
 RABOBANK SOEST BAARN EEMNES IS KLAAR VOOR SEPA EN TRANSPARANT 

VERGOEDINGSSYTEEM 

Rob Honing: De Rabobank blijft onderscheidend en concurrerend   

 Europese landen en banken hebben de afgelopen jaren gewerkt aan de invoering van één 

Europese betaalmarkt. Wettelijk is vastgelegd dat dit per 1 februari 2014 gerealiseerd moet 

zijn. Over een klein jaar is het dus zover. SEPA (Single Euro Payments Area) zal in Europa 

het betalingsverkeer eenvoudiger, uniformer en efficiënter maken. Wij vonden het tijd om met 

Rob Honing te praten, directievoorzitter van Rabobank Soest Baarn Eemnes, de financiële 

partner die de expertise heeft van SEPA, het betaalsysteem waar zowel particulieren als 

bedrijven mee te maken krijgen.   

 Rob Honing: “Elke bankrekening is inmiddels internationaal. Ook de particuliere klant krijg 

een langer, internationaal rekeningnummer: IBAN. De rekeningen worden automatisch 

omgezet, de klant hoeft daar niks voor te doen. Voor ondernemers, verenigingen en 

stichtingen is het noodzaak om nu al te controleren of hun betalingssysteem SEPA-proof is. Ik 

heb een belangrijk advies. Doe de Rabo SEPA-check op www.rabosepacheck.nl. Nadat men 

elektronisch de vragenlijst heeft ingevuld, ziet men direct welke gevolgen SEPA heeft voor de 

organisatie. Als men bijvoorbeeld gebruik wil blijven maken van automatische incasso's dan 

betekent dit dat men tijdig moet overstappen op de EURO-incasso. Het is dan belangrijk dat 

men actie onderneemt, dan is er nog voldoende tijd om de nodige aanpassingen door te 

voeren. Uiteraard zijn onze adviseurs onze klanten hierin graag van dienst!” 

   



   

  

Transparante vergoedingen 

Een andere wijziging in het financiële systeem zijn de transparante vergoedingen die de 

banken aan hun klanten moeten berekenen bij de verkoop van financiële producten zoals 

bijvoorbeeld een hypotheek of een arbeidsongeschiktheidsverzekering. Rob: “Het Ministerie 

van Financiën is al sinds begin 2012 bezig met het aanpassen van beleid en toezicht over het 

vergroten van transparantie bij financiële instellingen. Hiervoor is de wet aangepast. Met 

name het verbod op ontvangst en betalen van provisie en verplichte transparantie van de 

kosten van advisering door hypotheekaanbieders en assurantiebemiddelaars is van belang 

voor onze bank en zijn klanten. Wij vinden dat een goede zaak.. De klant weet nu waar hij aan 

toe is. Hoewel dat voor die klant ook wennen is. Je krijgt nu een rekening voor een advies. 

Een advies dat in andere tijden gratis leek!”   

  

“De Rabobank wil in het transparante vergoedingssysteem onderscheidend zijn. Bij onze bank 

kun je voor bijvoorbeeld je hypotheekaanvraag meerdere offertes aanvragen voor één 

adviesprijs. Deze adviesprijs is maximaal € 1.750,00. Dat lijkt een fors bedrag, maar voorheen 

betaalde je vaak 1% provisie over de af te sluiten hypotheek. Deze provisie is dus vervallen. 

Bovendien betaalt de klant een lager bedrag als hij diverse gegevens digitaal aanlevert bij 

onze bank. Met ons persoonlijk advies van onze adviseurs zijn wij onderscheidend en 

concurrerend!”   

  

Rabobank – lokaal sterk 

Het belangrijke onderscheidende vermogen van de Rabobank is natuurlijk het lokale, 

coöperatieve karakter van de bank. Dit uit zich in de ledenraad en de raad van commissarissen 

waarin betrokken ondernemers en particulieren uit het marktgebied Soest, Baarn en Eemnes 

plaatsnemen. Rob: “Onlangs hadden wij een ledenbijeenkomst. Het werd een inspirerende 

avond met een uitstekende dagvoorzitter, een van onze eigen leden. Dat zijn van die 

momenten dat wij als Rabobank meer zijn dan alleen een financiële dienstverlener! In ons 

ledenmagazine Dichterbij, waarin ook landelijke en lokale ledenaanbiedingen te vinden zijn, 

kan men van alles lezen over de activiteiten die we als lokale bank ondernemen ten behoeve 

van het verbeteren van de lokale maatschappij. Wij lopen hierin niet weg voor onze 

maatschappelijke verantwoordelijkheid. ”   

  

Tekst: Peter Beijer       

 


