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'Het is niet zo ingewikkeld'

Adviseurs: spreiding en risicomanagement zijn essentieel

De mening van adviseurs over de ‘versimpeling’ van financiële producten is

wisselend.  ‘In essentie zijn financiële producten niet zo ingewikkeld’, vindt

financieel planner Jacqueline van der Vorm. ‘Je stalt geld of je leent geld en je

verzekert risico’s die je zelf niet kunt afdekken. Als het ingewikkelder wordt dan

dat, is het vaak een manier om onnodige kosten te verwerken.’

Planner Andrea Middel denkt dat versimpeling van producten lastig is als de

belastingwetgeving niet wordt vereenvoudigd. ‘Ik zie een trend naar

eenvoudiger producten, maar door de wetgeving is de advisering niet eenvoudig’,

zegt zij. ‘Iemand vraagt me wat te doen met zijn vrijvallende lijfrentekapitaal. In

veel gevallen is het eenvoudige banksparen een uitkomst, maar ik moet wel

weten van wanneer de premiestortingen dateren? Is het voor de Brede

Herwaardering of daarna, voor 2006 of daarna? Kortom: met alleen eenvoudige

producten zijn we er niet.’

Hendrik Schakel van adviesbureau Viisi heeft ‘een nachtje over de kwestie

geslapen’. ‘Aanbieders maken ontwikkelingen door. Productinformatie wordt

duidelijker. Ik zie goede voorbeelden van begrijpelijke producten waarover goed

is nagedacht. Zoals de beleggingsrekeningen en collectieve pensioenen bij Brand
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