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Klip en klaar
Ad! z heeft wat bewerkstelligd met haar 

‘Visie op een level playing ! eld’. Van de alge-

mene en vakpers, consumentenorganisaties 

en de AFM kwamen diverse steunbetuigin-

gen voor de voorgestelde maatregelen. Zeker 

ook voor het pleidooi om bij aanbieders 

transparantie over productmarges af te 

dwingen.

Er zijn echter ook partijen die niet snappen 

waar we ons druk over maken. We zouden 

ons niet druk moeten maken over de ‘ijskast-

verkopers’, die spelen een ander spel. Ande-

ren, zoals het Verbond van Verzekeraars, 

maar ook de directeur Financiële Markten 

van het ministerie van Financiën verbinden 

hier de suggestie aan dat voor dat andere 

spelletje best andere spelregels mogen gel-

den. Maar wij vra-

gen ons af; wat is 

er zo anders aan 

dat spelletje wan-

neer je de klant en 

zijn behoeften als 

uitgangspunt 

neemt in plaats 

van de technische uitgangspunten en ver-

schillen van diverse distributiekanalen? 

Natuurlijk, er is ook voor de klant een heel 

groot verschil of hij bij een onafhankelijk 

adviseur aanklopt of bij de verkoper-advi-

seur van een bank. Maar de klant zal bij bei-

den denken dat hij geadviseerd wordt. 

Logisch, want je hoeft de visitekaartjes van 

de gemiddelde bankmedewerker er maar op 

na te kijken. Daar staat geen hypotheekver-

koper, geen productvoorlichter en al hele-

maal geen dozenschuiver.

Als Ad! z kijken wij vanuit de positie van de 

klant. Deze moet in staat worden gesteld om 

weloverwogen keuzes te maken. Zeker waar 

sprake is van complexe producten. Wij spre-

ken over ! nanciële producten. Eigenlijk 

vinden wij dat consumenten dit soort pro-

ducten niet ‘zo maar’ moeten kunnen aan-

scha" en, zonder dat zeker is dat zij zich rea-

liseren wat zij aanscha" en. Vandaar ook dat 

Ad! z pleit voor een uiterst beperkt gebruik 

van de optie execution only. 

Wanneer het Verbond en de directeur Finan-

ciële Markten stellen dat sprake is van een 

ander spelletje, dan kan het niet anders dan 

dat zij suggereren dat de ‘adviseur die zich-

zelf niet als onafhankelijk voordoet’ een 

dozenschuiver is, die niet adviseert en 

slechts uitvoerder zou zijn van een execution 

only procedure. Geen advies, gewoon aange-

ven wat de klant vraagt! Maar zo werkt het 

helemaal niet. Klanten komen ook bij hen 

voor advies, hen wordt verteld dat ze advies 

krijgen en advies is ook onmisbaar voor (het 

overgrote deel van) hen. Dus vanuit het 

klantperspectief is van een ander spel geen 

sprake. En als dat andere spel van dozen-

schuiven al zou bestaan, dan zou het van ons 

morgen verboden of tot een minimum 

beperkt mogen worden. Inderdaad, vanuit 

klantbelang. 

Voor de klant is ook de medewerker van de 

bank wel degelijk iemand die de klant ‘advi-

seert’, zij het over beperkte aantallen pro-

ducten. Hij moet dus ook de kennis hebben, 

een dvd hanteren en laten blijken of in zijn 

product of dienst prikkels zitten, omdat het 

ene product meer doet voor de bank dan een 

ander even goed product. 

Wft en Bgfo zijn er ter bescherming van de 

klant. Hij moet altijd en overal goed kunnen 

vergelijken (middels een dvd). Hij moet des-

kundig worden geholpen (deskundigheidsei-

sen). En hij moet weten wat hij van advies 

mag verwachten en wat het kost. En er 

mogen geen verkeerde prikkels in het advies 

zitten. Daarvoor is transparantie over het 

geldelijk belang van de adviseur, de bank en 

direct writer vitaal. Onze leden werken 

straks op fee-basis. In die lijn is ook een wet-

telijke verplichting voor de aanbieder om 

helderheid te verscha" en over zijn bruto 

marge op de verschillende vergelijkbare pro-

ducten voor de klant onmisbaar. Klip en 

klaar.

“Transparantie over het geldelijk
belang van de adviseur, de bank en 

direct writer is vitaal”


