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Nu is het natuwdijk erg lastig om te bepalen wat nog Wei, moar met nam ook wat nkt meer wantwoord 
&. Door vefschhnda wiwonder het NIBUD, worden staWWlIen gehikt, die een antwoord 
zouh RiocBM gmen @&ze vraag, Mar dat m standaard niet ponder meer op u w  toeglassing is, dat is 
duiddjk. Msat hoa kunt w dan brpden wat in úwsitwtiewnntwoord is? 

;;cared rmcrrSn, ZaWd WBIaM De Autoriteit Financiële Markten (AFM), heeft een ondorrodc uit laten 
YBWWI am FC k l l  of het mgelijk is om u, op een bet.err, w@& kWzes to laten maken (M finandiile pro- 
úucm Knnasdle mgdintpiipand zijn: u maakt te nú, miwr u zit er de kommde jami aan vast. Het is dus 
m h e h g d a t u o v «  berlissffigen gad nadenkt 8kh goed laat inbommen en piis dan overgaat 
t8thatnsrrnnwuidejwistlbe&hgen. 
oI8ippip fcnomoen dat zich hisrbij wmrcbet is âat hei nemen van de juiste beslissing voor is8ereen iets anders 
ktekwî.Qeen tiwe riaratter zijn geiijk en geen twee mem d«rken en doen hetzeikie. 

'Ik ga altijd voorzichtig met mijn geld om, niet dat ik 
het niet uitgeef, ik leef er wel van, maar ik ben niet het 
impulsieve type die het maar overal aan ui weeft.... 
-w- 

U Eaat rkti in uw on&itatieuaectvooral íefdendoor anderen. U v o l g t ~  uiteraardvan 
perconcn die genieam, waardoor u ridrteif niet ZCBI kritixh hoeft op te sfelh. U handelt op 
gewel en niet cy iihudeä@ rspfftcn. Herken! u dit? Den bdlaort u Mwanbiijnlijktot de grmp'advies- 
gewegg«r'. hlrres2 lwmmmdecigensdiappen bent u k ~ w a t j o n g s e n  niet erg geïntemterd in 
b n c l e  producten. U denkxdasrom ookdat u er niet zoveel ven weet. Endus zoekt u naar een adviseur of 
vernouwenspersoon die u aan de hand meeneemt. 

hij wil altijd 
meer van zijn - 

W geld maken ... 
àe Dartnw YIUI een ambltleuw 
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~ s t s n d r i c i ~ ~ ~ :  'dan bel ik hem gewoon, 
m en vraag of het wat voor mij is ... 

.*.1 . . @als ze beginnen 
' met ingewlkkelde 

Cemaiugeorthteerd Als u een persoon bent die probeert om de hoeveelheid informatie 
te beperken en a& u daarnaast gericht bent op het beperken van het risico, dan kan het zo- 
maar zijn dat u in de categorie 'gemaksgd&ntee&n' valt. Neemt u bovendien individueel 
uw beslissingen en vertrouwt u adviseurs niet zo snel, dan bent u vrijwel zeker gemaks- 
georknteerd. U wilt zo min mogelijk tijd bcrteden aan uw financiën, niet uit gebrek aan 
interesse, maar u heeft geen zin om u erin te verdiepen. 'Het hoort erbij' is een wolgdioorde 
opmerking in deze groep. 

Wie loopt welk risico? Wanneer er in de medii artiltolen wnchijnen aver financiële pro- 
ducten en de riiico's die daaraan kleven, dan w c d  er al snel gqmlcen over de 'kwetsbare 
groepen'. Daar doen wij niet aan mee. Kwetsbar is immers een Waal ander begrip dan 
risicculopend. h iedwe beslistijj neemt risico's met zich mee. 
Bent u iemand die behoort tot de groep ambkwen, dan heeft u een goed inkomen, bent 
u meer dan gemiddeld geïnteresseerd in *id en vooral in het vermeerderen ervan, maar 
bent u niet bereid om u er meer dan gemiddeld in te verdiepen. Roeûeioosheid en overmoed 
t i i  dan op de laer. Die et op hun beurt voor kunnen m p  dat u, ondanks dat u niet 
k w a b a r  bent wél behoort tot een risicayoep. De andere groep die wat meer risico loopt, 
is de groep van adviesgwoeiigen. Dit heeft te maken met het vettrouwen &zij stelien in ex- 
terne partijen, het wat lagere i n k m  Qat zij doorgaans genietel en het bestedingspeitroon 
van deze groep. U loopt. ak u tot deze groep behoort, een wat hoger risico dat u niet precies 
wat wat u kuop eo daardoor rakn aanschaft, of wtplichtingen aangaat, die u heiemaai 
niet, of niet in de 
De andere twee groepen - de beheersten en de gemtkgeorhteerden - zijn beduidend 
bedachtzamer en wiomchtiger en lopen demake sen minder hoog riico waar het gaat om 
financiiile probiemen. Door uitgebreid de tijd te nemen voor beslissimgen op het financiële 
vlak en risicovolle producten grotenheis te vermijden, wordt er met een grotere mate van 
zekerheid gêinwteerd. 

vorm, nodig heeft. 

Help, ik vorm een risicogroep! Uiteraard behoort u niet automatisch tot een risicogroep 
als u zich in een van bovenstaande typeringen herkent. Het kan echter geen kwaad om eens, 
@venmeJ Jaman met uw partnsr.Fcgsen zitmm WRUhtk 'habbcn en haudan" bpfinanci- 
eei gebied tegen hef udit te houden. Heeft u in hetvakdcn producten mgexhaft die niet 
aan uw wachtingen hebben voidaan? of niet meei passen in uw inmiddels manderde 
(leef)siiuatie? Owrweeg dan &ze producten op te zeggen. Ga ook eens kriiixh na of er 
zaken dubbel zijn aangeschaft. Vooral op het gebicd van vendaringen is dit nagal eens het 
geval. Pluis daarvoor de polissen na en kijk wélke VendISring wdt dekt. Zo kunt u bepalen 
wat u eigenlijk niet mer  nudig he&. [i] 

bruto-netto OUrrlvM 

verhalen enzo, 
dan haak ik af ... 
houdt het liever simpel 

Or AutomFit FkuKiUc Maken (AFM) is deto&hWhr op hetpeair van en de i d m w  
strekking door ai& f i  pattijan dk op de NedwWse markt actief zijn. tiet mission statement 
van de AFM ix'hetbwotderen op de finande mulacn van can ordtkjk en transparant twkqmes 
m niivkrewimdingtllssen mar- m de bcsdwipninp van de comment'. OAl dit doid te 
bemiken ziet deAFM erqr me dat pwtijen zich aan rekmtemnsn m iagds houden en advbeft a 
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de gemaKsgeoriënteerde 
het Mn'isaerkm FinrnEikbij hetontwikhm nmimmttoncn ngck 
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