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Stellingen 

 

1. Het Europese Key Information Document dat sinds 2018 bestaat is niets nieuws onder de 

zon.  

 

2. Informatiedocumenten voor complexe financiële producten zijn niet effectief doordat de 

wetgever geen invloed kan uitoefenen op vele zeer relevante factoren zoals de financiële 

geletterdheid en de wijze waarop beleggers beslissingen nemen.  

 

3. Het is onwenselijk dat de wetgever blijft ronddraaien in de vicieuze beleidscirkel aangezien 

dit is als een hamster die doorrent in een ronddraaiend rad: het kost tijd, geld en energie 

maar levert geen vooruitgang op.  

 

4. Informatiedocumenten worden vaak geïntroduceerd onder de vlag van 

beleggersbescherming terwijl economische doelen en politieke factoren de eigenlijke 

aanleiding vormen. 

 

5. Informatiedocumenten als beleidsmaatregel dienen heroverwogen te worden omdat er 

sprake lijkt te zijn van beleidshomeopathie: beleid waarin, net als in een homeopathisch 

middel, geen of nauwelijks werkzame stoffen aanwezig zijn.  

 

6. Het verkennen van alternatieve beleidsmaatregelen naast informatiedocumenten is 

noodzakelijk voor adequate beleggersbescherming maar informatiedocumenten dienen door 

hun, zij het beperkte, toegevoegde waarde niet volledig afgeschaft te worden.  

 

7. In de financiële markt is een realistische mate van vertrouwen, hetgeen enig wantrouwen 

impliceert, zowel voor consumenten, de financiële sector als het functioneren van de 

economie essentieel.  

 

8. De enige mensen die echt van kiezen houden zijn tandartsen.  

 

9. Gezien de recente ontwikkelingen heeft het promoveren op een artikelenproefschrift in 

plaats van een monografie in veel situaties betere papieren.  

 



10. Als niemand luistert naar niemand vallen er doden in plaats van woorden (Jana Beranová, 

uit: Geen hemel zo hoog, Bussum: Agathon 1983).  


