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opinie

“ZORG ERVOOR DAT 
EXECUTION ONLY OOK 
VOOR KOSTENBESPARENDE 
KLANT NIET INTERESSANT IS”

Financiële vraagstukken zijn complex. De kans 
dat er foute keuzes gemaakt worden is daardoor 
zeer reëel. Beslissingen over hypotheek, pensioen 
en levensverzekeringen hebben bovendien een 
enorm impact. Op de fi nanciële positie van de 
consument zelf, maar ook op de maatschappij als 
geheel. De risico’s zijn dus groot. Dat rechtvaar-
digt de stevige en goede maatregelen die we tref-
fen om toekomstige fouten te voorkomen. Dit is 
ook nodig om het vertrouwen te herstellen.

Is het dan vanuit het maatschappelijk belang verantwoord 
dat iedere consument zelf een complex fi nancieel product 
kan aanschaffen zonder advies? Mijn antwoord daarop is 
nee. Er zijn maar weinig mensen die goed inzicht hebben in 
de werking van fi nanciële producten. Die groep wordt nog 
kleiner als ze ook in staat moeten zijn zelfstandig de eerlijke 
afwegingen te maken over de eigen fi nanciële situatie en 
de fi nanciële wensen voor nu en later. Zelfs voor fi nancieel 
adviseurs is het verstandig een onafhankelijke derde in te 
schakelen bij beslissingen over de eigen fi nanciële moge-
lijkheden en onmogelijkheden. Zoals een huisarts ook beter 
niet zijn eigen diagnose stelt.

En toch blijft execution only voor iedereen beschikbaar, 
geschikt of niet. Het is een lek in de wet. Het is hinken op 
twee gedachten. De consument moet worden beschermd, 
en tegelijk moet hij vrij zijn te handelen naar eigen inzicht. 

DICHT HET LEK VAN 
EXECUTION ONLY

Regelgeving bij advies is zeer omvangrijk en grijpt zwaar in 
op de praktijk van professionals om ervoor te zorgen dat zij 
uitsluitend het klantbelang centraal zullen stellen. De consu-
ment blijft vrij te handelen naar eigen inzicht, terwijl het de 
vraag is of hij zelf in staat is het eigen klantbelang altijd cen-
traal te stellen. De AFM ziet dit risico goed, en waarschuwt 
met grote regelmaat voor execution only bij complexe pro-
ducten. Recent nog bij Kassa.

Een verbod op execution only is passend, omdat de per-
soonlijke maar vooral ook de maatschappelijke gevolgen van 
verkeerde beslissingen desastreus kunnen zijn. Er zijn goede 
stappen gezet om de consument te beschermen. Behalve 
tegen zichzelf. Ik roep het ministerie van Financiën en de 
politiek op het werk af te maken.

Tot die tijd neem ik aan dat de AFM in het productontwik-
kelingsproces zeer kritisch zal oordelen over de geschiktheid 
van verkoop via execution only bij specifi eke producten. 
En voor aanbieders die het klantbelang en hun beroepseed 
 serieus nemen geldt dat zij execution only bij bepaalde 
producten naar mijn overtuiging op deze wijze niet zouden 
moeten faciliteren.

Tegelijk moeten we zelf goed naar de consument willen luis-
teren. Die kiest niet voor execution only omdat hij overtuigd 
is van zijn eigen kennis en inzicht. Die kiest voor execution 
only omdat hij wil of moet besparen op de kosten. Financieel 
dienstverleners die differentiëren in hun bedieningsconcepten 
hebben die klant veel meer te bieden. Laat de klant kosten 
besparen door zelfwerkzaamheid waar hij het zelf kan. Aan 
de voorkant door het gestructureerd aanleveren van eigen ge-
gevens. Of aan de achterkant. Bijvoorbeeld door het product 
zelf aan te schaffen met een onafhankelijk advies in de hand.

Met de juiste bedieningsconcepten is de vlucht naar execu-
tion only ook voor de kostenbesparende klant helemaal niet 
interessant. Op die manier kan de markt zelf een fl inke duim 
in de dijk steken. De politiek moet dan niet langer aarzelen 
om het lek defi nitief te dichten in het belang van de klant en 
de maatschappij. ««
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