
Wat is het effect van de invoering van Wft op de telecombranche? 

Op 1 mei werd de Wet financieel toezicht van kracht voor telecomaankopen. Dit betekent dat je 

een BKR-registratie kunt krijgen als je een duurder toestel koopt. Wat is de invloed van deze 

wetswijziging voor het gedrag van consumenten? 

De Wet financieel toezicht, waar sinds 1 mei ook telecombieders onder vallen, heeft de 

telecommarkt niet onaangeroerd gelaten. Zowel voor als na 1 mei waren er grote veranderingen te 

zien in het aankoopgedrag van klanten. Belsimpel.nl doet uit de doeken wat precies het effect is van 

deze wetsverandering. 

Naar aanloop van de wetsverandering 

Tot 1 mei was er vooral sprake van een stijging in het aantal aankopen bij Belsimpel.nl. In de laatste 

week van april 2017 plaatsten klanten namelijk 55% meer bestellingen ten opzichte van dezelfde 

week in 2016. Ook viel op dat klanten al voor 1 mei rekening leken te houden met de nieuwe regels. 

Zo sloten klanten van Belsimpel.nl in april 2017 tot 40% vaker toestelbundels onder de €250 af ten 

opzichte van voorheen. Ook werden er ruim een kwart meer Sim Only-bestellingen geplaatst, waarbij 

je geen BKR-registratie krijgt. 

Nadat Wft is ingevoerd 

Na de invoering van de Wet financieel toezicht op 1 mei veranderde er opnieuw veel in het 

bestelgedrag van Belsimpel.nl-klanten: het aantal verkopen in de eerste week van mei lag namelijk 

25% lager dan de week ervoor. Hieruit is op te maken dat de piek die te zien is vlak voor 1 mei, 

waarschijnlijk het gevolg was van de invoering van Wft. Hoewel de Samsung Galaxy S8 nog maar kort 

uit was, en ongetwijfeld voor een vergroting van het aantal bestellingen heeft geleid, was Wft naar 

alle verwachtingen dus de oorzaak van de piek.  

Belsimpel.nl heeft het aankoopproces ook met de nieuwe regels zo makkelijk en inzichtelijk mogelijk 

gemaakt voor klanten om een toestel te bestellen. Zo kun je direct zien met welke abonnementen je 

een BKR-registratie krijgt, en hoeveel je bij moet betalen om deze registratie te voorkomen. De 

verwachting is dan ook dat klanten verder weinig last ondervinden van de Wet financieel toezicht 

tijdens het bestelproces. Alle informatie over hoe Wft werkt en hoe je toch een nieuwe telefoon kunt 

kopen zonder een registratie bij het BKR te krijgen, vind je op de Wft-pagina. 

 

https://www.belsimpel.nl/klantenservice/abonnementen/hoe-werkt-geld-lenen-kost-geld

