsnog
kunnen ze nog enige tijd vooruit. Het
klimaat van onzekerheid bij toezichthouders zal een rem zetten op dergelijke
nieuwe businessmodellen. Maar als de
angst uit de lucht is, verwacht ik serieuze bewegingen. De aggregator is een
heel ver toekomstbeeld, maar in die
verre toekomst zal er een slagveld aangericht worden onder een nieuw soort
dinosaurus: de megafinanciële spelers
van vandaag. n
Met dank aan Willem Cramer, partner bij
Boer & Croon en oud-ceo van Friesland
Bank, voor het mede ontwikkelen van
ideeën over de aggregator.
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