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Gedragscode 

 

1: klant staat centraal 

STEL HET KLANTBELANG CENTRAAL 

Betrokkene stelt zich professioneel op jegens zijn cliënt en stelt bij de uitoefening van zijn taak de 

belangen van zijn cliënt centraal. Dit doet hij door eerlijk en oprecht te handelen en nimmer zijn 

persoonlijke voordeel of belangen voor die van zijn cliënt te stellen.  

 

2: integriteit 

HANDEL INTEGER IN ELK PROFESSIONEEL CONTACT 

Integriteit vereist eerlijkheid en oprechtheid bij alle professionele handelingen van betrokkene. 

Betrokkene is zich bewust van het feit dat hij een vertrouwenspositie heeft, waarbij zijn persoonlijke 

integriteit als de belangrijkste bron van dat vertrouwen geldt. Er kan een verschil van mening 

bestaan tussen betrokkene en zijn cliënt, maar dit kan nooit leiden tot het verloochenen van zijn 

principes. Betrokkene handelt daarbij niet alleen de letter maar ook naar de geest van de 

gedragscode. 

 

3: objectiviteit/onafhankelijkheid 

VERLEEN UW FINANCIËLE DIENSTEN OP EEN OBJECTIEVE WIJZE 

Objectiviteit van het advies wordt gewaarborgd door dat betrokkene zich verbindt aan deze 

gedragscode op straffe van mogelijke melding bij de daarvoor bestemde autoriteiten (AFM, DSI, 

DNB of Openbaar Ministerie). Betrokkene zal zijn cliënt naar beste kunnen informeren over alle 

mogelijke oplossingen en de voor- en nadelen die daaraan kleven zodat de cliënt een goed beeld 

krijgt van die mogelijkheden en in staat is om op basis daarvan een goed onderbouwde keuze te 

kunnen maken (ook als een of meerdere van die mogelijkheden in het nadeel van betrokkene is (of 

van de organisatie waarvoor hij werkzaam is). Daarnaast zal betrokkene zijn cliënt te allen tijde 

informeren over de wijze van beloning en de banden met aanbieders van financiële producten en 

diensten en het aantal aanbieders waarmee hij een overeenkomst heeft gesloten (in geval van 

bemiddeling) in relatie tot het totaal aantal aanbieders van een soortgelijk product. Om te 

waarborgen dat betrokkene het advies niet kan sturen in de richting van een bepaalde aanbieder, 

zal de adviseur die cliënt van advies heeft voorzien niet zelf bemiddelen.    
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4: eerlijkheid 

WEES EERLIJK EN OPRECHT 

Betrokkene zal eerlijk en oprecht zijn in alle professionele contacten en relaties en zal trachten om 

tegengestelde belangen zoveel mogelijk uit te sluiten dan wel te benoemen. Betrokkene zal zijn 

cliënt op een heldere en transparante wijze uitleggen wat van hem verwacht kan worden en wat hij 

van zijn cliënt verwacht. Betrokkene zal zich niet laten leiden door eigen gevoelens, vooroordelen 

of verlangens.  

 

5: professionaliteit 

GEDRAAG U OP EEN PROFESSIONELE MANIER 

Betrokkene gedraagt zich met waardigheid en respect tegenover zijn cliënten, mede-professionals 

en anderen en houdt zich aan de geldende wet- en regelgeving en heersende beroepsethiek. 

 

6: competenties 

ONDERHOUD UW KENNIS EN VAARDIGHEDEN DIE BENODIGD ZIJN OM UW DIENSTEN OPTIMAAL 

TE VERLENEN 

Betrokkene voldoet aan de door de wet gestelde vereisten op het gebied van deskundigheid en stelt 

zich op de hoogte van de laatste ontwikkelingen op het gebied van financiële planning. Competentie 

houdt ook in dat betrokkene zijn eigen grenzen kent en andere professionals inschakelt of zijn cliënt 

doorverwijst naar andere professionals. Elke betrokkene is in het bezit van een AFM vergunning en 

een lidmaatschap bij een vakvereniging. Het advies- of bemiddelingsrisico (het risico dat er iets 

fout gaat bij de advisering of bemiddeling) ligt bij betrokkene. Hiervoor is de betrokkene afdoende 

verzekerd. Ook is elke betrokkene aangesloten bij het Kifid. De uitspraak van het Kifid is bindend. 

 

7: vertrouwelijkheid 

HOUD U AAN DE GEHEIMHOUDING 

Vertrouwen vereist geheimhouding van alle informatie die betrokkene ter beschikking is gesteld. 

Betrokkene zal zich nimmer inhoudelijk uitlaten over aan hem toevertrouwde informatie, tenzij de 

wetgever hem daartoe verplicht.  

 

8: inzet 

ZET U VOORTVAREND IN VOOR UW CLIËNTEN 

Betrokkene zal zich voortvarend inzetten voor zijn cliënt en processen niet onnodig vertragen. 

Daarbij houdt hij toezicht op het proces van plannen, uitvoeren en het verlenen van nazorg.  

 

9: beroep op deze gedragscode 

WIE KAN EEN BEROEP DOEN OP DEZE GEDRAGSCODE 

Elke belanghebbende kan een beroep doen op deze gedragscode. Het bestuur van de Stichting zal 

het beroep in behandeling nemen en binnen 2 weken een voorlopig standpunt uitbrengen. Daarbij 
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Aansprakelijkheid informatievoorziening 

Deze informatie is met de meeste zorgvuldigheid tot stand gekomen. Toch kunnen wij niet garanderen dat deze informatie, op het moment dat u 

deze tot u neemt, nog steeds actueel is. Daarom adviseren wij u met klem niet te handelen op basis van deze informatie zonder voorafgaand 

deskundig advies. De Stichting Onafhankelijk Financieel Advies Nederland aanvaardt geen aansprakelijkheid voor de inhoud van sites van derden 

waarnaar verwezen wordt. Deze verwijzingen dienen slechts als additionele informatiebron, zodat u zich optimaal kunt informeren.  

 

Copyright 

Niets uit deze uitgave mag zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van de uitgever worden openbaar gemaakt of verveelvoudigd, 

waaronder begrepen het reproduceren door middel van druk, offset, fotokopie of microfilm of in enige digitale, elektronische, optische of andere 

vorm of (en dit geldt zonodig in aanvulling op het auteursrecht) het reproduceren (i) ten behoeve van een onderneming, organisatie of instelling 

of (ii) voor eigen oefening, studie of gebruik welk(e) niet strikt privé van aard is of (iii) voor het overnemen in enig dag-, nieuws- of weekblad of 

tijdschrift (al of niet in digitale vorm of online) of in een RTV-uitzending. 

 

 

zal te allen tijde het principe van hoor- en wederhoor worden toegepast. Mocht deze termijn te kort 

blijken, dan worden partijen geïnformeerd over het verdere verloop van het traject.  

 

10: algemene bepalingen 

• deze gedragscode kan te allen tijde worden aangepast. De op de website van de Stichting 

(www.stofa.nl) gepubliceerde versie is de geldende. 

• elke professional verklaart zich verbindend met deze gedragscode en de daarin opgenomen 

vereisten en bepalingen 

• voor mannelijke persoonsvorm kan ook vrouwelijke persoonsvorm gelezen worden 

 

 

 

  

                  

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Contact 
Stichting Onafhankelijk Financieel Advies Nederland 

Zonnehout 36 

3991 MX  Houten 

085 201 77 61 

info@stofa.nl 

www.stofa.nl 
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