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6  december 2018  Pensioen Magazine

Van fi nanciële bijsluiter tot 
essentiële-informatiedocument: 
behulpzaam voor consumenten?
Iedereen die televisie kĳ kt, naar de radio luistert of een krant leest, heeft wel eens gehoord of 
gelezen: ‘Loop geen onnodig risico. Lees de fi nanciële bĳ sluiter. Hierin staat dat het risico van 
dit product zeer groot is.’ Vanaf 2001 moesten aanbieders van complexe fi nanciële producten 
consumenten op die manier informeren over onder meer de rendementen, kosten en risico’s van 
een fi nancieel product. Sinds januari 2018 is de fi nanciële bĳ sluiter echter vervangen door het 
Key Information Document (KID), in goed Nederlands het essentiële-informatiedocument.

het ministerie van Financiën aankondigde een verge-
lijkende analyse te zullen uitvoeren van de voor-
schriften in de verschillende fi nanciële sectoren rond 
informatieverstrekking aan consumenten. Aanleiding 
hiervoor waren problemen rond de informatiever-
schaffi ng aan verzekeringnemers. Zo werden de be-
staande regels onvoldoende nageleefd en zou aanvul-
lende informatie de transparantie moeten 
bevorderen.3 Ook de Consumentenbond kwam tot de 
conclusie dat de inzichtelijkheid van fi nanciële pro-
ducten op een aantal punten te wensen over liet.4

Dit alles leidde tot een onderzoek van het ministerie 
van Financiën naar de voorschriften rond informatie-
verstrekking aan consumenten in verschillende fi nan-
ciële sectoren.5 Daaruit bleek dat wijzigingen wense-
lijk waren. Zo bestonden er uiteenlopende 
informatieverplichtingen in de sectoren terwijl de 
grenzen ertussen vervaagden en de verschillen niets 
te maken hadden met de karakteristieken van het pro-
duct. Bovendien waren de informatie-eisen vooral ge-
richt op de te verstrekken inhoud, terwijl het wense-
lijk werd geacht dat de informatie overzichtelijker 
zou worden.
Diverse beleidsinitiatieven werden geformuleerd, 
waaronder een zogeheten kernpuntendocument. Er 
volgde een periode waarin de Raad van Financiële 
Toezichthouders (RFT) – een samenwerkingsverband 
van De Nederlandsche Bank, de Pensioen- & Verze-
keringskamer en de Autoriteit Financiële Markten – 
onderzoek deed en consultatieronden met belangen-
organisaties organiseerde. Deze RFT doopte het 
kernpuntendocument om tot ‘fi nanciële bijsluiter’ en 
liet het NIPO onderzoek doen naar de bruikbaarheid 
van een ontwerp van deze bijsluiter.6

Al met al leidde dit ertoe dat op 20 december 2001 
de fi nanciële bijsluiter werd geïntroduceerd in het 
Besluit Financiële Bijsluiter.7 Op grond van dit be-
sluit moest een fi nanciële onderneming voor com-
plexe producten een actuele fi nanciële bijsluiter be-
schikbaar stellen met informatie over de essentiële 
kenmerken van het desbetreffende product. Deze bij-
sluiter moest een afnemer voor of bij het sluiten van 
een overeenkomst van een complex product koste-

Het essentiële-informatiedocument is een kort docu-
ment met informatie voor consumenten over de be-
langrijkste kenmerken van een complex fi nancieel 
product. Het moet in Nederland worden verstrekt bij 
onder meer beleggingsfondsen, levensverzekerings-
overeenkomsten met een beleggingscomponent, ge-
structureerde producten en gestructureerde deposi-
to’s.2 Voor derdepijlerpensioenproducten bestaat 
sinds januari 2018 de verplichting om een document 
op te stellen dat wat betreft vorm en inhoud gelijk is 
aan het essentiële-informatiedocument.
In deze bijdrage beschrijf ik allereerst hoe korte in-
formatiedocumenten over complexe fi nanciële pro-
ducten voor consumenten zich hebben ontwikkeld. 
Daarbij ga ik onder meer in op de doelen die de wet-
gever met deze documenten wilde bereiken en de re-
gels die hiervoor golden en gelden. Vervolgens wordt 
antwoord gegeven op de vraag of de informatiedocu-
menten daarin slagen.

 ■ VAN FINANCIËLE BĲ SLUITER TOT ESSENTIË-
LE-INFORMATIEDOCUMENT

De eerste aanzet tot de introductie van de fi nanciële 
bijsluiter vormde een brief van 2 april 1998 waarin 
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loos ter beschikking worden gesteld. Er was dus spra-
ke van een actieve verstrekkingsplicht.
Het Besluit Financiële Bijsluiter bevatte met name al-
gemeen geformuleerde, dus weinig specifieke voor-
schriften. Zo bevatte het een limitatieve lijst met on-
derwerpen waarover in voor de afnemer begrijpelijke 
bewoordingen informatie moest worden opgenomen. 
In aanvulling op het besluit werd in de Nadere Rege-
ling Financiële Bijsluiter uitgewerkt welke informa-
tie precies in het document moest worden opgeno-
men, de wijze waarop dit moest worden gedaan en 
de manier waarop het document ter beschikking 
moest worden gesteld en gehouden. De minister vond 
een dergelijke uitwerking wenselijk omdat hij een ze-
kere mate van standaardisatie nastreefde en van me-
ning was dat de voorschriften voor de financiële bij-
sluiter ‘voor zover mogelijk uniforme regels’ zouden 
moeten zijn. Zo werd voorgeschreven welke titels in 

de financiële bijsluiter moesten worden opgenomen 
en de volgorde waarin dat diende te geschieden. Te-
vens werd behoorlijk uitgebreid beschreven welke in-
formatie vervolgens onder deze titels moest worden 
opgenomen. Er werden zelfs standaardtesten voorge-
schreven, evenals standaardmethoden op grond waar-
van risico’s, kosten en rendementen moesten worden 
weergegeven en berekend. Op andere punten waren 
de voorschriften niet zo specifiek; er werd bijvoor-
beeld geen maximumomvang voorgeschreven.

 ■ BESLUIT EN NADERE REGELING FINANCIËLE 
DIENSTVERLENING

Het duurde niet lang voor er van diverse kanten com-
mentaar werd geleverd op de financiële bijsluiter. Zo 
vond de Consumentenbond dat dit document niet al-
leen voor complexe, maar voor alle financiële pro-
ducten moest gelden, want: ‘Het begrip complex is 
op zichzelf al subjectief’. Ook zou de begrijpelijkheid 
van de financiële bijsluiter te wensen over laten. Bo-
vendien werd de financiële bijsluiter in een evalua-
tieonderzoek slecht beoordeeld.8 Consumenten klaag-
den met name over de herkenbaarheid, lengte, 
leesbaarheid, begrijpelijkheid en de vergelijkingsmo-
gelijkheden. Volgens hen liet de financiële bijsluiter 
veel vragen over, was deze moeilijk te lezen en te al-
gemeen, bevatte hij te veel tekst en vereiste hij mon-
delinge toelichting. Het rapport leidde tot de conclu-
sie dat er behoefte bestond aan een slanker, 
eenvoudiger en beter toegankelijke financiële bijslui-
ter.
Een aantal aanbevelingen uit het rapport vond zijn 
weerslag in het Besluit Financiële Dienstverlening.9 
De doelen die de wetgever met de aangepaste finan-
ciële bijsluiter nastreefde bleven gelijk, namelijk het 

bevorderen van de begrijpelijkheid en vergelijkbaar-
heid van complexe financiële producten voor consu-
menten. Adequate informatieverstrekking werd ge-
zien als een ‘basisvoorwaarde voor de consument om 
invulling te kunnen geven aan zijn eigen verantwoor-
delijkheid bij de aanschaf van een financieel product’.

Rationele belegger
Hieruit blijkt dat de wetgever een rationele belegger 
op het oog had die op grond van informatie tot een 
betere beslissing kan komen. Volgens de wetgever 
mag de financiële dienstverlener ten aanzien van de 
begrijpelijkheid uitgaan van de ‘gemiddelde consu-
ment’. Dit is een consument die bereid is zich in de 
aangeboden informatie te verdiepen om na te gaan 
wat de kenmerken en risico’s van een financieel pro-
duct zijn en om te achterhalen of het product voor 
hem geschikt is. Wederom heeft de wetgever de voor-
schriften voor de financiële bijsluiter zo veel moge-
lijk gestandaardiseerd, in zijn woorden: ‘geschikt ge-
maakt voor gebruik door zo veel mogelijk financiële 
dienstverleners in zo veel mogelijk gelijk te stellen 
handelssituaties.’ Dit moest de duidelijkheid van in-
formatieverplichtingen voor de financiële sector ver-
beteren en ongerechtvaardigde verschillen tussen sec-
toren ongedaan maken.
Als uitgangspunt voor alle informatieverstrekking van 
financiële dienstverleners aan consumenten gold op 
grond van art. 30 Wet financiële dienstverlening dat 

1  Dit artikel is gebaseerd op het in 2018 verschenen 
proefschrift: 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, Den Haag, Boom Juridische 
Uitgevers 2018 en C.E. de Jager, Informatiedocumen-
ten onder de loep. Juridische aspecten en de praktijk 
van precontractuele informatie over complexe finan-
ciële producten, Groningen, Pumbo 2018.

2   Verordening nr. 1286/2014 van het Europees Parle-
ment en de Raad van 26 november 2014 over essenti-
ele-informatiedocumenten voor verpakte retailbeleg-
gingsproducten en verzekeringsgebaseerde 
beleggingsproducten (PRIIPs-verordening).

3   Kamerstukken II 1997/1998, 25 600 IXB, 19.
4   Consumentenbond, Rapport transparantie financiële 

markten voor sparen, beleggen en koopsompolissen, 
Den Haag, november 1997.

5   De resultaten van het onderzoek werden neergelegd 
in de Nota informatieverstrekking: Kamerstukken II 
1998/99, 26 676, nr. 1.

6  NIPO, Financiële Bijsluiter voldoet aan behoefte, Am-
sterdam, 8 juni 2001 en NIPO, Financiële Bijsluiter 
kan beter. Kwalitatief onderzoek onder consumenten, 
Amsterdam, 9 mei 2001.

7   Besluit van 20 december 2001 houdende regels met 
betrekking tot het door financiële ondernemingen ter 
beschikking stellen van een financiële bijsluiter voor 
complexe producten, Stb. 2001, 670, datum inwer-
kingtreding: 1 juli 2002 (Stb. 2002, 123).

8   Evaluatie van de Financiële Bijsluiter. Resultaten van 
onderzoek onder consumenten, intermediairs en aan-
bieders, Autoriteit Financiële Markten, 2004.

9   Besluit Financiële Dienstverlening, Stb. 2005, 676.
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deze informatie feitelijk juist, voor de consument be-
grijpelijk en niet misleidend mocht zijn. De groep 
complexe financiële producten waarvoor een finan-
ciële bijsluiter moest worden verstrekt, werd uitge-
breid met levensverzekeringen – behalve overlijdens-
risicoverzekeringen – spaarhypotheken, rechten van 
deelneming in een beleggingsinstelling en beleggings-
objecten. Daarnaast werd de actieve verstrekkings-
plicht vervangen door een passieve verstrekkings-
plicht, zodat consumenten de financiële bijsluiter al 
in de oriëntatiefase konden ontvangen. Aanbieders 

moesten daarom een financiële bijsluiter beschikbaar 
houden en op verzoek toesturen. Bovendien werd het 
aantal onderwerpen beperkt waarover informatie 
moest worden opgenomen. Verder was het sindsdien 
verplicht om een zogeheten ‘risico-indicator’ in de fi-
nanciële bijsluiter op te nemen: een visuele weerga-
ve die consumenten snel inzicht moest geven in het 
risiconiveau van een product. Figuur 1 is daarvan een 
voorbeeld.

De regels over de financiële bijsluiter werden uitge-
werkt in de Nadere Regeling Financiële Dienstverle-
ning. Deze voorschriften waren zeer specifiek en lie-
ten weinig ruimte voor invulling door de opsteller 
van het document. Zo bestond er voor schuldproduc-
ten en opbouwproducten een voorgeschreven stan-
daardmodel financiële bijsluiter. Ook de daarin op te 
nemen informatie was aan strikte regels gebonden; zo 
bevatte de Nadere Regeling diverse teksten die letter-
lijk in de financiële bijsluiter moesten worden opge-
nomen. Zelfs de volgorde van informatie en de vorm-
geving werden vergaand voorgeschreven.

Latere wijzigingen
Op 1 januari 2007 trad de Wet op het financieel toe-
zicht (Wft) in werking.10 Door deze wet verviel het 

Besluit Financiële Dienstverlening. In de Wft werd 
een algemene informatieplicht opgenomen, namelijk 
dat een financiële onderneming of een tussenpersoon 
voorafgaand aan de totstandkoming van een overeen-
komst met betrekking tot een financieel product of 
een financiële dienst, informatie moet verstrekken 
aan de consument, voor zover die informatie redelij-
kerwijs relevant is voor de adequate beoordeling van 
het desbetreffende product of de dienst. Sindsdien 
waren de voorschriften met betrekking tot de finan-
ciële bijsluiter opgenomen in art. 64 t/m 66a Besluit 
Gedragstoezicht Financiële Ondernemingen (BGFO). 
Deze voorschriften werden uitgewerkt in art. 3:1 t/m 
3:28 van de Nadere Regeling Gedragstoezicht Finan-
ciële Ondernemingen.
Inhoudelijk waren de nieuwe regels vrijwel gelijk aan 
de voorgaande. Na 2007 volgde er nog een aantal klei-
nere wijzigingen. Zo werden de standaardmodellen 
voor de financiële bijsluiter uitgebreid naar direct in-
gaande lijfrenten op spaarbasis en op beleggingsba-
sis, en opbouwproducten met garantie.

 ■ EUROPESE INFORMATIEDOCUMENTEN IN  
NEDERLAND

In de loop der jaren hebben naast de financiële bij-
sluiter ook informatiedocumenten van Europese oor-
sprong hun intrede gedaan in Nederland. Zo bestond 
er voor instellingen voor collectieve beleggingen in 
effecten (icbe’s) sinds 2002 de verplichting om een 
vereenvoudigd prospectus op te stellen.11 Icbe’s zijn 
collectieve beleggingsfondsen met als doel te beleg-
gen met bij het publiek aangetrokken kapitaal. De in 
het vereenvoudigd prospectus op te nemen onder-
werpen kwamen niet geheel overeen met de informa-
tie die op grond van de Nederlandse voorschriften in 
een financiële bijsluiter moest worden opgenomen. 
Omdat de doelstellingen van het vereenvoudigd pros-
pectus overeenkwamen met die van de financiële bij-
sluiter, koos de wetgever ervoor om de verplichtin-
gen ten aanzien van het vereenvoudigd prospectus te 
implementeren in het destijds bestaande Besluit Fi-
nanciële Dienstverlening. Het vereenvoudigd pros-
pectus kreeg in Nederland eveneens de benaming ‘fi-
nanciële bijsluiter’. Er golden dus specifieke 
financiëlebijsluiterverplichtingen voor complexe pro-
ducten en afzonderlijke voorschriften voor icbe’s.
Toen in 2009 en 2010 een nieuwe icbe-richtlijn en  
icbe-verordening het levenslicht zagen, leidde dit ook 
tot wijziging van de Nederlandse voorschriften.12 
Hierdoor werd de financiële bijsluiter voor icbe’s – 
het Europese vereenvoudigd prospectus – vervangen 
door een document met essentiële beleggersinforma-

Figuur 1. Risico-indicator
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tie.13 Ten opzichte van de voorschriften voor het ver-
eenvoudigd prospectus waren de regels voor de es-
sentiële beleggersinformatie specifieker. Dit kan mede 
worden verklaard door het feit dat de voorschriften 
uit de icbe-richtlijn werden uitgewerkt in een veror-
dening. Ten behoeve van de vergelijkbaarheid wer-
den de regels over de essentiële beleggersinformatie 
in Nederland ook van toepassing verklaard op beleg-
gingsinstellingen die geen icbe waren. De financiële 
bijsluiter bleef daarnaast wel bestaan voor andere 
complexe financiële producten.

Het essentiële-informatiedocument
Met de inwerkingtreding op 1 januari 2018 van Ver-
ordening 1286/2014 – de zogenoemde PRIIPs-veror-
dening – is de financiële bijsluiter vervangen door 
het essentiële-informatiedocument. De wetgever koos 
hiervoor omdat veel van de complexe producten 
waarvoor een financiële bijsluiter moest worden op-
gesteld, onder de reikwijdte van deze verordening 
vallen. Het essentiële-informatiedocument moet wor-
den opgesteld voor zogeheten Packaged Retail and 
Insurance-based Investment Products (PRIIPs). Dit 
zijn verpakte retailbeleggingsproducten en verzeke-
ringsgebaseerde beleggingsproducten. Deze kunnen 
twee vormen hebben, namelijk een PRIP en een ver-
zekeringsgebaseerd beleggingsproduct. Een PRIP is 
een verpakt retailbeleggingsproduct waarbij het aan 
de retailbelegger – een belegger die tevens consument 
is – te betalen bedrag onderhevig is aan schomme-
lingen door blootstelling aan referentiewaarden of 
aan de prestaties van een of meer activa die niet 
rechtstreeks door hem zijn aangekocht. Een verzeke-
ringsgebaseerd beleggingsproduct is een verzekering 
waarmee een waarde op de vervaldag of een afkoop-
waarde wordt aangeboden waarbij die waarde op dat 
moment geheel of gedeeltelijk, en direct of indirect 
is blootgesteld aan marktfluctuaties. Voorbeelden zijn 
beleggingsfondsen, levensverzekeringsovereenkom-
sten met een beleggingscomponent en gestructureer-
de producten.
De ontwikkelaar van deze producten dient voor iede-
re PRIIP het essentiële-informatiedocument op te stel-
len en op zijn website bekend te maken. De adviseur 
of verkoper moet het essentiële-informatiedocument 
tijdig aan de consument verstrekken, voordat de over-
eenkomst tot stand komt. De inhoud van het docu-
ment is in hoge mate gestandaardiseerd ten behoeve 
van de vergelijkbaarheid. Ieder document heeft hier-
door een vrijwel identieke structuur en vormgeving. 
Ook de op te nemen informatieonderdelen worden 
limitatief voorgeschreven. Dit gebeurt onder meer in 
vraag- en antwoordvorm. Enkele van deze vragen zijn: 
‘Wat is dit voor product?’, ‘Wat zijn de risico’s en wat 
kan ik ervoor terugkrijgen?’, Wat gebeurt er als de  
PRIIP-ontwikkelaar niet kan uitbetalen?’ en ‘Wat zijn 
de kosten?’. De informatie in het essentiële-informa-
tiedocument moet accuraat, eerlijk, duidelijk en niet 
misleidend zijn. Het dient te worden opgesteld als 
een kort en beknopt geformuleerd document van 
maximaal drie bladzijden A4. Dit zou moeten bevor-
deren dat consumenten daadwerkelijk gebruikmaken 

van het document.
Voor derdepijlerpensioenproducten bestaat sinds  
1 januari 2018 eveneens de verplichting om een do-
cument op te stellen dat wat betreft vorm en inhoud 
gelijk is aan het essentiële-informatiedocument.14 Der-
gelijke producten vertonen volgens de wetgever na-
melijk ten aanzien van structuur, werking en doel gro-

te gelijkenissen met producten die onder de 
PRIIPs-definitie vallen.15 Daarnaast acht de wetgever 
het in verband met de keuzevrijheid van consumen-
ten met betrekking tot deze pensioenproducten van 
belang dat ze kunnen worden vergeleken met PRIIPs. 
Dit document heet essentiële-informatiedocument 
voor pensioenproducten en lijkt grotendeels op het 
Europese informatiedocument. Het belangrijkste ver-
schil is dat er in het essentiële-informatiedocument 
voor pensioenproducten ook aandacht wordt besteed 
aan fiscale aspecten.

 ■ HET NUT VAN INFORMATIEDOCUMENTEN

Uit het voorgaande blijkt dat informatiedocumenten 
als het essentiële-informatiedocument tot doel heb-
ben om complexe financiële producten voor consu-
menten begrijpelijk en vergelijkbaar te maken. De 
vraag is echter of die documenten daar daadwerke-
lijk in slagen. In mijn proefschrift kom ik tot de con-
clusie dat dit slechts beperkt het geval is en dat wet-
gevers geen al te hoge verwachtingen moeten hebben 
van informatiedocumenten als middel om consumen-
ten op de financiële markten te beschermen. Hiervoor 
bestaan in hoofdzaak drie redenen.
In de eerste plaats bestaan er al meer dan dertig jaar 
op Europees en nationaal niveau informatiedocumen-

10 Wet van 20 november 2006, houdende invoering van 
de wet op het financieel toezicht en aanpassing van 
overige wetten aan die wet, Stb. 2006, nr. 605.

11 Richtlijn 2001/107/EG.
12 Richtlijn 2009/65/EG en Verordening nr. 583/2010.
13 Stb. 2011, nr. 358 (wijzigingen in het Bgfo), Besluit 

van 21 november 2011, (wijziging Nadere Regeling 
Gedragstoezicht Financiële Ondernemingen Wft), 
Stcrt. 2 december 2011, 21784 (met betrekking tot de 
NRGFO).

14 Art. 3:1 en 3:2 Nadere regeling gedragstoezicht finan-
ciële ondernemingen.

15 Stcrt. 2017, 75202.
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financiële producten te lezen.16 Ook hebben ze vaak 
onvoldoende kennis en vaardigheden om informatie 
over financiële producten, laat staan complexe finan-
ciële producten, te begrijpen. Uit onderzoek blijkt na-
melijk dat de zogeheten financiële geletterdheid en 
genummerdheid erg laag is.17

Biases
Verder maken consumenten bij het nemen van een 
beslissing gebruik van zogeheten heuristieken: stra-
tegieën die het nemen van een beslissing versnellen 
en vereenvoudigen.18 Dit kan echter leiden tot fouten, 
zogeheten biases. In mijn proefschrift beschrijf ik een 
groot aantal beslisstrategieën die in dit kader relevant 
zijn. Hier beperk ik mij tot een drietal voorbeelden. 
Wanneer consumenten worden geconfronteerd met 
een grote hoeveelheid informatie en keuzes, kan dit 
een belemmering vormen om informatie te verwer-
ken, producten te vergelijken en een keuze te maken 
(choice overload en information overload). Daarnaast 
kunnen consumenten zichzelf overschatten, waar-
door ze menen voldoende kennis te hebben en het le-
zen van een informatiedocument een overbodige be-
zigheid vinden (overconfidence). Tot slot kan een 
voorkeur voor het bekende, zoals een vertrouwd over-
komende financiële instelling, de keuze van een be-
legger sterk beïnvloeden (recognition heuristic).
Al met al pleit ik niet voor het afschaffen van infor-
matiedocumenten. In tegenstelling tot marketingma-
teriaal van financiële instellingen vormen ze voor 
consumenten in ieder geval een objectieve bron van 
informatie. Bovendien kan de wetgever invloed uit-
oefenen op de informatie die financiële instellingen 
aan consumenten moeten verschaffen en de wijze 
waarop dit moet worden gedaan. Voor een deel van 
de consumenten kan een informatiedocument moge-
lijk behulpzaam zijn om inzicht te krijgen in financi-
ele producten. Daarvoor is wel van belang dat de in-
formatie echt begrijpelijk is en niet bol staat van 
jargon en lange zinnen. Wat dat betreft blijken er in 
de praktijk nog de nodige problemen te bestaan.19

 ■ CONCLUSIE

Vanaf 2011 krijgen consumenten in Nederland via 
een financiële bijsluiter informatie over de belangrijk-
ste kenmerken van een complex financieel product 
waarin ze geld willen investeren. De regelgeving rond 
dit document is in de loop der tijd steeds gedetail-
leerder geworden. Sinds januari 2018 is de financië-
le bijsluiter vervangen door het van oorsprong Euro-
pese essentiële-informatiedocument. In Nederland 
moet dit document ook voor derdepijlerpensioenpro-
ducten worden opgesteld.
Informatiedocumenten als de financiële bijsluiter en 
het essentiële-informatiedocument hebben tot doel 
om financiële producten voor consumenten begrijpe-
lijk en vergelijkbaar te maken. Deze documenten blij-
ken daar in de praktijk maar zeer beperkt geschikt 
voor. Hiervoor bestaan drie redenen:
 – op Europees en nationaal niveau bestaan al meer 

dan dertig jaar informatiedocumenten die telkens 
niet bepaald succesvol blijken in het informeren 

ten die telkens onvoldoende succesvol blijken te zijn 
in het informeren van consumenten. In mijn promo-
tieonderzoek onderzocht ik Europese informatiedo-
cumenten en informatiedocumenten in Nederland, 
Engeland en Duitsland. Er blijkt sprake te zijn van 
een vicieuze cirkel. Het begint met een informatiedo-
cument waarmee bepaalde doelen worden nage-
streefd. Na verloop van tijd blijkt telkens dat deze 
doelen niet worden behaald. Dit leidt tot wetgevings-
handelingen en de introductie van een nieuw docu-
ment of aanpassing van bestaande regelgeving. Ver-
volgens begint alles weer van voren af aan. In dit licht 
vormt het in 2018 geïntroduceerde essentiële-infor-
matiedocument niets nieuws onder de zon.
Ten tweede past het nieuwe beeld dat de wetgever 
van de consument heeft, niet bij informatiedocumen-
ten als beleidsmaatregel. Vroeger ging de wetgever uit 
van een rationele consument die verantwoordelijk is 
voor zijn beslissing. Zolang van een dergelijke beleg-
ger wordt uitgegaan, is de rol van een informatiedo-
cument evident: een consument zal op basis van in-

formatie tot een betere beleggingsbeslissing komen. 
Inmiddels wordt, overeenkomstig inzichten uit de 
psychologie, door de wetgever erkend dat beleggers 
soms irrationeel gedrag vertonen. Echter, in dat geval 
kan niet langer worden aangenomen dat het verschaf-
fen van informatie automatisch tot een goed geïnfor-
meerde consument en een goede beleggingsbeslissing 
leidt. Voor de effectiviteit van een informatiedocu-
ment is immers rationaliteit vereist. Het nieuwe, re-
centere beeld van de belegger past derhalve niet goed 
bij informatiedocumenten als beleidsmaatregel.
In de derde plaats blijkt de wetgever de oorzaken van 
het niet goed functioneren van informatiedocumen-
ten te zoeken in het document: dat zou te lang zijn of 
meer visuele weergaven moeten bevatten. Het niet 
goed functioneren van informatiedocumenten wordt 
echter mede veroorzaakt door vele andere factoren 
die buiten de macht van de wetgever liggen. Dit kan 
tevens een verklaring zijn voor het feit dat het meer 
dan dertig jaar aanpassen van informatiedocumenten 
in diverse landen vooralsnog niet het gewenste effect 
heeft gehad. Het eerste aspect waarop een informa-
tiedocument geen invloed heeft, is dat er een zeer 
groot aantal financiële producten wordt aangeboden. 
Daarnaast blijken allerlei belemmeringen bij de be-
legger eraan in de weg te kunnen staan dat hij finan-
ciële producten goed begrijpt en met elkaar kan ver-
gelijken. Deze belemmeringen liggen grotendeels 
buiten de macht van de wetgever. Zo ontbreekt het 
consumenten veelal aan motivatie om informatie over 

Het nieuwe beeld dat de wetgever 

van de consument heeft, past niet 

bĳ informatiedocumenten als  

beleidsmaatregel
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van consumenten;
 – het veranderde beeld van de belegger, namelijk van 

rationeel naar een consument die ook irrationeel 
gedrag kan vertonen, past niet bij de beleidsmaat-
regel informatiedocumenten, omdat daarvoor rati-
onaliteit is vereist; en

 – het niet goed functioneren van informatiedocu-
menten wordt in belangrijke mate veroorzaakt door 
factoren waarop de wetgever geen invloed kan uit-
oefenen.

We kunnen daarom maar beter geen al te hoge ver-
wachtingen hebben van het nut van informatiedocu-
menten. Als objectieve bron van informatie kunnen 
ze voor sommige consumenten mogelijk nog wel van 
toegevoegde waarde zijn, op voorwaarde dat het do-

cument dan in ieder geval voldoet aan een aantal ba-
sisvoorwaarden, zoals begrijpelijk taalgebruik. 

16 Zie bijvoorbeeld Millward Brown/Centrum 2004, p. 
23, W.F. van Raaij, Understanding Consumer Financi-
al Behavior. Money Management in an Age of Finan-
cial Illiteracy, New York: Palgrave Macmillan 2016,  
p. 15 en M. Muraven & R.F. Baumeister, Self-Regulati-
on and Depletion of Limited Resources: Does Self-
Control Resemble a Muscle?, Psychological Bulletin 
2000, 126(2), p. 247-259.

17 Zie voor een overzicht A. Lusardi & O.S. Mitchell,  
Financial Literacy around the World: An Overview, 
NBER Working Paper Series, juni 2011, nr. 17107,  
p. 9.

18 A. Capuano & I. Ramsay, What Causes Suboptimal Fi-
nancial Behaviour? An Exploration of Financial Liter-
acy, Social Influence and Behavioural Economics, 
Melbourne: Centre for Corporate Law and Securities 
Regulation 2011, p. 149 en A. Grandori, A rational 
heuristic model of economic decision making, Ratio-
nality and Society 2010, 22(4), p. 480.

19 Zie televisieprogramma Kassa van 13 oktober 2018, 
alsook C.E. de Jager, Essentiële Beleggersinformatie zo 
begrijpelijk voor consumenten als de Europese wetge-
ver beoogt? Een tekstuele analyse van tien documen-
ten (te verschijnen). Verder formuleer ik in mijn 
proefschrift vijftien aanbevelingen om ervoor te zor-
gen dat informatiedocumenten aan bepaalde basis-
voorwaarden voldoen.
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