
FINANCIELE PLANNING 
Het belang van de klant dient voorop te staan 

 
 
Sinds het begin van de jaren negentig van vorige eeuw is het concept financiële planning 
steeds meer ingeburgerd geraakt.  Het onderwerp komt regelmatig aan bod in boeken, 
tijdschriften, kranten en publiciteitscampagnes van financiële instellingen. In de 
eigenlijke dienstverlening hebben zowel commerciële als private banken zich met 
financiële planning geprofileerd, naast vermogensbeheerders en verzekeraars. Tegelijk 
zijn diverse firma’s opgedoken die het concept als uithangbord gebruiken, maar eigenlijk 
gericht zijn op gestandaardiseerde verkoop van financiële producten en diensten in 
combinatie met vastgoed.  De vermogensstructurering en successieplanning laten daarbij 
dikwijls te wensen over, vooral door het verkeerd of oneigenlijk gebruik van 
rechtsfiguren, vennootschapsvormen en controlemechanismes. 
 
Clientèle van het type high net worth individual (HNWI) - vermogende huwelijks- of 
samenlevingspartners met een beleggingskapitaal van minstens 1 miljoen euro – kan in 
principe genieten van het meest ruime dienstenpakket in financiële planning of bij 
uitbreiding family office.  Het tweede niveau – de mass affluent clientèle – met een 
beleggingskapitaal van minstens 100.000 euro krijgt veelal standaardformules 
voorgeschoteld waarvan de kwaliteit niet altijd beantwoordt aan de verwachtingen.  De 
focus ligt louter op de bepaling van het risicoprofiel conform de wettelijke vereisten.  
Onder druk van consumentenorganisaties, beleggersverenigingen en de media nemen 
overheden en toezichthouders steeds meer maatregelen om windowdressing, 
ondoorzichtigheid en belangenvermenging in financiële dienstverlening tegen te gaan.   
 
Zo streeft de Europese Commissie naar een gelijke behandeling van bank- en 
verzekeringsproducten in het domein van sparen en beleggen. Met als doel een 
consistente, consumentvriendelijke en horizontale aanpak. Voor “Pakketproducten voor 
retailbeleggingen (PRIPs)” zoals beleggingsfondsen, beleggingsverzekeringen en 
gestructureerde effecten, ijvert de Europese Commissie voor een grotere transparantie, 
een betere uitleg en een verkoop afgestemd op de belangen van de belegger. De 
Autoriteit voor Financiële Diensten en Markten (FSMA) heeft inmiddels de Belgische 
financiële sector verzocht om vanaf 1 augustus 2011 geen bijzonder ingewikkelde 
beleggingsproducten meer te verkopen. (BinckBank heeft vrijwillig het betreffende 
moratorium onderschreven waarmee ze aangeeft geen nodeloos complexe producten te 
commercialiseren, n.v.d.r). Volgens FSMA-voorzitter Jean-Paul Servais past de demarche 
in het streven naar een betere traceerbaarheid van financiële producten.  
 
De regelgeving is in beweging, zoveel is duidelijk. De loutere verkoop van financiële 
producten en verzekeringspolissen zal in de toekomst aan belang inboeten. Het accent 
komt te liggen op advisering aan de klant volgens het best advice principe. Het belang 
van de klant staat voorop. Sleutelwoorden zijn vakkennis, integriteit en maatwerk. Zich 
afficheren als onafhankelijk raadgever en tegelijk optreden als feitelijk vertegenwoordiger 
van één of meer financiële instellingen, verzekeraars of vastgoedpromotoren gaat niet 
langer op. Onafhankelijkheid dient te beantwoorden aan duidelijke normen. In dat kader 
neemt de betekenis van de functie vermogensadviseur of financiële planner duidelijk toe. 
 
In de praktijk vervult een vermogensadviseur de rol van financiële huisarts. Met bij 
voorkeur beproefde remedies en een dosering naar maat. Met een luisterend oor voor de 
doelstellingen van de klant en een klare kijk op diens toekomstperspectief. Met als 
uiteindelijk doel groei en behoud van de levensstandaard. Ambitieus, maar haalbaar met 
een planmatige, stapsgewijze aanpak in de opbouw, het beheer, de organisatie en de 
overdracht van roerend en onroerend vermogen.  
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informatie, bekijk de Mentor bedrijfsfilm op www.mentorinstituut.be of bel 0800 15 133 
voor een gratis kennismakingsgeprek met een adviseur financiële planning. 
 
 
 

http://www.mentorinstituut.be/�

