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SCHAALVERGROTING HOUDT AAN IN INTERMEDIAIRE ADVIESMARKT 
 
Het aantal kantoren dat zich bezighoudt met advies en bemiddeling in financiële producten, zoals 
verzekeringen en hypotheken, is ook in 2021 weer verder afgenomen. Tegelijkertijd groeit de adviesmarkt nog 
steeds in zowel omzet als werkgelegenheid. 
 
Een almaar dalend aantal advieskantoren is een langjarige trend. Toch verloopt de afname van het aantal 
intermediairbedrijven minder snel dan door marktkenners was voorspeld. Over het jaar 2021 bedraagt die afname 
2%, zo constateert het Ratinginstituut Financieel Dienstverleners (RiFD) in de jongste ‘Marktflitsen Intermediaire 
Adviesmarkt’. Het RiFD registreert nog altijd meer dan 7.500 advieskantoren. 
 
Veel van deze adviesbedrijven maken inmiddels onderdeel uit van een groter geheel. Er zijn in totaal nog 6.500 
verschillende groepen actief in de intermediaire adviesmarkt. Daarbinnen is het marktaandeel van de Top 100 
opgelopen tot 39%. Ongeveer de helft van de omzet van de Top 100 kantoren is in handen van ‘consolidators’. In 
ons land zijn achttien van dergelijke investeringspartijen actief. 
 
De cijfers over de werkgelegenheid onderstrepen de schaalvergroting die gaande is. Er zijn in Nederland inmiddels 
180 kantoren met meer dan 20 werknemers (fte) op de payroll. Deze adviesbedrijven zijn samen goed voor 45% van 
de werkgelegenheid in de sector. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  

Top 100 en consolidators 

Het RiFD publiceert jaarlijks cijfers over de markt voor financieel advies. Dit betreft onder meer 

cijfers over het aantal actieve advieskantoren, de markten waarin zij actief zijn, starters en stoppers 

en de werkgelegenheid binnen de intermediaire adviesmarkt. Nieuw is dit jaar het marktaandeel 

van de Top 100 kantoren en de concentratie binnen concerns en grote investeringspartijen. 
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in 2019 in 2020 in 2021 

STARTERS EN STOPPERS 

 
Marktmutatie intermediairs (zelfstandige vergunning) 

 
Het RiFD monitort continu het AFM bestand op startende en stoppende advieskantoren. Bedrijven die wel een AFM 
vergunning hebben maar niet echt actief zijn in financieel advies en bemiddeling, zoals fietsenmakers, autodealers 
en bewindvoerders, worden eruit gefilterd. Adviseurs die een nieuw AFM nummer hebben gekregen omdat ze 
(bijvoorbeeld) van rechtsvorm zijn veranderd, worden eveneens niet meegeteld als starters. 
 
Er vallen twee zaken op. Ten eerste dat het aantal adviseurs minder hard daalt dan eerder voorspeld. Dit komt 
vooral doordat steeds meer starters de weg naar de adviesmarkt vinden. In 2021 gaat het om 356 starters. 
Opvallend binnen de groep starters is bovendien dat veel nieuwe advieskantoren worden aangetrokken door de 
hausse in de hypotheekmarkt. Inmiddels focust 38% van de starters zich op de hypotheekmarkt. 
 

Businessmodel startende kantoren 

 2019 2021 markt 

Generalist 66% 51% 74% 

Hypotheekkantoor 25% 38% 14% 

Pensioenkantoor 5% 4% 4% 

Zakelijk kantoor 1% 1% 2% 

Specialist 3% 6% 6% 

* 2020 is niet gemeten 100% 100% 100% 

224

332 356

-340
-409

-490

-116 -77
-134

-600

-500

-400

-300

-200

-100

0

100

200

300

400

500

aantal starters

aantal stoppers

saldo



  

 

Ratinginstituut Financieel Dienstverleners B.V.      
Generaal van Heutszlaan 11 
7316 CD  Apeldoorn 

info@rifd.nl www.rifd.nl 

Pagina 4 

MARKTFLITSEN  

AANTAL ACTIEVE MARKTPARTIJEN 

 

Vergunningen    

AFM vergunningen ultimo 2019 ultimo 2020 ultimo 2021 

Zelfstandige vergunninghouders 5.727 5.614 5.458 

Vergunninghouder met aangesloten instellingen 482 521 502 

Totaal AFM-vergunningen 6.209 6.135 5.960 

Aangesloten instellingen* 1.552 1.549 1.590 

Totaal aangesloten instellingen 7.761 7.684 7.550 

 
*Kantoren die op de AFM vergunning van een ander kantoor werken  

 
Bij het tellen van het aantal actieve marktpartijen moeten we duidelijk onderscheid maken tussen de begrippen 
‘vergunninghouder’, ‘kantoor’ en ‘vestiging’. Een aangesloten instelling werkt op de vergunning van een ander 
kantoor. Dit kan een aparte juridische vestiging zijn van een kantoor, maar kan ook een eigen kantoor zijn dat 
bijvoorbeeld in franchiseverband werkt op de vergunning van een franchisegever. Dit verklaart waarom er nog 
meer dan 6.500 kantoren zijn, terwijl het totaal aantal vergunningen 5.960 bedraagt. 
 
Daarnaast is voor een goede telling een duidelijke scheiding noodzakelijk tussen de intermediaire adviesmarkt en 
de overige adviesmarkt. Boekhoudkantoren bijvoorbeeld, die adviseren op het gebied van pensioen en dus een 
AFM-vergunning hebben, tellen wij niet mee. 
 

 
 

*Kantoren die op de AFM vergunning van een ander kantoor werken 
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Dit in ogenschouw nemend, zien we een duidelijke trend. Het aantal vergunningen daalt, maar het aantal 
aangesloten instellingen stijgt. Dit is enerzijds te verklaren door de groeiende samenwerking binnen bijvoorbeeld 
ketens, waar veel kantoren onder een collectieve vergunning werken. Een andere verklaring is de 
concentratietendens, waarbij de overgenomen partij (tijdelijk) gaat werken onder de collectieve vergunning van de 
overnemende partij. Ook kunnen starters vaak makkelijker starten als aangesloten instelling, omdat de ervaringseis 
in dat geval minder zwaar van toepassing is. 
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WERKGELEGENHEID ADVIESMARKT 

 

Advieskantoren naar grootte in FTE (ultimo 2021) 

FTE per advieskantoor aantal adviseurs  
2019 

aantal adviseurs 
2020 

aantal adviseurs 
2021 

% 

0-1 FTE (incl. eenmanszaken) 4.363 4.230 3.782 50% 

2 t/m 5 FTE 2.416 2.447 2.704 36% 

6 t/m 20 FTE 818 800 884 12% 

21 - 50 FTE 114 139 127 2% 

> 50 FTE 50 68 53 1% 

 7.761 7.684 7.550 100% 

 
    

FTE per advieskantoord Aantal FTE 
2019 

Aantal FTE 
2020 

Aantal FTE 
2021 

% 

0-1 FTE (incl. eenmanszaken)* 2.525 2.622 2.808 8% 

2 t/m 5 FTE* 7.121 7.140 7.858 23% 

6 t/m 20 FTE 7.878 7.584 8.339 24% 

21 - 50 FTE 3.652 4.231 3.968 13% 

> 50 FTE 7.943 9.988 8.761 32% 
 

29.119 31.565 31.734 100% 

 
 
De werkgelegenheidscijfers zijn niet alleen gebaseerd op uittreksels in het Handelsregister van de KvK, maar tevens 
op de FTE-opgaven van accountants in de jaarverslagen van kantoren. De cijfers winnen daardoor aan 
betrouwbaarheid. In werkelijkheid ligt de werkgelegenheid circa 1.600 FTE hoger dan bij de KvK geregistreerd en 
hier weergegeven. Dit komt omdat de ondernemers bij eenmanszaken en VOF's bij de KvK niet bij de FTE worden 
meegeteld. 
 
Ondanks de consolidatie die gaande is in de intermediaire adviesmarkt, blijft de werkgelegenheid stijgen. Ten 
opzichte van 2019 is zelfs sprake van een toename met 9%. Het gemiddelde kantoor heeft 4,2 FTE in dienst, tegen 
nog 3,8 FTE in 2019. De groei zit vooral bij de middelgrote bedrijven. 
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CONCENTRATIE ADVIESMARKTPARTIJEN 

Het RiFD heeft alle concerns in Nederland in beeld gebracht. Daardoor wordt inzichtelijk welke adviseurs tot 
hetzelfde concern behoren. Uit onderstaande cijfers kunnen we concluderen dat er in Nederland 455 concerns 
bestaan, die twee of meer adviesbedrijven in de gelederen hebben. Anders gezegd, 93% van de kantoren opereert 
in individueel verband. 
 

Concernverbanden (groepen) 

Aantal adviseur bedrijven in het concern Aantal concerns Totaal aantal adviseurs Werkgelegenheid 

1 adviesbedrijven 6.051 6.068 15.822 

2 tot 5 adviesbedrijven 431 1.030 9.393 

6 tot 20 adviesbedrijven 20 192 2.445 

meer dan 20 adviesbedrijven 4 260 4.074 

 6.506 7.550 31.734 

 
Het merendeel van de groepsverbanden bestaat uit 2 tot 5 adviesbedrijven. Er zijn slechts 24 echt grote concerns 
met zes of meer aangesloten adviesbedrijven. 
 

AM Top 100 kantoren   

Adviesbedrijven behorend tot AM Top 100 concern Totaal aantal Totaal FTE 

0-1 FTE (incl. eenmanszaken) 207 71 

2 t/m 5 FTE 161 501 

6 t/m 20 FTE 137 1.549 

21 - 50 FTE 78 2.536 

> 50 FTE 47 7.866 

 630 12.523 

 
Vakblad AM stelt jaarlijks een top 100 van grootste advieskantoren samen. Deze adviesbedrijven vormen niet 
zelden een concern, dat bestaat uit meerdere afzonderlijke adviesbedrijven. Ultimo 2021 waren dit in totaal 63o 
bedrijven. Bijna alle grote bedrijven (47 van de 50) met meer dan 50 FTE maken onderdeel uit van de top 100. Er zijn 
er enkele die niet in de top 100 zitten, omdat ze niet in een groep opereren en dus geaggregeerd niet groot genoeg 
zijn om in de top 100 te komen. 
 
De bedrijven uit de AM Top 100 zijn samen goed voor meer dan 12.500 voltijdbanen. Dat is bijna 40% van de totale 
werkgelegenheid in de intermediaire adviessector. 
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CONSOLIDATORS 

Er zijn in Nederland achttien ‘consolidators’ actief in de intermediaire adviesmarkt. De termen ‘consolidator’ en 
‘investeerder’ worden door elkaar heen gebruikt. De meeste overnames in de adviesmarkt worden door deze 
partijen gedaan. Hiervoor verwijzen wij naar de Overnamemonitor van BHB Dullemond, die overigens deels op 
basis van data van RiFD wordt vervaardigd. Deze investeerders zijn grofweg te verdelen in private-equitypartijen en 
verzekeraars; de Veldsink Groep neemt om die reden een aparte positie in binnen de ‘consolidators’. 

Overzicht consolidators 

Nr. Consolidator* Bekende groepsnaam(en) o.a. 

1 Acrisure Raetsheren van Orden 

2 Aegon (Growth Capital Fund) Romeo, Risk, BSB, CAK, Nedasco 

3 Aquiline Quintes Groep 

4 ASR (Deelnemingen N.V.) Boval, VKG, Anac, Cerass, Polisservice 

5 Blauwtrust Groep/BlackFin Capital Partners De Hypotheker 

6 Capital A Domek 

7 DPG Media Independer.nl 

8 Ecclesia Concordia, Sibbing 

9 Five Arrows Principal Investments (FAPI) Alpina, Voogd & Voogd, Heilbron 

10 De Goudse (VLC & Partners) Chabot, Westenburg, Van Luin 

11 Guardian Group Thoma 

12 IK Yousure 

13 Link Market Service (UK)/LAS Flexfront 

14 Nedvest Klap 

15 NN Insurance Support Nederland Zicht 

16 Qmulus/NN Group Heinenoord, Fidus 

17 Söderberg & Partners Montae, Zuiderhuis, CVB 

18 Veldsink Veldsink Groep 

* Er zijn nog een aantal verzekeraars die captives bezitten en die sommigen tevens tot de ‘consolidators’ rekenen. Het gaat onder 

meer om Allianz en Bovemij. 

 
De ‘consolidators’ hebben in 35 bedrijven uit de AM Top 100 een belang. In aantallen FTE gaat het om ongeveer de 
helft van de AM Top 100; in termen van omzet ligt dit ongeveer hetzelfde. Immers, het aantal FTE is een sterke 
indicatie voor de omzet. Daarvoor heeft toezichthouder AFM een mooie staffel gemaakt, die varieert van € 97.000 
tot € 153.000 per FTE, afhankelijk van de totale omvang in FTE. 
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Deelnemingen ‘consolidators’ 

Adviesbedrijven behorend tot ‘consolidator’ Totaal aantal Totaal FTE 

0-1 FTE (incl. eenmanszaken) 162 59 

2 t/m 5 FTE 140 449 

6 t/m 20 FTE 112 1.249 

21 t/m 50 FTE 51 1.624 

> 50 FTE 27 3.119 

 492 6.500 

 
De AM Top 100 plus de ‘consolidators’ bezitten samen (ontdubbeld) ongeveer 800 advieskantoren. Dat is meer dan 
10% van het totale aantal kantoren. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  

OVER RiFD 

Het Ratinginstituut Financieel 
Dienstverleners (RiFD) is een specialist in 
informatie over alle financieel adviseurs in 
Nederland. Toegang tot de uitgebreide 
database van RiFD kan online worden 
verkregen via licenties: voor de 
hypotheekmarkt, de overnamemarkt en de 
volmachtmarkt. 
 
 
www.rifd.nl 
 

OVER OOSTDAM & PARTNERS 

Oostdam & Partners staat marktpartijen in 
de financiële dienstverlening bij in hun 
strategie, marketing en communicatie. 
Vanuit het kantoor in Nijmegen adviseert 
Oostdam & Partners branche- en 
keurmerkorganisaties, aanbieders die 
samenwerken met het intermediair én 
individuele advieskantoren. Strategie en 
uitvoering gaan daarbij hand in hand. 
 
www.oostdam-partners.nl 
 


