
Zelf een product afsluiten via een aanbieder of een financiële dienstverlener heet execution only. Dit betekent 

dat je geen advies krijgt, maar dat je zelfstandig uitzoekt welk product het beste bij jouw wensen past. 

Je kunt besparen op de kosten voor advies door een product zelf af te sluiten. Dit is echter niet voor iedereen 
geschikt. Een verkeerde keuze kan grote gevolgen hebben, waardoor goedkoop duurkoop kan worden.

Alles zelf doen is niet voor iedereen geschikt
Een hypotheek of het regelen van aanvullingen op het pensioen kan erg complex zijn. Als je een product 

execution only wil afsluiten, moet je eerst een kennis & ervaringstoets doen. De kennis- en ervaringstoets is 

verplicht voor bijna alle financiële producten die onder het provisieverbod vallen. De toets stelt je vragen over 

het financiële product en de risico’s hiervan. Hij is bedoeld om te kijken of je voldoende bewust bent van de 

risico’s en gevolgen voor je eigen financiële situatie. De uitkomst van de toets kan je helpen bij de inschatting 

of het wel of niet verstandig is een product aan te schaffen zonder advies. Er is geen standaardtoets, deze kan 

dus per financiële dienstverlener verschillen. Als je niet slaagt voor de kennis & ervaringstoets is het verstandig 

om na te gaan of je het product wel zelf wil afsluiten of dat je toch liever de hulp van een adviseur inschakelt.
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“Het is het goedkoopst om zelf 
een financieel product af te sluiten”

Als je alles zelf doet betaal je wel afsluitkosten
Uiteindelijk betaal je ook kosten als je zelf, execution only, een product afsluit. Dit noemen we de 

afsluitkosten. Dit zijn de kosten voor bijvoorbeeld de administratieve handelingen 

die een financiële onderneming maakt om het product af te sluiten. 

http://www.afm.nl/~/media/Files/consumentensite/flyer/05-Geen-advies-nodig.ashx
http://www.afm.nl/~/media/Files/consumentensite/flyer/01-Advies-vroeger-gratis.ashx


Kijk niet alleen naar de kosten
Door een product zelf af te sluiten kun je de kosten voor een advies 

besparen. Een adviseur heeft de kennis en ervaring die van 

toegevoegde waarde kan zijn bij het vinden van het product dat 

het beste bij jou past. Goedkoop kan namelijk duurkoop worden 

als achteraf blijkt dat je het verkeerde product hebt afgesloten. 

Bijvoorbeeld omdat je onverwacht aan het einde van de looptijd 

van je hypotheek een restschuld overhoudt of 

je pensioenaanvulling lager blijkt te zijn dan gedacht. 

Afsluitkosten Afsluitkosten

EXECUTION ONLY REGELEN VIA ADVISEUR

€

Advieskosten

€

€

Voor welke producten geldt het provisieverbod?

Uitvaartverzekeringen 

Levensverzekeringen 

Bankspaarproducten 

Deelnemingen in een beleggingsfonds 

Hypotheken 

Betalingsbeschermers 

Overlijdensrisicoverzekeringen 

Individuele 

arbeidsongeschiktheidverzekeringen 

Schadeverzekeringen

Consumptief krediet

Voor de volgende financiële producten betaal 

je in ieder geval rechtstreeks aan de adviseur 

voor advies:

Voor de volgende producten is het in ieder geval 

niet verplicht om de advieskosten afzonderlijk in 

rekening te brengen:

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

Heeft u een vraag

 over uw dienstverlener of 

zijn vergoeding? Laat het ons weten via het 

Meldpunt Financiële Markten van de AFM:                         

Tel: 0800- 5400 540 (gratis)

Website: www.afm.nl/meldpunt.  

Hoe kunt u een klacht indienen 

over uw dienstverlener? 

Zie: www.afm.nl/klacht

http://www.afm.nl/meldpunt
http://www.afm.nl/klacht

