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ESSENTIëLE-INFORMATIEDOCUMENT

705. De ervaringen met het 
informeren van consumenten 
door middel van een 
informatiedocument over financiële 
producten in kaart gebracht
 MR. DR. C.E. DE JAGER

Sinds januari 2018 bestaat er in de hele Europese Unie het zogenaamde Essentiële-informatiedocument 
(EID). Het EID is een kort document dat tot doel heeft om consumenten te informeren over de belangrijkste 
kenmerken van complexe beleggingsproducten. De wijze waarop consumenten het beste geïnformeerd 
kunnen worden over financiële producten door middel van het EID vormt op dit moment onderwerp van 
discussie. Opvallend is dat in deze discussie vooralsnog geen rol is weggelegd voor onderzoek dat in het 
verleden is uitgevoerd naar het functioneren van vergelijkbare korte informatiedocumenten. Juist deze 
onderzoeken kunnen bruikbare inzichten opleveren in de wijze waarop het EID bij voorkeur vormgegeven en 
verstrekt zou moeten worden. Dit artikel verschaft een overzicht van de resultaten van de reeds uitgevoerde 
evaluatieonderzoeken op dit terrein en sluit af met een overzicht van veertien aanbevelingen voor het EID (en 
andere korte informatiedocumenten voor consumenten over financiële producten). \ 

 

1. Inleiding

Het informeren van consumenten over financiële produc-
ten is geen eenvoudige opgave.1 Zo bestaat er sinds januari 
2018 in de hele Europese Unie het zogenaamde Essentië-
le-informatiedocument (EID).2 Het EID is een kort docu-
ment van maximaal drie pagina’s dat tot doel heeft om 
consumenten te informeren over de belangrijkste kenmer-
ken van complexe beleggingsproducten, die van de EU-wet-
gever de benaming Packaged Retail and Insurance-based 
Investment Products (PRIIPs) hebben gekregen. Onder 
deze paraplu vallen diverse beleggingsproducten, zoals 
beleggingsfondsen, levensverzekeringsovereenkomsten met 
een beleggingscomponent, gestructureerde producten en 
gestructureerde deposito’s.3 Het EID moet te raadplegen 
zijn op de website van de PRIIP-ontwikkelaar en personen 
die advies geven over PRIIPs of deze verkopen, zijn verplicht 
om dit document tijdig voordat de transactie wordt geslo-
ten aan de consument te verstrekken.4 De regelgeving met 
betrekking tot het EID is neergelegd in de PRIIPs-Verorde-

1 Dit artikel is gedeeltelijk gebaseerd op het zevende hoofdstuk van C.E. de 
Jager, Consumentenbescherming door informatie? Een analyse van 30 jaar 
beleid voor korte precontractuele informatiedocumenten over complexe 
financiële producten in Europa, Engeland, Nederland en Duitsland (diss. 
Groningen), Den Haag: 5. Boom juridisch 2018.

2 Verordening (EU) nr. 2014/1286, PbEU 2014, L352/1.
3 Verordening (EU) nr. 2014/1286, PbEU 2014, L352/1, overweging 6.
4 Art. 5 lid 1 en art. 13 lid 1 Verordening 2014/1286, PbEU 2014, L352/1.

ning.5 Daarnaast bestaat er een Gedelegeerde Verordening 
met specifieke voorschriften aangaande de presentatie en 
inhoud van het EID.6

De wijze waarop consumenten het beste geïnformeerd 
kunnen worden over financiële producten door middel van 
het EID vormt op dit moment onderwerp van discussie. 
Ten behoeve van het aanbrengen van eventuele wijzigin-
gen in de Gedelegeerde Verordening is op 16 oktober 2019 
door Europese toezichthouders een Consultation paper 
gepubliceerd.7 Opvallend is dat zowel in dit Consultation 
paper als in de ontvangen reacties geen rol is weggelegd 
voor het onderzoek dat in het verleden is uitgevoerd naar 
het functioneren van vergelijkbare korte informatiedo-
cumenten over financiële producten, zoals de Europese 
Essentiële Beleggersinformatie, de Nederlandse Financiële 
Bijsluiter, het Engelse Key Features Document en het Duitse 
Produktinformationsblatt. Juist deze onderzoeken kunnen 
bruikbare inzichten opleveren in de wijze waarop het docu-
ment bij voorkeur vormgegeven en verstrekt zou moeten 
worden. In dit artikel zal daarom een overzicht worden 
gegeven van de resultaten van het reeds uitgevoerde evalua-

5 Verordening (EU) nr. 2014/1286, PbEU 2014, L352/1.
6 Gedelegeerde Verordening (EU) 2017/653, PbEU 2017, L100/1.
7 Joint Consultation Paper concerning amendments to the PRIIPs KID. 

Draft amendments to Commission Delegated Regulation (EU) 2017/653 
of 8 March 2017 on key information documents (KID) for packaged retail 
and insurance-based investment products (PRIIPs), JC 2019, 16 oktober 
2019.
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tieonderzoek op dit terrein.8 Daartoe zal in paragraaf 2 een 
overzicht worden gegeven van het uitgevoerde onderzoek. 
In paragraaf 3 zullen de resultaten van deze onderzoeken 
aan de orde komen. In paragraaf 4 volgt de conclusie met 
een overzicht van veertien aanbevelingen voor het EID (en 
andere korte informatiedocumenten voor consumenten 
over financiële producten).

2. Evaluatieonderzoek

Zowel op Europees niveau als in Nederland, Engeland en 
Duitsland zijn er evaluatieonderzoeken uitgevoerd naar 
korte informatiedocumenten over financiële producten 
voor consumenten. Deze onderzoeken werden vaak uitge-
voerd door de financiële toezichthouder maar ook door 
onderzoeksbureaus. Hierna zal kort worden ingegaan op 
de uitgevoerde onderzoeken die bij de meta-analyse zijn 
betrokken en zal worden vermeld of het ex ante onderzoek 
(voorafgaand aan de inwerkingtreding van een wet) of ex 
post onderzoek (naar het functioneren van een wet in de 
praktijk) betreft.9

Opvallend is dat zowel in dit Consulta-
tion paper als in de ontvangen reacties 
geen rol is weggelegd voor het onder-
zoek dat in het verleden is uitgevoerd 
naar het functioneren van vergelijk-
bare korte informatiedocumenten

Op Europees niveau is onderzoek gedaan naar twee infor-
matiedocumenten. In de eerste plaats werd in 2009 een 
ex ante onderzoek gepubliceerd naar wat in Nederland 
de Essentiële Beleggersinformatie heet.10 Het doel van dit 
onderzoek was om te ontdekken hoe de informatie in dat 
document het beste zou kunnen worden gepresenteerd aan 
consumenten. Daartoe werden diverse varianten getest. 
Enkele jaren later, in 2015, werd een ex ante onderzoek 
gepubliceerd voordat de wetgeving met betrekking tot 

8 Vanuit de financiële sector is er ook de nodige kritiek geuit op deze 
informatiedocumenten en zijn er aanbevelingen gedaan. Dit onderzoek 
richt zich echter in het bijzonder op de uitgevoerde evaluatieonderzoe-
ken door o.a. financiële toezichthouders en onderzoeksbureaus en de 
effectiviteit van informatiedocumenten voor consumenten.

9 Voor een uitgebreid overzicht van het uitgevoerde onderzoek en een be-
oordeling van de methodologische kwaliteit zie C.E. de Jager, Consumen-
tenbescherming door informatie? Een analyse van 30 jaar beleid voor korte 
precontractuele informatiedocumenten over complexe financiële producten 
in Europa, Engeland, Nederland en Duitsland (diss. Groningen), Den Haag: 
Boom juridisch 2018, p. 200-207, en uitgebreider over deze problematiek: 
C.E. de Jager, Informatiedocumenten onder de loep. Juridische aspecten en 
de praktijk van precontractuele informatie over complexe financiële produc-
ten, Groningen: Pumbo 2018, p. 392-430.

10 IFF Research & YouGov, UCITS Disclosure Testing Research Report, 2009 
(hierna: IFF Research & YouGov 2009).

het Essentiële-informatiedocument in werking trad.11 Het 
onderzoek had evenals het vorige tot doel om te achterha-
len op welke wijze de informatie in het document het beste 
gepresenteerd kan worden aan consumenten.
Ook in Nederland verschenen er onderzoeken naar 
het destijds bestaande korte informatiedocument voor 
complexe financiële producten: de Financiële Bijsluiter.12 
Het eerste onderzoek verscheen één jaar nadat het docu-
ment werd geïntroduceerd, namelijk in 2004, en betreft dus 
een ex post evaluatie.13 Door middel van het onderzoek 
werd getracht om te achterhalen of de Financiële Bijslui-
ter daadwerkelijk had geleid tot transparantie en eerlijke 
concurrentie en hoe het in de praktijk fungeerde. In 2009 
werd vervolgens de effectiviteit van de Financiële Bijsluiter 
opnieuw onderzocht naar aanleiding van een wetswijzi-
ging.14 Meer in het bijzonder werd onderzocht in hoeverre 
de Financiële Bijsluiter ertoe leidt dat consumenten finan-
ciële producten begrijpen en met elkaar vergelijken. Ook 
werd het gebruik van het document door consumenten in 
de praktijk onderzocht.
In Engeland werden eveneens diverse onderzoeken gedaan 
naar het met de Financiële Bijsluiter vergelijkbare Key 
Features Document. Het eerste rapport werd in 2000 gepu-
bliceerd en betreft een samenvatting van vier onderzoeken: 
drie onderzoeken onder consumenten en beroepsbeoe-
fenaars en een rapport dat betrekking heeft op de infor-
matiebehoeften van consumenten en hun beslisgedrag.15 
Het onderzoek kan gekwalificeerd worden als ex post 
onderzoek naar de wijze waarop het destijds bestaande 
informatiedocument in de praktijk functioneerde en werd 
gewaardeerd door consumenten en beroepsbeoefenaars. 
Enige jaren later verscheen een rapport dat wederom een 
samenvatting was van de resultaten van drie uitgevoerde 
ex ante onderzoeken.16 Deze onderzoeken hadden tot doel 
om inzicht te krijgen in de manier waarop de informatie-
verschaffing over financiële producten beter kon. Vervol-
gens verscheen er in 2007 een onderzoek naar de vraag of 

11 London Economics & Ipsos, Consumer testing study of the possible new for-
mat and content for retail disclosures of packaged retail and insurance-ba-
sed investment products. MARKT/2014/060/G for the implementation of 
the Framework Contract n ⁰ EAHC-2011-CP-01. Final Report, (uitgevoerd 
in opdracht van de Europese Commissie), 2015 (hierna: London Econom-
ics & IPSOS 2015).

12 Inmiddels is dit document vervangen door het Essentiële-informatiedo-
cument met inwerkingtreding van de PRIIPs-Verordening ( Verordening 
(EU) nr. 2014/1286).

13 Millward Brown/Centrum, Evaluatie van de Financiële Bijsluiter. Resultaten 
van onderzoek onder consumenten, intermediairs en aanbieders, Amster-
dam: Autoriteit financiële Markten 2004 (hierna: Millward Brown/Cen-
trum 2004).

14 TNS NIPO, De effectiviteit van de Financiële Bijsluiter. Resultaten van 
onderzoek onder consumenten, uitgevoerd door: R. van Steen, J. Visser & 
A. Eecen, Amsterdam: TNS NIPO 2009 (hierna: TNS NIPO 2009).

15 Financial Services Authority, Informed decisions? How consumers use 
Key Features: a synthesis of research on the use of product information at 
the point of sale, Londen: Financial Services Authority 2000 (hierna: FSA 
2000).

16 FSA 2003, The development of more effective product disclosure. Report on 
market research commissioned by the Financial Services Authority, Londen: 
Financial Services Authority 2003 (hierna: FSA 2003).
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de bestaande Key Features Documents waren opgesteld 
conform de juridische voorschriften.17 In 2009 werd dit 
onderzoek herhaald en werd gekeken of er verbetering was 
bereikt op het gebied van de naleving.18 Deze rapporten 
bevatten tevens voorbeelden van ‘good and poor practices’ 
ten aanzien van de vormgeving van de documenten.19

De Duitse situatie wat betreft informatiedocumenten 
verschilt van die in andere landen. In Duitsland bestaan 
er namelijk verschillende informatiedocumenten voor 
verschillende soorten financiële producten met elk hun 
eigen regelgeving. In 2010 verscheen er een onderzoek naar 
de vraag of de bestaande voorschriften voor het informa-
tiedocument voor pensioenproducten geschikt was en meer 
in het bijzonder welke inhoud en vormgeving van het docu-
ment de voorkeur verdient.20 De vormgeving van het docu-
ment voor pensioenproducten stond ook centraal in een in 
2012 gepubliceerd rapport.21 Daarbij was het uitgangspunt 
om dit te bestuderen in het licht van recent door de minis-
ter ontworpen voorschriften met betrekking tot het infor-
matiedocument. Daarnaast werd er in 2012 een onderzoek 
gepubliceerd naar de vraag of de juridische voorschriften 
ten aanzien van een informatiedocument destijds werden 
geïmplementeerd en of de vormgeving en het gebruik van 
het document bevorderd kon worden.22

3. De resultaten

Op basis van de uitgevoerde onderzoeken kunnen diverse 
aanbevelingen worden geformuleerd met betrekking tot de 
inhoud en het verstrekken van een kort informatiedocu-
ment. In deze paragraaf komen deze aanbevelingen aan de 
orde. Op basis van de resultaten zullen tevens een aantal 
mogelijke manieren worden genoemd om aan deze aanbe-
velingen invulling te geven.

17 Financial Services Authority, Good and poor practices in Key Features 
Documents, Londen: Financial Services Authority 2007 (hierna: FSA 2007).

18 Financial Services Authority, Supplementary Annex to Good and poor 
practices in Key Features Documents, Londen: Financial Services Authority 
2009 (hierna: FSA 2009).

19 Dergelijke aanbevelingen zijn te verklaren vanuit het feit dat de regelge-
ving met betrekking tot informatiedocumenten destijds ‘principles-ba-
sed’ was, wat inhield dat de open normen door financiële instellingen 
moesten worden ingevuld met het oog op het achterliggende doel. Zie 
hierover J. Black, ‘The Rise, Fall and Fate of Principles Based Regulation’, 
LSE Law, Society and Economy Working Papers 17/2010, p. 3.

20 P. Westerheide e.a., Transparenz von privaten Riester- und Basisrentenpro-
dukten,in opdracht van: Zentrum für Europäische Wirtschaftsforschung 
GmbH in samenwerking met Institut für Finanzdienstleistungen e.V. (iff) 
en infas Institut für angewandte Sozialwissenschaft GmbH, Mannheim: 
28 juli 2010 (hierna: Westerheide e.a. 2010).

21 A. Tiffe e.a., Ausgestaltung eines Produktinformationsblatts für zertifizierte 
Altersvorsorge- und Basisrentenverträge, 12 januari 2012 (hierna: Tiffe e.a. 
2012).

22 M. Habschick e.a., Evaluation von Produktinformationsblättern für Geldan-
lageprodukte. Studie im Auftrag der Bundesanstalt für Landwirtschaft und 
Ernährung für das Bundesministerium für Ernährung, Landwirtschaft und 
Verbraucherschutz, Hamburg/Keulen: maart 2012 (hierna: Habschick e.a. 
2012).

3.1 Goede beschikbaarheid
In de eerste plaats is het van belang dat consumenten tijdig 
beschikken over het informatiedocument: als zij zich aan 
het oriënteren zijn en in ieder geval voordat een beslis-
sing wordt genomen.23 Een reden voor het niet lezen of 
gebruiken van een informatiedocument blijkt in de prak-
tijk namelijk te zijn dat consumenten het document te laat 
ontvangen.24 Daarnaast dient het duidelijk te zijn hoe een 
consument de beschikking kan krijgen over een informatie-
document.25

Mogelijkerwijs zou een centrale website met alle informa-
tiedocumenten de beschikbaarheid ervan ten goede kunnen 
komen. Bovendien kan dit het vergelijken van financiële 
producten vereenvoudigen. Het lijkt in ieder geval de vind-
baarheid van de informatie te bevorderen.

3.2 Objectieve informatie
Korte informatiedocumenten concurreren als informatie-
bron met vele andere bronnen, zoals de financieel adviseur, 
websites van aanbieders, offertes, websites die financiële 
producten vergelijken, advies van vrienden of familie en 
brochures van aanbieders.26 De juridische verplichte infor-
matiedocumenten kunnen in het bijzonder van waarde zijn 
en verschillen van marketingmateriaal door de objectieve 
informatie die het bevat. Uit de uitgevoerde onderzoeken 
blijkt dat consumenten juist waarde hechten aan een objec-
tieve bron van informatie over een financieel product.27 
Daarom moet het voor consumenten duidelijk zijn dat 
het informatiedocument belangrijke objectieve informatie 
verschaft.28

Mogelijkerwijs zou een centra-
le website met alle informatiedo-

cumenten de beschikbaarheid 
ervan ten goede kunnen komen

De objectieve informatie die een informatiedocument biedt 
zou door middel van reclamecampagnes onder de aandacht 
van consumenten gebracht kunnen worden. Ook zouden 
financieel adviseurs hier aandacht aan kunnen besteden in 
het adviesgesprek. Daarnaast zou de objectiviteit duidelijk 
moeten blijken uit het informatiedocument. Dit zou gedaan 
kunnen worden in de naamgeving van het document of in 
een tekstkader met duidelijke letters op de eerste bladzijde 
van het document. Ook het weergeven van een logo van de 
toezichthouder kan hieraan bijdragen.

23 FSA 2000, p. 12-14 en 22; FSA 2003, p. 33; Habschick 2012, p. 18; Millward 
Brown/Centrum 2004, p. 4; TNS NIPO 2009, p. 7, 14 en 18; Westerheide e.a. 
2010, p. 140.

24 Bijv. FSA 2000, p. 22 en 23; FSA 2003, p. 56.
25 TNS NIPO 2009, p. 6.
26 TNS NIPO 2009, p. 11 en 17.
27 FSA 2000, p. 19.
28 Bijv. FSA 2003, p. 19; FSA 2007, p. 11.
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3.3 Inhoud moet aansluiten bij informatiebehoefte
Het is belangrijk dat de inhoud van een informatiedocu-
ment aansluit bij de informatiebehoefte van consumenten.29 
Wanneer dat niet het geval is dan kan dit eraan in de weg 
staan dat consumenten een goed geïnformeerde beslissing 
nemen.30 Daarnaast besteden consumenten de meeste tijd 
aan informatie die volgens hen van belang is en dat zou het 
gebruik ervan ten goede komen.31

Uit de evaluatieonderzoeken blijkt dat consumenten met 
name graag informatie krijgen over de kosten, risico’s, 
opbrengsten en verplichtingen.32 Informatie over de in het 
verleden behaalde resultaten lijken consumenten minder 
belangrijk te vinden.33 Toch leveren de onderzoeken helaas 
geen eenduidig beeld op. Zo worden niet altijd dezelfde 
onderwerpen genoemd die consumenten wel of niet van 
belang vinden.34

De juridische verplichte informatie-
documenten kunnen in het bijzonder 

van waarde zijn en verschillen van 
marketingmateriaal door de objec-

tieve informatie die het bevat

Om een goed oordeel te kunnen vormen over een financieel 
product lijkt op het eerste gezicht in ieder geval een product-
beschrijving en informatie over de kosten, de risico’s, de 
opbrengsten en de verplichtingen van belang. Omdat onder 
meer vanwege de voorkeur voor een beknopt informatie-
document alleen de informatie die van belang is voor het 
nemen van een beleggingsbeslissing in het document opge-
nomen dient te worden, is meer onderzoek gewenst naar de 
vraag welke informatie aansluit bij de informatiebehoefte 
van consumenten.

3.4 Een kort document
Het is belangrijk dat het document een beperkte omvang 
heeft.35 Dit blijkt in de praktijk echter niet altijd het geval te 
zijn.36 Wanneer een document te omvangrijk is dan kan dit 
in de weg staan aan de begrijpelijkheid en vergelijkbaarheid 
van financiële producten.37

Consumenten die een financieel product willen aanschaffen 
krijgen bovendien veel informatie. Dit kan ertoe leiden dat 
zij door de bomen het bos niet meer zien, in gedragsweten-

29 Zie bijv. FSA 2000, p. 15; FSA 2003, p. 22; Westerheide e.a. 2010.
30 FSA 2000, p. 15.
31 IFF Research & YouGov 2009, p. 139.
32 FSA 2000, p. 17; FSA 2007/2009; IFF Research & YouGov 2009, p. 139; Tiffe 

e.a. 2012, p. 27.
33 O.a. FSA 2000, p. 18-19; IFF Research & YouGov 2009, p. 139.
34 FSA 2003, p. 35-36; IFF Research & YouGov 2009, p. 139.
35 FSA 2000, p. 19; Milward Brown/Centrum 2004, p. 7; Westerheide e.a. 

2010, p. 6 en 74.
36 FSA 2000, p. 19; FSA 2003, p. 55; FSA 2007, p. 9; Millward Brown/Centrum 

2004, p. 7 en 19; Westerheide e.a. 2010, p. 6 en 74.
37 FSA 2000, p. 22 en 23; FSA 2007, p. 12-14; Habschick e.a. 2012, p. 108; IFF 

Research & YouGov 2009, p. 149; Millward Brown/Centrum 2004, p. 21; 
TNS NIPO 2009, p. 4; FSA 2007, p. 18.

schappelijke termen ‘information overload’, en daarmee tot 
verwarring en passiviteit.38 Juist in die context kan een kort 
document fungeren als een overzichtsdocument.39 In dat 
kader lijkt de overzichtelijkheid van de informatie belang-
rijker te zijn dan de volledigheid ervan.40

3.5 Logische opbouw en belangrijkste informatie moet 
opvallen
De opbouw van een informatiedocument dient logisch te 
zijn. Dit heeft diverse voordelen: consumenten kunnen 
beter de relevante informatie uit het document halen, het 
draagt bij aan de gebruiksvriendelijkheid en begrijpelijk-
heid, het leidt ertoe dat consumenten vaker het document 
gaan lezen en het voorkomt onduidelijkheid.41

Over de precieze volgorde van de informatieonderdelen 
bestaat echter onduidelijkheid. Zo zouden consumenten 
volgens onderzoek van de Engelse toezichthouder een voor-
keur hebben voor een document dat begint met een alge-
mene introductie en dat vervolgens steeds gedetailleerder 
wordt.42 Volgens onderzoek dat deze toezichthouder enkele 
jaren later uitvoerde en Duits evaluatieonderzoek zou de 
belangrijkste informatie juist in het begin van het document 
moeten staan.43 Het is al met al aanbevelenswaardig dat 
door middel van empirisch onderzoek onder een repre-
sentatieve steekproef van consumenten wordt onderzocht 
welke opbouw de voorkeur verdient.

3.6 Goede leesbaarheid: lettergrootte
Wellicht één van de meest basale aanbevelingen voor infor-
matiedocumenten is dat de informatie in het document 
wordt geschreven in een prettige lettergrootte. Door kleine 
letters en een onduidelijk lettertype kunnen consumenten 
denken dat het document niet belangrijk is, is het document 
niet aantrekkelijk voor consumenten en zullen consumen-
ten het document minder vaak lezen omdat zij liever het 
mooier vormgegeven marketingmateriaal lezen.44

3.7 Eenvoudige en begrijpelijke informatie
Uit evaluatieonderzoeken blijkt dat informatiedocumenten 
in de praktijk vaak niet begrijpelijk genoeg zijn voor consu-
menten.45 Dit komt met name door technische termen, 
lange en ingewikkelde zinnen, veel getallen die moeilijk te 
begrijpen zijn en abstracte en algemene informatie.46 Onbe-
grijpelijke informatie staat eraan in de weg dat consumen-
ten het document gaan lezen, goed inzicht krijgen in een 
financieel product, financiële producten met elkaar verge-

38 FSA 2000, p. 27-28; TNS NIPO 2009, p. 17; Westerheide e.a. 2010, p. 6 en 
74.

39 FSA 2003, p. 16; TNS NIPO 2009, p. 17.
40 Habschick e.a. 2012, p. 16.
41 FSA 2003, p. 40; FSA 2007, p. 12-13; IFF Research & YouGov 2009, p. 8; TNS 

NIPO 2009, p. 20; Westerheide e.a. 2010, p. 140.
42 FSA 2003, p. 40.
43 FSA 2007, p. 13-14 en 16; FSA 2009, p. 8; Westerheide e.a. 2010, p. 14.
44 FSA 2000, p. 23; FSA 2003, p. 27; FSA 2007, p. 12-14; IFF Research & YouG-

ov 2009, p. 147.
45 FSA 2003, p. 57; Habschick e.a. 2012, p. 12; IFF Research & YouGov 2009, 

p. 149; Millward Brown/Centrum 2004, p. 19.
46 FSA 2000, p. 19; FSA 2003, p. 55; Westerheide e.a. 2010, p. 6 en 74.
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lijken en leidt tot verwarring en het stoppen met lezen.47 Al 
met al is het zo eenvoudig en begrijpelijk mogelijk formule-
ren van de informatie derhalve van belang. Dit kan gedaan 
worden door het formuleren van korte en duidelijke zinnen 
in begrijpelijke bewoordingen.48 Omdat consumenten soms 
moeite hebben met het begrijpen van percentages, verdie-
nen absolute getallen de voorkeur.49 Ook het verschaf-
fen van persoonlijke en concrete informatie, in vraag- en 
antwoordvorm of met behulp van bulletpoints, komt de 
begrijpelijkheid van een informatiedocument ten goede (zie 
daarover par. 3.8 en 3.9).

3.8 Inhoud: personaliseren en concretiseren
Consumenten zien niet altijd de relevantie van het infor-
matiedocument voor hun persoonlijke situatie doordat de 
inhoud ervan te algemeen geformuleerd is.50 Consumenten 
willen daarentegen graag weten wat het product concreet 
toegesneden op hun eigen situatie inhoudt.51 Het is daarom 
belangrijk dat de informatie in het informatiedocument 
concreet is en niet slechts in algemene zin wordt gefor-
muleerd.52 Wat betreft concrete informatie, zou het geven 
van een voorbeeld waarin de algemene informatie wordt 
toegepast op een concrete casus verhelderend kunnen zijn 
voor consumenten.53 Zo is het bijvoorbeeld van belang 
dat consumenten weten welke gevolgen de risico’s van het 
product kunnen hebben voor de opbrengst.
Met name op dit terrein zouden er stappen voorwaarts 
gezet kunnen worden. Zo zou er een online tool ontwik-
keld kunnen worden waarin consumenten hun persoon-
lijke gegevens kunnen invoeren. Op basis van die gegevens 
zou vervolgens een persoonlijk informatiedocument gege-
nereerd kunnen worden. Het document kan al eenvoudig 
gepersonaliseerd worden door het opnemen van de naam 
en het adres van de consument.54 Door dergelijke persoon-
lijke informatie valt het informatiedocument voor consu-
menten beter op, zouden consumenten beseffen dat het 
document voor hen van belang is omdat het over hen gaat 
en zal het uiteindelijk vaker worden gelezen.55 Daarnaast 
kan de persoonlijke informatie voor consumenten een 
hulpmiddel zijn om andere informatie beter te begrijpen.56

3.9 Visuele aspecten en lay-out: kleurgebruik, bulletpoints, 
vraag- en antwoord en tabellen, grafieken en plaatjes
Visuele elementen in een informatiedocument trekken de 
aandacht van consumenten en zorgen ervoor dat het goed 
opvalt tussen andere documenten, zoals brochures.57 Een 

47 FSA 2000, p. 17, 22; FSA 2003, p. 22; Millward Brown/Centrum 2004, p. 23; 
TNS NIPO 2009, p. 17.

48 FSA 2007, p. 19; FSA 2009, p. 5, 10 en 11; Habschick e.a. 2012, p. 14; Mill-
ward Brown/Centrum 2004, p. 7; Tiffe e.a. 2012, p. 27.

49 FSA 2003, p. 46.
50 FSA 2000, p. 23.
51 Idem, p. 16 en 19; Habschick e.a. 2012, p. 14.
52 FSA 2000, p. 18
53 Zie bijv. FSA 2000, p. 18-19.
54 FSA 2003, p. 15.
55 FSA 2003, p. 15-16.
56 FSA 2003, p. 20.
57 FSA 2003, p. 16; IFF Research & YouGov 2009, p. 148.

goed vormgegeven document kan consumenten er daar-
door onder meer toe aanzetten om het te gaan lezen.58 
Onder andere kleurgebruik kan daaraan bijdragen.59 
Consumenten lijken een document met kleuren namelijk 
aantrekkelijker te vinden om te lezen en vinden een zwart-
wit document er oninteressant, te serieus, te moeilijk en te 
onopvallend uitzien.60 Hoewel het erop lijkt dat kleurge-
bruik in een informatiedocument toe te juichen is, zouden 
consumenten soms verschillend denken over de wenselijk-
heid om het document in kleur of zwart-wit weer te geven.61

Consumenten zien niet altijd de 
relevantie van het informatiedo-
cument voor hun persoonlijke si-
tuatie doordat de inhoud ervan 

te algemeen geformuleerd is

Het presenteren van de informatie met behulp van bullet-
points verdient volgens consumenten de voorkeur.62 Dit 
zorgt er namelijk voor dat de tekst wordt opgedeeld in klei-
nere stukken tekst. Ook het in vraag- en antwoordvorm 
weergeven van de informatie leidt daartoe en wordt mede 
om die reden gewaardeerd door consumenten.63 Door derge-
lijke korte tekstgedeelten kunnen consumenten makkelijker 
informatie vinden.64 Het in vraag- en antwoordvorm weer-
geven van de informatie zou bovendien bijdragen aan de 
begrijpelijkheid en ertoe leiden dat consumenten de infor-
matie gemakkelijker op zichzelf kunnen betrekken, waar-
door zij vaker het documenten zouden lezen.65

Het weergeven van informatie in tabellen, grafieken en 
plaatjes wordt ook door consumenten gewaardeerd en 
komt de effectiviteit van dit document ten goede. Voordelen 
van visuele elementen zijn: het kan de aandacht van consu-
menten trekken,66 het kan consumenten motiveren om het 
document te lezen,67 het zorgt ervoor dat consumenten het 
document intensiever lezen,68 het komt de begrijpelijkheid 
van de informatie ten goede69 en het geeft in één oogopslag 
of in ieder geval snel informatie.70 Desalniettemin dienen 
er kanttekening geplaatst te worden bij het weergeven van 
informatie door middel van visuele weergaven. Zo zijn 
deze weergaven soms onvoldoende gedetailleerd en worden 

58 Zie bijv. FSA 2007, p. 12.
59 FSA 2003, p. 16; FSA 2007, p. 13; London Economics & IPOSO 2015, p. 194-

195.
60 FSA 2003, p. 16.
61 Tiffe e.a. 2012, p. 26.
62 FSA 2003, p. 24; London Economics & IPSOS 2015, p. 194-195; Millward 

Brown/Centrum 2004, p. 28-33.
63 FSA 2000, p. 15.
64 FSA 2003, p. 23.
65 FSA 2003, p. 23; FSA 2007, p. 17; FSA 2009, p. 8.
66 FSA 2003, p. 40-41; IFF Research & YouGov 2009, p. 148.
67 FSA 2003, p. 40-41; IFF Research & YouGov 2009, p. 8.
68 IFF Research & YouGov 2009, p. 139.
69 IFF Research & YouGov 2009, p. 52, 84, 86; Millward Brown/Centrum 2004, 

p. 53.
70 FSA 2003, p. 40-41; IFF Research & YouGov 2009, p. 84.
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ze soms verkeerd geïnterpreteerd.71 Een toelichting bij de 
visuele weergaven is daarom wenselijk.72 Anderzijds zijn er 
aanwijzingen dat grafische weergaven consumenten ervan 
kunnen weerhouden om de bijbehorende tekst te lezen.73 
Daarom lijkt de meest ideale situatie dat grafieken en tabel-
len voor zich spreken.74 Daarnaast dient er uiteraard een 
goede balans te zijn tussen visuele elementen en de hoeveel-
heid tekst.75

3.10 Standaardisatie
Het is wenselijk dat informatiedocumenten wat betreft 
lay-out en inhoud op elkaar lijken.76 Standaardisatie komt 
de herkenbaarheid van informatiedocumenten ten goede en 
kan het voor consumenten makkelijker maken om finan-
ciële producten te begrijpen en met elkaar te vergelijken.77 
Specifieke voorschriften ten aanzien van de inhoud en de 
vormgeving van het document zijn derhalve toe te juichen. 
Daarnaast zou er een online tool beschikbaar gesteld 
kunnen worden waarmee een informatiedocument opge-
steld kan worden zodat de standaardisatie van documenten 
bevorderd wordt.

4. Conclusie en aanbevelingen

De wijze waarop consumenten door middel van een infor-
matiedocument zoals het Europese EID het beste geïnfor-
meerd kunnen worden over financiële producten staat nog 
steeds ter discussie. In dit artikel werden de resultaten van 
evaluatieonderzoeken op Europees niveau en in Neder-
land, Duitsland en Engeland naar dergelijke informatie-
documenten uiteengezet. Deze onderzoeken lijken in de 
discussie bij onder meer Europese toezichthouders voor-
alsnog geen grote rol te spelen. Uiteraard moet er voorzich-
tigheid worden betracht met het trekken van al te stellige 
conclusies uit deze evaluatieonderzoeken. Zo is de metho-
dologische kwaliteit ervan niet altijd optimaal.78 Daar-
naast betreffen het studies die wel vergelijkbare doelstel-
lingen hadden maar niet exact dezelfde doelen voor ogen 
hadden. Zo werden er verschillende informatiedocumenten 
onderzocht en verschillende onderzoeksmethoden gebruikt 
(zowel kwantitatief als kwalitatief onderzoek). Ook botsen 

71 IFF Reserach & YouGov 2009, p. 84; London Economics & IPSOS 2015, 
p. xii.

72 Habschick e.a. 2012, p. 108; IFF Research & YouGov 2009, p. 84 en 85.
73 Millward Brown/Centrum 2004, p. 70.
74 Westerheide e.a. 2010, p. 141.
75 London Economics & IPSOS 2015, p. 194-195.
76 FSA 2000, p. 19; IFF Research & YouGov 2009, p. 149; Millward Brown/Cen-

trum 2004, p. 27, 50-51; Tiffe e.a. 2012, p. 27; Westerheide e.a. 2010, p. 70.
77 FSA 2000, p. 19; IFF Research & YouGov 2009, p. 149; Millward Brown/Cen-

trum 2004, p. 27, 50-51; Tiffe e.a. 2012, p. 27; Westerheide e.a. 2010, p. 70.
78 Zie C.E. de Jager, Consumentenbescherming door informatie? Een analyse 

van 30 jaar beleid voor korte precontractuele informatiedocumenten 
over complexe financiële producten in Europa, Engeland, Nederland en 
Duitsland (diss. Groningen), Den Haag: Boom juridisch 2018, p. 200-207, 
en uitgebreider over deze problematiek: C.E. de Jager, Informatiedocu-
menten onder de loep. Juridische aspecten en de praktijk van precontractuele 
informatie over complexe financiële producten, Groningen: Pumbo 2018, 
p. 392-430.

de resultaten van de onderzoeken op sommige punten met 
elkaar.
Ondanks deze beperkingen vertonen de aanbevelingen en 
conclusies in deze onderzoeken grote overlap. Bovendien 
hebben de onderzoeken betrekking op de wijze waarop 
informatiedocumenten in de praktijk functioneren, de 
inhoud en de vormgeving. Dit zijn onderwerpen waarop 
precies de huidige discussie ziet. De resultaten van deze 
onderzoeken kwamen aan de orde in paragraaf 3. Uit deze 
resultaten kunnen veertien aanbevelingen worden gedestil-
leerd die de verstrekking, inhoud en vormgeving van korte 
informatiedocumenten over financiële producten ten goede 
komen, namelijk:
1. Het document dient in de oriëntatiefase verstrekt te 

worden of beschikbaar te zijn voor consumenten zodat 
zij het kunnen betrekken bij de keuze voor een financi-
eel product.

2. Het dient voor consumenten duidelijk te zijn dat het een 
document met objectieve informatie betreft.

3. De informatie in het document moet aansluiten bij de 
informatiebehoefte van de consument.

4. Het informatiedocument dient kort en bondig te zijn 
(bij voorkeur één of twee pagina’s van A4-formaat).

5. De informatie in het document moet in een logische 
volgorde worden gepresenteerd, waarbij de belangrijk-
ste informatie het meest prominent wordt weergegeven.

6. De tekst in het document moet visueel prettig leesbaar 
zijn en daarom onder andere in een goed leesbare letter-
grootte zijn geschreven.

7. Inhoudelijk moet de informatie zo eenvoudig en begrij-
pelijk mogelijk zijn: taalgebruik moet begrijpelijk zijn, 
jargon moet worden vermeden, terminologie dient een-
duidig te zijn en zinnen moeten eenvoudig zijn.

8. Zo mogelijk dient de informatie gepersonaliseerd te 
worden.

9. De informatie dient zo concreet mogelijk te zijn.
10. Kleurgebruik kan de aantrekkelijkheid van het docu-

ment verhogen.
11. Het gebruik van opsommingstekens en nummers ver-

dient de voorkeur boven een doorlopende tekst.
12. Het presenteren van informatie in vraag- en antwoord-

vorm is wenselijk.
13. Het visueel weergeven van informatie verdient de voor-

keur boven tekst.
14. Standaardisatie van de inhoud en de vormgeving van 

het document komt de herkenbaarheid en vergelijk-
baarheid ervan ten goede.

Hoewel de aanbevelingen op het eerste gezicht soms met 
elkaar botsen (bijvoorbeeld het personaliseren vs. het stan-
daardiseren van de informatie) dient ernaar gestreefd te 
worden om deze zoveel als mogelijk met elkaar in over-
eenstemming te brengen. Een document kan bijvoorbeeld 
gestandaardiseerd worden door middel van vormgeving en 
opbouw, maar gepersonaliseerd worden door het opnemen 
van een voorbeeld toegesneden op de persoonlijke situatie 
van een consument. In de diverse subparagrafen worden al 
verschillende voorzetten gegeven voor het invullen van de 
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aanbevelingen. Daarbij worden met name diverse nieuwe 
technologische mogelijkheden van informatieverstrekking 
genoemd. Hiernaar is vooralsnog weinig onderzoek gedaan 
en juist op dit terrein lijkt er in de toekomst winst te behalen 
op het gebied van informatieverschaffing aan consumenten.
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