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'Nederlanders verzwijgen financiële problemen'
Nederlanders praten niet snel met mensen buiten het eigen gezin over

nanciële problemen of twijfels

over geldzaken. Ook tegen specialisten praten we liever niet over geldproblemen.
Dat stelt Rabobank na een enquête onder ruim 2.700 mensen. De meeste mensen bespreken zorgen over geld en
nanciële problemen wel met de eigen partner.
Waar 83 procent van de ondervraagden alle geldzaken met zijn partner bespreekt, doet nog maar rond de 30 procent
dat met goede vrienden of familie. Tegelijkertijd geeft 39 procent aan dit niet te doen. Een op de zes ondervraagden
geeft aan het gênant te vinden om met hen over geldzaken te praten.
Bij een specialist zijn de verschillen nog groter. Ongeveer de helft geeft aan met hen niet over nanciële problemen te
praten, terwijl nog geen 20 procent dit wel zegt te doen. Rabobank benadrukt dat dit de oplossing van problemen vaak
in de weg staat, omdat hulp ook van buitenaf kan komen.
Dat mensen niet graag over de nanciële situatie praten is volgens Rabobank-econoom Carlijn Prins begrijpelijk.
"Zeker als het tegenzit." Nadenken over nanciën levert voor veel mensen stress op. "Bovendien is de nanciële
situatie typisch zo’n onderwerp waarmee, soms pijnlijk, duidelijk kan worden hoe je ervoor staat ten opzichte van de
mensen om je heen."
Bron: ANP
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Hoekstra: provisieverbod is effectief
Het in 2013 ingevoerde provisieverbod heeft een einde gemaakt aan situaties waarbij nancieel adviseurs hun klant
richting een product of aanbieder stuurden waar... 
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Kifid gaat vroegtijdige consumentenklachten
doorsturen
Ki d gaat klachten van consumenten, die niet eerst aan hun bank,
verzekeraar of tussenpersoon zijn voorgelegd, voortaan doorsturen naar die
nanciële dienstverlener... 
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Stijging vertrouwen in financieel adviseurs
Het vertrouwen in nancieel adviseurs groeit in Nederland, maar is nog
steeds laag. Dat blijkt uit een wereldwijde studie van marktonderzoeksbureau
GfK naar het... 

Financiële instellingen
Nieuws en achtergrond over banken, verzekeraars, pensioenfondsen,
nanciële markten en toezicht op nanciële instellingen. 
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AFM test financiële dienstverleners met mystery shoppers
Toezichthouder AFM gaat fopklanten inzetten om de kwaliteit van nanciële dienstverleners te toetsen. Dit initiatief
richt zich vooral op de dienstverlening van... 

