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Waarom maak je een adviesrapport op? 

• Het rapport geeft een (korte) samenvatting van het adviesproces

• Geeft uitleg aan de klant, in voor de klant begrijpelijke taal 

• Is de vastlegging van de motivering van de adviezen en klantkeuzen

• Maakt het adviesproces reproduceerbaar (en reconstrueerbaar) 

• Geeft duidelijkheid in conflictsituaties achteraf 



Voor wie maak je het adviesrapport?

Je klant

Het Kifid

De AFM

Jezelf en je 
collega’s
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4

3

2



De start: inventariseren en opstellen van een klantprofiel

“Een goede zorgvuldige inventarisatie/klantprofiel bepaalt voor

de kwaliteit van het hypotheekadvies!” 



Vraag je het volgende af bij de doelstellingen die de klant stelt…

“Waarom is dit relevante informatie?”

(Financiële) doelstellingen van een klant

1. Zijn de doelstellingen die jouw klant stelt reële (bereikbare) doelstellingen?

2. Stelt de klant ook termijnen waarbinnen de doelstellingen bereikt gaan 
worden? 

3. (Hoe) visualiseert de klant zijn/haar doelstellingen?  



Hoe dik is jouw adviesrapport…? 80 tot 90 pagina’s?

Dossier: Inkomensgegevens 

Bijlage: analyses 

Bijlage: Inventarisatie/klantprofiel 

Bijlage: inkomsten/uitgaven

Bijlage: bruto-netto berekeningenBijlage: renteoverzicht

Bijlage: voorwaarden/vergelijking 
geldverstrekkers

Maximaal 
10 tot 15 

pagina’s (!)

Bijlage: uitleg over life-events 

Dossier: pensioenoverzicht

Dossier: informatie kredieten

Dossier: bankafschrift

Bijlage: vergelijkende berekeningen



Hoe maak je jouw adviesrapport leesbaar?

• Spreek de klant rechtstreeks aan! 

Niet: “De heer Van Dijk en mevrouw De Jong zijn voornemens om te gaan verbouwen.”
Wél: “Jullie zijn voornemens om te gaan verbouwen.” 

• Is de klant een “jij-klant” of een “u-klant”?

• Voorkom zoveel mogelijk de vaktermen 

• Laat onbegrijpelijke grafieken en tabellen weg!

• Overzicht en structuur per onderwerp



Onderdelen en structuur adviesrapport (1)

Inleiding

Aanleiding adviesgesprek

Huidige (woon)situatie / relatievorm

Verbouwing/EBV

Maximale hypotheekverstrekking (LTI/LTV)

Huidige situatie (besteedbaar inkomen) 



Maximaal acceptabele maandlast

Financieringsopzet

Uitleg verschil adviesmogelijkheden

Motivatie nieuwe hypotheekconstructie

Inbreng eigen middelen

Uitleg (startersvrijstelling) OVB

Onderdelen en structuur adviesrapport (2)



Uitleg hypotheekvormen 

Wel/geen Nationale Hypotheek Garantie 

Motivatie advies geldverstrekker 

Motivatie advies rentevastperiode 

Motivatie verantwoorde maandlasten 

Motivatie advies life events 

Onderdelen en structuur adviesrapport (3)



Life events in het adviesrapport

• “Hoe belangrijk vind jij de life events…?”

• “Op welk moment bespreek jij de 
life events?”

• “Hoe bespreek jij de life events?”

• Alles valt of staat met bewustwording
en de gevolgen op het leven bij een 
inkomensterugval!  



• Klanten denken in netto, niet in bruto bedragen
• Veel klanten kunnen niet (snel) hoofdrekenen in 

percentages

Maak het probleem tastbaar en begrijpelijk, dus niet:

“Stel je inkomen daalt volgende maand bruto met 30%...”,

maar wél:

“Stel je hebt volgende maand 800 euro minder te besteden…” 

Gedragscode of besteedbaar inkomen…?
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Inzicht verschaffen in de gevolgen bij de life events

Bepalen gewenst besteedbaar inkomen

Bepalen resterend netto tekort

Invloed collectieve regelingen en besparingen

Keuze klant

Advies! (productkeuze)

Keuze scenario



Bijlagen bij het rapport

• Klantinventarisatie en klantprofiel

• (Vergelijkende) overzichten van 
tekorten bij inkomensrisico’s 

• Vergelijkingen hypotheekconstructies,  
aanbieders en rentevastperioden 



Wanneer is jouw adviesrapport klaar? 

Geschillencommissie Kifid (nr. 2022-0139, 22-2-2022):

“Doel van het adviesrapport vervalt, wanneer een adviesrapport wordt 
opgemaakt nádat de hypothecaire geldlening reeds is afgesloten.”

• De klant moet de tijd hebben (gehad) om kennis te kunnen nemen van de 
inhoud van het adviesrapport vóór ondertekening van het bindend aanbod!

“Wat doe je als de klant nog moet nadenken over een verzekering bij AO en 
hierop op een later moment nog terugkomt…?”



Zelf opmaken, uitbesteden of automatiseren rapport?

1. Zelf opmaken

Klantspecifiek, weinig kosten           Tijdrovend, foutgevoelig, compliant?

2. Uitbesteden opmaak rapport

Tijdbesparend, compliant                 Meer kosten per dossier, klantspecifiek?

3. Automatiseren 

Tijdbesparend, compliant, Meer kosten per dossier
foutloos, direct beschikbaar  

+ -

+

+

-

-



Blijf innoveren!!! “Met welke adviessoftware werk jij?”

1957: Van Gend & Loos stapt over van paard en wagen naar vrachtauto’s. 

Waarom…? Vrachtauto’s zijn véél duurder per rit! 



1. Het adviesrapport is te algemeen en niet klantspecifiek.                         
Het advies volgt één-op-één de gemaakte analyse, waarbij onvoldoende 
rekening wordt gehouden met de doelstellingen van de klant en de 
prioriteiten in de (gewenste) uitgaven;    

2. De ‘life events’ worden té beperkt besproken.                                            
De daadwerkelijke gevolgen van de risico’s op het leven van de klant 
worden onvoldoende inzichtelijk gemaakt; 

3. De vergelijking ontbreekt van de huidige hypotheek met alternatieve 
hypotheekconstructies en de voor- en nadelen van de verschillende 
opties. Dit speelt met name bij het wijzigen van de hypotheekvorm en het 
afkopen van vermogensopbouwproducten; 

10 meest voorkomende fouten



4. Er wordt onvoldoende inspanning verricht om uit te zoeken welke 
collectieve verzekeringen via een werkgever zijn afgesloten, wat hiervan 
de gevolgen zijn en hoe hier in het advies rekening mee is gehouden; 

5. Er is géén duidelijke onderbouwing van de reden waarom de keuze voor 
een bepaalde (product)oplossing en/of de aanbieder is gemaakt; 

6. De keuze voor de looptijd van de lening(en), de rentevaste periode en 
de verzekeringen is niet onderbouwd.                                                                
Is voldoende rekening gehouden met de verschillende levensfasen van de 
klant en de betaalbaarheid van de kosten op termijn? 

10 meest voorkomende fouten



10 meest voorkomende fouten

7. De (fiscale) onderbouwing is onjuist. Het overgangsrecht, de 
aflosverplichting en/of beperking van de renteaftrek zijn onjuist bepaald; 

8. De betaalbaarheid wordt niet of nauwelijks toegelicht.                                   
Is aan de hand van de inkomsten én uitgaven beoordeeld of de (nieuwe) 
lasten passen bij de overige uitgaven van de klant? (prioriteren!)

9. Er zit géén duidelijke ‘verhaallijn’ in het adviesproces, het afgesloten 
product matcht niet met het gegeven inzicht en het advies; 

10. De afwijkende keuze en de consequenties hiervan zijn onvoldoende 
inzichtelijk gemaakt. Begrijpt de klant de gevolgen van de gemaakte keuzen?



“Het adviesrapport is
jouw visitekaartje!”



Het adviesrapport
“Een lust of een last…?” 

Nu ook gratis deelnemen aan jouw PE dag(en) met STAP!
(kijk op www.impact.nu/stap of kom naar de Impact stand 17)

Rob Timmermans MFP

http://www.impact.nu/stap

