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Samenvatting

In het standaard economische model kiezen consumenten altijd het product dat het
beste bij hen past. Veel markten hebben echter eigenschappen die het consumenten
bemoeilijken om het beste product te vinden. Dit proefschrift bestudeert recente veran-
deringen in de Nederlandse hypotheekmarkt om dergelijke markten met fricties beter
te begrijpen. Uiteindelijk draagt het zo bij aan een academische literatuur die poogt de
effecten van zulke fricties te begrijpen, evenals het beleid dat gevoerd kan worden als
zulke fricties zich voordoen.

Hoofdstuk 1 is een empirische studie van het éénsporig rentebeleid in de Neder-
landse hypotheekmarkt. Het éénsporig rentebeleid verbiedt prijsdiscriminatie tussen
nieuwe en prolongerende hypotheekklanten. Dergelijke prijsdiscriminatie is gebruike-
lijk in markten waarin het voor consumenten kostbaar is naar een andere aanbieder over
te stappen: bestaande klanten betalen een hogere prijs dan nieuwe klanten omdat de
eerste groep als het ware “opgesloten” zit bij haar huidige aanbieder. De belangrijkste
conclusie is dat, voor een gemiddelde hypotheek, het éénsporig rentebeleid welvaart
met e125 per jaar verhoogt en consumentensurplus met e415 per jaar. Aan de andere
kant daalt de gemiddelde winst met e290 per jaar.

Hoofdstuk 2 bestudeert het effect van concurrentie in markten met overstapskosten.
Ik laat theoretisch zien dat een toename van concurrentie, gemeten door het aantal
bedrijven in een markt, de prikkels om dynamisch te prijzen versterkt. Empirische
ondersteuning voor deze theorie wordt geboden door de recente toetreding van pen-
sioenfondsen tot de Nederlandse hypotheekmarkt te bestuderen.

Hoofdstuk 3 is een theoretische studie over de bezoldiging van financiële adviseurs.
Aangezien ze kunnen leiden tot ongepast advies, hebben sommige instanties provisiebe-
talingen aan financiële adviseurs verboden. Na zo’n verbod betalen consumenten
adviseurs een vast bedrag. Dit hoofdstuk introduceert een theoretisch model met



toe- en uittreding van adviseurs om te onderzoeken welke vorm van bezoldiging de
voorkeur verdient. Voor een gegeven aantal adviseurs is een provisieverbod gunstig
voor consumenten omdat adviseurs geen prikkel meer hebben om het verkeerde advies
te geven. Het verbod schaadt echter de winstgevendheid van adviseurs, zodat er op
lange termijn uittreding van adviseurs plaatsvindt en het verbod consumenten ook
schaadt. De resultaten in dit hoofdstuk kunnen verklaren waarom een provisieverbod
een “advice gap” kan veroorzaken en impliceren dat het bij de regulering van advies
belangrijk is om rekening te houden met de endogeniteit van marktstructuur.
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