
Gids inhet financiële oerwoud
Financieel planner is
geengereguleerdberoep.
Hoe vindt udan een
planner die toegevoegde
waarde biedt?

TomLoonen en
Arjen Schepen

D
efinanciële sector zal
zijn rol opnieuwmoe-
tendefiniërenoordeel-
dehetWorldEcono-
micForumvorig jaar in
zijn rapport ‘TheFutu-

re of Financial Services’. Financieel plan-
ners enadviseursmoetenhardkunnen
makenwathun toegevoegdewaarde is.
Waren vergoedingen inhet verledennog
versleuteld inde verzekeringspolissen
enbeleggingsproducten,nudientdefi-
nancieel adviseur zijn advies apart in re-
kening tebrengen.

Die toegenomen transparantie leidt
ertoedatfinancieel adviseurs zo con-
creetmogelijkmoeten laten zienwat
hunbijdragebetekent voorde consu-
ment. Zokandiebeterdanooit tevoren
beoordelenofdekostendie eenadviseur
rekent gerechtvaardigd zijn, in relatie tot
zijn toegevoegdewaarde. Tochblijkt de
praktijkweerbarstiger. Steeds complexe-
refiscale en juridische regelsmakenhet
voordezelfde consument allesbehalve
eenvoudigomeengoedeadviseur te vin-
denendie afweging vankosten versus
kwaliteit temaken.Wiekanuhetbeste
helpen tijdensuwoverlevingstochtdoor
hetfinanciële oerwoud?En:wat kost die
hulp enwat levert die op?

Volgens voorzitterMarc vanPoeteren
vandeVerenigingFederatie Financieel
Planners (FFP) leidt de zoektocht vaak in
de richting vaneenfinancieel planner.
Het is immersdiens taakde consument
overzicht over en inzicht in zijnpersoon-
lijkefinanciën, nuen inde toekomst, te
bieden.Maardaar liggennogweluitda-
gingen,want consumentenweten lang
niet altijdwat eenfinancieel planner
voorhenkanbetekenen.Bovendienkop-
pelt hethuidigewettelijke vakbekwaam-
heidsstelsel financieel advies aanpro-
ductbemiddeling en -advisering.Met
anderewoorden, dedoor toezichthouder
AFMvereisteWft-diploma’s (Wft =Wet
ophetfinancieel toezicht) zijn allemaal

gericht opde verkoop vanbepaaldepro-
ducten. Terwijl eenplanner juistmethet
alomvattendeplaatje bezig is.

Eenanderekwestie is debescher-
ming vandeconsument. Als eenfinanci-
eel plannerdoordeklant alleenperuur
of per advieswordtbetaaldheeft hij geen
wettelijke vergunningnodig.Maarhoe
isde zorgplicht bij financieel planners
dangeregeld?Een inventarisatie door
Michiel vanEersel, eenadvocaat gespe-
cialiseerd inde zorgplicht vanfinanci-
eel dienstverleners, laat ziendatfinanci-
eleplanningpubliekrechtelijkhelemaal
niet gereguleerd is, al bestaat erwel een
juridischkader vancivielrechtelijke en
tuchtrechtelijke verplichtingen.

VolgensVanEersel geldt voorfinan-
cieel planners zelfs een zogeheten ‘ont-
houdingsplicht’. Stel dat eenplanner
eenechtpaar adviseert hun levensverze-
keringniet af te kopen, omdat zij debij-
behorendeoverlijdensrisicodekkingno-
dighebben voorhet geval een vanhen
overlijdt.Dan ishet logisch, zegtVanEer-
sel, dat deplanner consequent is en zich
ookniet bemoeitmethet regelen van
zo’n afkoop,mochten zijn cliëntendaar
toch toebesluiten.Doethij ditwél, dan
kanhet echtpaar immersde indrukkrij-
gendathij de afkoop toch verenigbaar
vindtmethetfinancieel plandathij op-
gesteldheeft.

Hoe vindtueengoedeplanner?Dat
is een ingewikkelde taak, omdatfinan-
cieel planner geenbeschermdberoep is
enerbinnenenbuitenNederlandaller-
lei soortenplanners zijn.Ookbestaan
erdiverse certificeringssystemenenop-
leidingen voorfinancieel planners,wat
het lastigmaakthet kaf vanhet koren te
scheiden.Houvast biedthet internatio-
naal erkendekeurmerkCFP®, dat de cir-
ca 4000bij deFFPaangeslotengecer-
tificeerdeNederlandseplanners sinds
begindit jaarmogen voeren.

Huurt eenconsument eenplanner
met zo’nkeurmerk in, danweethij in elk
geval zekerdatdeplanner aan stevigeop-
leidings- en vaardigheidseisenmoet vol-
doenendathij verplicht aanpermanen-

Onthoudingsplicht
Een financieel
planner zou niet
moeten meewerken
aan handelingen die
hij zijn klant heeft
afgeraden

te bijscholingmoetdoen.Mochtende
ervaringenmet zo’ngecertificeerdeplan-
ner tochnegatief uitpakken, dan staat
nogdegangnaarde tuchtrechter open.
Die zal het gedane (advies)werk toetsen
aandegedragscodewaarde planner
zichaandient tehouden.

Stel, uhebt eenplanner gevondendie
aanalle bovengenoemde voorwaarden
voldoet, hoe zit het danmetdekosten?
AFM-voorzitterMerel vanVroonhoven
constateert dat consumentenhetniet
zelden teduur vindenomeenuitgebreid
financieel planop te laten stellen. Tech-
nologie kanhierbijwel uitkomstbie-
den, bijvoorbeeld als plannersmethun
klant communiceren via eenportal.Dan
kandeklantdebenodigde (persoonlijke)
data en informatie efficiënter doorgeven
aandeplanner,waardoordieminder tijd
kwijt is aanallerlei administratievehan-
delingen.Hij kan zichdanzuiver richten
opzijn advieswerk—oftewel op zijn toe-
gevoegdewaarde.

Als ubesluit eenfinancieel planop te
laten stellen, heeft dit danaantoonbaar
eenpositief effect opuwfinanciëlehuis-
houden? Ja, onderzoekwijst uit dat zo’n
planhet vertrouwenvanconsumenten in

1.Plan
Een financieel
plan biedt in-
zicht in en
overzicht over
uwfinanciële
situatie.

2.Keurmerk
Houvast biedt
het internatio-
naal erkende
keurmerk CFP®.

3.Kosten
Uploaden van
gegevens via
een portal be-
spaart de plan-
ner tijd en
drukt kosten.

Tips

hunfinanciële situatie vergroot. Enge-
pensioneerdendie tien jaar voordat ze
metwerken stoppeneenplanhebben la-
tenopstellen staanerfinancieel beter
voordan zij diedit niet deden, zoblijkt
uit Amerikaansonderzoek.

Overtuigendwetenschappelijk onder-
zoeknaardefinanciële effecten vaneen
plan isnogonvoldoende voorhanden.
Veel fundamenteler is dathetfinancieel
planmoetwordengezienals een tussen-
tijds verslag enniet als eeneindproduct.
Inwezengeeft hetweerwelke complexe
beslissingendeconsumentmoetne-
menomfinancieel geziende situatie te
creërendiehijwenst of diehij optimaal
vindt.Die omstandigheid enwensen ver-
anderen inde tijd,waardoor eennieuw
tussentijds verslagnodig is. Enbij dat
proceskaneenplezierig eigenzinnig,
onafhankelijk endeskundigfinancieel
planneruitstekendals gids fungeren.

· Tererevanhaar
20-jarigbestaan
heeftdeFederatie
FinancieelPlan-
ners (FFP) inapril
hetboekFinanci-
elePlanning. In-
zichtenuitweten-
schapenpraktijk
uitgereiktaan
haar leden.Ditar-
tikel ishet2dein
eendrieluikmet
aandatboekont-
leendeinzichten
voordeconsument.
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