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opinie

“WFT ZOU IN DIENST VAN DE 
KLANT MOETEN STAAN, NIET 
IN DIENST VAN DIRECTE 
VERKOOP”

ENNO WIERTSEMA, 

directeur Adfi z

drijfsvoering aan alle kanten last hebben van de product-
gerichte wetgeving. Een paar voorbeelden:
– Het vakbekwaamheidsstelsel is langs productlijnen 

ingericht. Modulaire examinering (killing voor goede 
zelfontplooiing, trouwens) is zo uitgebreid dat het on-
betaalbaar is om als brede adviseur in de markt actief 
te blijven. Terwijl de klant echt niet gebaat is bij een 
andere adviseur voor ieder productsegment.

– Als (branchevreemde) spelers hun advies niet op pro-
ductoplossingen richten, geldt de Wft niet en zijn con-
sumenten opeens vogelvrij (zie de nep-vergelijkingssites 
als meest recente uitwas) of is de concurrentie oneerlijk 
(zie de accountant die voor ondernemers 21 procent 
goedkoper kan adviseren, omdat de BTW te verreke-
nen is en assurantiebelasting niet).

– Met het ongereguleerde advies van de buurman of de 
geldrubriek van zijn dagblad op zak, kan de consument 
met execution-only kopen wat hij wil. 

– Hoe je BTW, assurantiebelasting en nultarief moet ver-
rekenen over een abonnement hangt af van hoeveel 
verschillende producten je uiteindelijk voor de klant 
regelt. 

Ik roep de wetgever dan ook op om na te denken over 
een Wft die oplossingen voor de klant centraal stelt, 
in plaats van producten. Op die manier staat de wet in 
dienst van de klant, en niet meer in dienst van directe 
verkoop. Dan kunnen we eindelijk ruimte maken voor 
adviseurs die inzicht creëren en voor dienstverleners die 
wel waarde toevoegen. En dan ontstaat ook ruimte voor 
diensten als regelmatig fi nancieel onderhoud, schuldpre-
ventie en risicomanagement. ««

KLANT CENTRAAL, 
NU NOG BIJ WETGEVER
Marketinggoeroes zeggen vaak dat klanten geen 
boormachines willen, maar gaten. De bijsluiters 
van de boormachinefabrikanten geven vooral 
informatie over voltage, batterijtype en het maxi-
mum koppel. Gaat het de klant nu echt om de 
technische specifi caties van hun product? Vaak 
niet. Het gaat om de oplossing. En dan zijn er 
opeens veel meer mogelijkheden.

Ik kan er ook voor kiezen om het apparaat te huren. Of 
een klusjesman in te vliegen. Of via Peerby de boorma-
chine te lenen van die handige thuisklusser aan het eind 
van de straat. Maar dan de fi nanciële consument. Zijn 
keuzes hebben gevolgen die veel verder gaan dan een 
ongebruikt product. Daarom wil de overheid de fi nanci-
ele consument goed beschermen. En terecht.

Maar wat schrijft de Wft ons eigenlijk voor? In woord 
zijn we het allemaal met elkaar eens. Wie het klantbelang 
centraal stelt, zorgt dat de klant eerst goed inzicht krijgt. 
Heel de Wft is echter opgehangen aan producten. Aan 
boormachines. En aan de prijs daarvan. Maar niet aan 
oplossingen. Hoe kan zo’n productgerichte wetgeving 
bijdragen aan een oplossingsgerichte inzicht-cultuur?

Dagelijks spreek ik adviseurs die al lang inzetten op 
inzicht en oplossingen voor hun klant. Maar in hun be-


