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Utrecht, 27-10-2011 

 

Beste Asta, 

Minister van Financiën Jan Kees de Jager Financiën wil dat consumenten een 

‘financieel rijbewijs‘ halen voor ze zelfstandig complexe financiële producten 

afsluiten. 

 

Het doel is u bewust te maken van uw eigen gedrag in het financiële verkeer, zodat 

u zelf een hypotheek of beleggingsverzekering kunt aanvragen. 

Ook directeur Richard Weurding van het Verbond van Verzekeraars is een 

voorstander. Hij vindt dat het financiële rijbewijs "een goed instrument is om de 

bewustwording onder consumenten te vergroten". 

 

De Man Financiële Diensten echter is kritisch. Het is natuurlijk een prima idee 

om mensen beter bewust te maken van financiële zaken. 

Maar wij denken toch dat de meeste consumenten ook met dit ‘financieel rijbewijs’ 

niet in staat zijn verantwoord zelfstandig een complex financieel product af te 

sluiten. 

·         Want kent u alle financiële valkuilen? 

·         Bent u goed voorbereid? 

·         Bent u op de hoogte van de financiële regels? 

 

Bij elke - grote - financiële beslissing die u maakt of gaat maken, is het belangrijk 

dat u weet waarom, waarin en met wie u een financiële verbintenis aangaat. 

Daarom vinden wij dat betrouwbaar onafhankelijk financieel advies noodzakelijk is 

en blijft. 

 

Haken en ogen 

En hoe staat het met de controle op het financieel rijbewijs? 

 

·         Moet de bank of verzekeraar nagaan of een consument een financieel 
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rijbewijs heeft? Of moet een onafhankelijke partij dit doen? 

·         Hoe lang is het geldig en moet je het ook verlengen? Hoe dan? 

·         Wat zijn de gevolgen als je geen financieel rijbewijs hebt? Moet je dan 

verplicht een financieel adviseur inschakelen om toch een complex financieel 

product af te kunnen sluiten? 

 

Het idee van het financiële rijbewijs is mooi, maar de uitvoering lijkt moeilijk. 

De scepsis is dan ook groot. De Consumentenbond is geen voorstander van de 

verkoop van complexe financiële producten zonder advies (execution only). 

Een hypotheek afsluiten is altijd financieel maatwerk. Hierbij hoort een passend 

hypotheekadvies, met aandacht voor de financiële situatie en risico’s van de cliënt. 

 

Uit allerlei onderzoeken, waaronder van www.wijzeringeldzaken.nl, blijkt dat de 

meeste mensen - te - weinig weten van de financiële gevolgen en gevaren van 

hypotheken en andere financieel complexe diensten. 

 

Ons advies is daarom om 

1.       uw financiële kennis te testen op www.financieelrijbewijs.nl. Altijd handig om 

te weten wat u wel en niet weet en om 

2.       altijd deskundig advies te vragen als u een financiële dienst wil aanschaffen. 

  

Wilt u een veilig financieel verkeer? 

Wilt u veiligheid in uw financiële verkeer, bel of mail me dan. 

 

Reageren 

Ik hoop van harte dat deze nieuwsbrief u helpt meer inzicht te krijgen in uw 

financiële zaken. 

 

Uw feedback is welkom op Mijngeldman.nl 

 

Abonneren 

Kent u anderen voor wie deze nieuwsbrief interessant is? Mail hem gerust door. 

Abonneren kan op Mijngeldman.nl. 

 

Dit is de nieuwsbrief van MijnGeldMan 

In deze nieuwsbrief leest u een keer per maand praktische tips en adviezen over 

soms ingewikkelde geldzaken. Zo wil ik u helpen bij het maken van de juiste 

financiële keuzes. 
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MijnGeldMan is een initiatief van De Man Financiële Diensten, de allround financieel 

diensverlener voor particulieren, ondernemingen en instellingen waar de klant altijd 

voorrang heeft. 

 

De Man Financiële Diensten is ook de (mede)initiatiefnemer van Mijngeldsite.nl, 

demanvandehypotheek.nl en puurverzekeren.com 

 

MijnGeldMan, jouw geldzaken. Duidelijk. 

  

   

   

   

   

 

MijnGeldMan is een initiatief van De Man Financiele Diensten. 

Hoogravenseweg 122 

3523 TP Utrecht 

KvK: 30247133 

 

Wil je de gegevens die bij ons bekend zijn aanpassen? Mijn gegevens wijzigen 

 

Wil je deze nieuwsbrief niet meer ontvangen? Afmelden 
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MijnGeldMan, jouw geldzaken. Duidelijk. 
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