
Advies bij keuzes niet altijd
Er is eenwildgroei aan
keurmerken voor
financieel adviseurs. En
dat is zeker niet inhet
belang vande klant.

TomLoonen

D
efinanciëlewe-
reldblijkt voor
veelmenseneen
doolhof.Welkfi-
nancieel product
is geschikt?En
waar vindtueen
goedeadviseur?

Er zal tochwel éénoverkoepelendkeur-
merk zijndat vaktechniek en integriteit
borgt?Ruim80%vandeconsumenten
vindt eenkeurmerkbij bankenof verze-
keringen vanbelang, zekerbij het afslui-
ten vaneen verzekeringofhypotheek.
Vraagde consument echternaar keur-
merken, dankomenzeniet verderdan
deAFMendeNederlandscheBank. In-
stitutendienu juist niet als keurmerkbe-
doeld zijn.

Dekennis vankeurmerken indefi-
nanciële sectorblijkt niet groot. Span-
nendeorganisaties achterdezekeur-
merken zichonvoldoende inombekend
teworden?Aandehoeveelheidkeurmer-
ken zal hetniet liggen.Een zoektocht
naar eenkeurmerk voor eenbetrouw-
barefinancieel adviseur levert een lap-
pendekenaanbelangenverenigingen,
beroepsorganisaties enkwaliteitskeur-
merkenop.Allemaal proberen zededo-
lende consument ervan teovertuigendat
hún ledengeschiktepartners zijn.

Stel u zoekt eenhypotheekadviseur.
Dan treft uophet internetdeSEH-ad-
viseur (StichtingErkendHypotheekad-
viseur). Tegelijkertijdprijst deze stich-
tingookdeErkendFinancieel Adviseur
aan.Deconsumentmoetmaarnethet
verschil begrijpen.Denktudat eengoe-
de totale inventarisatiehet uitgangspunt
vanuwadviesmoet zijn?DeFederatie Fi-
nanciëlePlanners (FFP) profileert zich
alsdepartijwaarbij de aangeslotenfi-
nanciëleplanner eengoede inventarisa-
tiemaakt.

Hetpad vaneen ‘verplichte’ opstelling
vaneen integraal financieel plan isdaar-

bij overigens eenaantal jarengeleden
verlaten.Ookopdeelgebiedenwil een
FFP’eru vandienst zijn,waarbij tendele
hetpad vandefinancieel adviseurwordt
betreden.Naast eengroot aantal onaf-
hankelijkwerkzameFFP-planners zijn er
nogalwat verbonden tussenpersonenof
bank- en verzekeringsmedewerkers.

Sceptisch
Denktudatdit niet tot onafhankelijk
advies leidt?DangaatunaardeVereni-
ging vanOnafhankelijk Financieel Plan-
ners (VOFP).Die zegt dathaar ledengeen
bandenhebbenmet anderefinancië-
le partijen. Enwat tedenkenvandeRe-
gister Inkomensadviseur vandeStich-
tingAssurantieRegistratie?Kortom,
alleendeze zoektocht levert u al eenbe-
hoorlijke vangst aankeurmerkenop.
Enwat eenkeurmerk inhoudt endewij-
zewaarophet tot standkomt, daarvoor
zijn geenwettelijke vereisten.Deaange-
prezenmeerwaarde verschilt danook
per keurmerk. Er iswel eenwettelijke
eis: bij hypotheekadvisering zal er een
Wft-vergunning (Wetophetfinancieel
toezicht)moeten zijn.Daarbijmoet aan
deWft-opleidingseisen voldaan zijn.

DeConsumentenbondsteltdater spra-
ke is vaneenwarewildgroeiaankeurmer-
ken.Consumentenwordenvolgensde
bonddoordegroteverscheidenheidaan
keurmerkenargwanendensceptisch.Be-
grijpelijk,daardeverschillendekeurmer-
kenenbelangenorganisaties vooral lij-
kentebestaanuit zelfbehoud.Tochpast
hiernietalleencynisme.Erzijn registers
enkeurmerkendie trachtenmeerwaar-
devoordeconsument te realiseren.Zwa-
repermanenteeducatie-eisen,maarook
vaardigheidstrainingenentuchtrecht,
vullendeminimalewettelijkeeisenaan.

Aangoede intentiesdusgeengebrek,
maarwatschietdeconsumentermeeop
alsdiedoordebomenhetbosniet ziet?
Ookbinnendefinanciëlesectorzijner
mensendie inziendatdehuidigehoe-

Zorgwekkend
‘Partijen moeten,
in het belang van de
consument, proberen
wat meer over de
eigen schaduw
heen te stappen’

Inzicht
Probeer als zoe-
kende consument
eerst inzicht te krij-
gen in de doel-
stelling van de
stichting die een
keurmerk als uit-
hangbord heeft.

Schaalgrootte
Alleen door een
verregaande con-
solidatieslag in de
financiële sector
wordt deze herken-
baarder voor de
naar kwaliteit zoe-
kende consument.

Tips

behulpzaam
veelheidaankeurmerkenenbelangen-
organisatiesniethetgewensteeffect sor-
teert. ‘Diehuidigeversplintering isniet
logischenhelptdeconsumentniet,het
is tijdvoormindermaarwel relevanteba-
kenswaaropdeconsumentkankoersen’,
aldusMarcvanPoeteren,dieervanover-
tuigd isdateenandergeluidnodig is inde
financiëlesector.

Hij is voorzitter vandeFFP inNeder-
landenvandeFinancialPlanningStan-
dardsBoard (FPSB)Europe.Met in totaal
160.000aangeslotenfinanciëleplanners
in26 landen isdezeorganisatiedegroot-
steberoepsorganisatie voorfinancieel
planners.VanPoeteren iseengrootvoor-
standervaneenvergaandeconsolida-
tieslagbinnendefinanciëlesector: ‘Dit
maaktonsslagvaardiger,maarvooralher-
kenbaardervoordeconsument.’

Bloedgroep
VanPoeterenonderstreeptdaarmeehet
belangvanschaalgroottebinnenhet
speelveldvanbelangen-enberoepsver-
enigingen.Als voorbeeldvanverticale in-
tegratienoemthijdatdeFFPinmiddels
samenmetbijna10.000financieelad-
viseurseenkoepelorganisatieheeftge-
vormdwaarinadviseurszichverderkun-
nenbekwamentotfinancieelplanner.
OndankshetdoorVanPoeterengenoem-
de initiatief iserhelaasnogsteedseenbe-
hoorlijke ‘bloedgroepverdeling’ indefi-
nanciëlesector.VanPoeteren: ‘Dit is
zorgwekkendenkaneenverdereconsoli-
datie indewegstaanenpartijenzouden
moetenproberenwatmeeroverdeeigen
schaduwheentestappen, inhetbelang
vandeconsument.’

Gelukkigzijner inmiddelsookvoor-
beeldenvanandereberoepsorganisaties
dieerzooverdenken.Zooriënteertde
verenigingvanbeleggingsprofessionals
VBAzichopeensamengaanmetdeNe-
derlandseverenigingvanhetAmerikaan-
seCFAInstitute.Eenbitternoodzakelijke
ontwikkeling.Nietalleendeconsument
wordtsceptisch.Het isnietondenkbaar
dateensectorsteedsminderbereid isom
dienstenofproductenteverbeterenen
(zelfregulerend)kwaliteitscontrole toe te
laten.Endanalleendeminimalewette-
lijkeeisenvolgenkanhetklantbelangon-
derdrukzetten.

TomLoonen is directeur
WealthManagement Services

bij Insinger de Beaufort en hoog-
leraar aan deVU-VBA-opleiding.

Vereisten
Besef als consu-
ment dat er geen
wettelijke vereisten
zijn verbonden aan
de inhoud van een
keurmerk en de
wijze waarop dat
tot stand komt.
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