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WETENSCHAPPELIJK
Mw. mr. dr. C.E. de Jager*

Essentiële Beleggersinformatie zo begrijpelijk voor
consumenten als de Europese wetgever beoogt?
Een tekstuele analyse van tien documenten

Wanneer consumenten geld willen investeren in een beleggingsfonds dan dient een document met Essentiële
Beleggersinformatie hen te informeren over de belangrijkste kenmerken van het fonds. Op grond van
Europese voorschriften dient dit document begrijpelijk te zijn voor consumenten. In dit artikel staat de
vraag centraal of het taalgebruik in de Essentiële Beleggersinformatie daadwerkelijk zo begrijpelijk is als
de Europese wetgever beoogt. Om deze vraag te beantwoorden, worden tien documenten met Essentiële
Beleggersinformatie onderworpen aan een tekstuele analyse met behulp van het CCC-model van Renkema.
Op basis van de tekstuele analyse lijkt de Essentiële Beleggersinformatie op dit moment niet zo begrijpelijk
als de Europese wetgever beoogt en de Europese wetgeving vereist. Dit staat er naar verwachting aan in
de weg dat consumenten op basis van het document een goed geïnformeerde beleggingsbeslissing nemen.
De analyse biedt tevens een aanzet tot mogelijke tekstuele verbeteringen van deze informatiedocumenten.

1. Inleiding

Wanneer een consument geld wil investeren in een beleg-
gingsfonds dan dient hij een document te krijgen met in-
formatie over de belangrijkste kenmerken van het beleg-
gingsfonds. Sinds 2009 bestaat er namelijk op grond van
de zogeheten icbe-Richtlijn en de icbe-Verordening in
de hele Europese Unie een kort informatiedocument dat
consumenten in de precontractuele fase moet informeren
over beleggingsfondsen: de Essentiële Beleggersinformatie
(EBI).1 Het document bestaat uit maximaal twee pagina’s
van A4-formaat en verschaft informatie over de belang-
rijkste kenmerken van een beleggingsfonds, zoals de
kosten, de risico’s en de doelen. Voordat dit document
het levenslicht zag, bestond het Vereenvoudigd Prospec-
tus.2 Dit document bleek echter niet gebruiksvriendelijk
voor consumenten.3 Zo was de inhoud te complex, sloot
het onvoldoende aan bij de behoeften van consumenten
en was het niet begrijpelijk voor de gemiddelde particu-
liere belegger.4

De Essentiële Beleggersinformatie moest aan deze proble-
men het hoofd bieden.5 De EU-wetgever benadrukt
daarbij herhaaldelijk het belang van een begrijpelijk docu-
ment. Door eenvoudig en begrijpelijk taalgebruik zouden
consumenten moeiteloos inzicht moeten krijgen in het
beleggingsfonds zodat zij met kennis van zaken beleg-

gingsbeslissingen kunnen nemen.6 Ten aanzien van het
taalgebruik schrijft de icbe-Verordening voor:7

‘Een document met essentiële beleggersinformatie is (…)
op duidelijke wijze verwoord en geschreven in een taal
die het de belegger gemakkelijk maakt om de meegedeelde
informatie te begrijpen waarbij met name:
i. de gebruikte taal duidelijk, bondig en begrijpelijk

is,
ii. het gebruik van jargon wordt vermeden en
iii. waar mogelijk, woorden uit de omgangstaal worden

gebruikt en technische termen worden vermeden.’

In een niet-juridisch bindende leidraad van de CESR8

wordt dit voorschrift nader uitgewerkt.9 Hierin staat
onder meer dat ervan uit moet worden gegaan dat het de
eerste keer is dat een consument over een beleggingsfonds
leest, dat getracht moet worden dat de informatie voor

Universitair docent bij de vakgroep Privaatrecht en Notarieel Recht van de Rijksuniversiteit Groningen*

Richtlijn 2009/65/EG (hierna: icbe-Richtlijn) en Verordening (EU) 583/2010 (hierna: icbe-Verordening). Het document moet worden
opgesteld voor zogeheten instellingen in collectieve beleggingen oftewel icbe’s. Dit zijn collectieve beleggingsfondsen met als doel om
te beleggen met bij het publiek aangetrokken kapitaal.

1.

Richtlijn 2001/107/EG van het Europees Parlement en de Raad van 21 januari 2002 tot wijziging van Richtlijn 85/611/EEG van de Raad
tot coördinatie van de wettelijke en bestuursrechtelijke bepalingen betreffende bepaalde instellingen voor collectieve belegging in effecten
(icbe’s) met het oog op de reglementering van beheermaatschappijen en vereenvoudigde prospectussen (PbEG 2002, L 41/20).

2.

European Commission, Internal Market and Services DG, Overview of the Contributions to Expert Group Reports on Investment Funds
in Europe (Feedback Statement), Brussel: 26 oktober 2006, p. 10.

3.

Europese Commissie, Simplified Prospectus Workshop. Summary of the first Meeting of 15th May 2006, 15 mei 2006, p. 1.4.
Zie hierover uitgebreid 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, p. 45-49 en uitgebreider over deze problematiek: C.E. de Jager, Informatiedocumenten onder de loep. Juridische
aspecten en de praktijk van precontractuele informatie over complexe financiële producten, Groningen: Pumbo 2018.
Overweging 5 bij de icbe-Verordening en overweging 59 bij de icbe-Richtlijn.6.
Art. 5 lid 1 sub b icbe-Verordening.7.
Committee of European Securities Regulators.8.
CESR, CESR’s guide to clear language and layout for the Key Investor Information document, 20 december 2010.9.
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een consument bij eerste lezing begrijpelijk is en dat het
document bij voorkeur uit korte zinnen10 moet bestaan.11

Op Europees niveau bestaan er vele begrijpelijkheidsver-
eisten ten aanzien van informatie die aan consumenten
verschaft wordt. Zo volgt uit de Richtlijn oneerlijke be-
dingen dat overeenkomsten in duidelijke en begrijpelijke
bewoordingen moeten worden opgesteld.12 In de recht-
spraak van het Hof van Justitie legt het Hof in het kader
van de oneerlijkheidstoets veel nadruk op de transparan-
tie-eis uit art. 5 van deze richtlijn. Bepalend wordt geacht
‘dat het beding uit grammaticaal oogpunt begrijpelijk is
voor de consument’ en dat ‘de consument op basis van
duidelijke en begrijpelijke criteria de economische gevol-
gen die er voor hem uit voortvloeien, kan inschatten’.13

Daarbij wordt door het Hof uitgegaan van een maatmens,
namelijk ‘een normaal geïnformeerde en redelijk omzich-
tige en oplettende gemiddelde consument’.14 Ook de
Richtlijn consumentenkrediet ziet op het beschermen
van consumenten door standaardinformatie die aan de
consument moet worden verschaft.15 Dergelijke informa-
tie moet conform de richtlijn op een ‘duidelijke, beknopte
en in het oog vallende wijze worden verstrekt’.16 Het doel
daarvan is onder meer dat ‘consumenten met kennis van
zaken kunnen beslissen’ over het sluiten van een krediet-
overeenkomst.17 Al met al blijkt er dus op Europees ni-
veau geen consistentie te bestaan ten aanzien van het be-
grijpelijkheidsvereiste. Om deze reden wordt in dit artikel
min of meer geïsoleerd van dergelijke begrijpelijkheids-
eisen ingegaan op de begrijpelijkheidseisen die voortvloei-
en uit de icbe-Verordening.
In deze bijdrage staat de vraag centraal of het taalgebruik
in de Essentiële Beleggersinformatie voor consumenten
zo begrijpelijk is als de Europese wetgever bij de intro-
ductie ervan voor ogen stond. Daarmee wordt getracht
om inzicht te krijgen in de vraag of de Essentiële Beleg-
gersinformatie voldoet aan de Europeesrechtelijke begrij-
pelijkheidsverplichtingen. Dit is relevant omdat de wet-
gever beoogt dat consumenten door middel van dit docu-
ment financiële producten beter kunnen begrijpen en met
elkaar kunnen vergelijken.
Het CCC-model van Renkema is een hulpmiddel om
systematisch de kwaliteit van een tekst te beoordelen.
Hierop wordt in paragraaf 2 ingegaan. Met behulp van
dit model zijn tien documenten met Essentiële Beleggers-
informatie geanalyseerd. Deze analyse is neergelegd in
een uitgebreid rapport dat geraadpleegd kan worden op

de website van het Tijdschrift voor Consumentenrecht &
handelspraktijken.18 De resultaten van de analyse worden
beschreven in paragraaf 3. Paragraaf 4 bevat de conclusie.

2. Tekstanalyse: het CCC-model

Het CCC-model van Renkema bestaat uit 15 ijkpunten
op basis waarvan systematisch kan worden nagegaan of
een tekst voldoet aan criteria voor goed taalgebruik (zie
het schema op p. 55).19 Het is dus een analysemodel
waarmee beredeneerd en systematisch kan worden nage-
gaan of een tekst voldoet aan criteria voor goed taalge-
bruik.20 In de taalwetenschappelijke literatuur wordt het
CCC-model een ‘tekstgerichte pretest’ genoemd, dat wil
zeggen: een methode waarmee een inschatting gemaakt
kan worden van lezersproblemen.21 Het kan toegepast
worden op alle tekstsoorten, zoals brieven, bijsluiters en
onderwijsteksten. Het model moet van boven naar bene-
den en van links naar rechts gelezen worden. Dit betekent
dat een fout bij ijkpunt 1 meer invloed heeft op de tekst-
kwaliteit dan een fout bij ijkpunt 15.

2.1. Drie criteria
In de kolommen staan drie criteria, namelijk het corres-
pondentie-, consistentie- en correctheidscriterium. Op
grond van het correspondentiecriterium dient er overeen-
stemming te zijn tussen de doelen van de schrijver en de
verwachtingen van de lezer. Een correspondentiefout is
bijvoorbeeld het gebruik van technische termen in een
tekst die bedoeld is voor leken.
De tweede kolom vertegenwoordigt het consistentiecrite-
rium. Een tekst voldoet aan dit criterium als eenmaal ge-
maakte keuzes consequent worden volgehouden. Dit
geldt bijvoorbeeld voor de keuze tussen de formele (‘u’)
en de informele stijl (‘jij’). Er is bijvoorbeeld sprake van
een consistentiefout als de informatie in een onderdeel
niet overeenkomt met het tekstkopje.
De derde kolom heeft betrekking op het correctheidscri-
terium. Correctheidsfouten zijn bijvoorbeeld het verkeerd
plaatsen van leestekens, spellingsfouten, onjuiste zins-
bouw of het verschaffen van onjuiste informatie.

2.2. Vijf tekstniveaus en vijftien ijkpunten
De drie beschreven criteria zijn werkzaam op vijf tekstni-
veaus, namelijk teksttype, inhoud, opbouw, formulering
en presentatie. Deze vijf tekstniveaus en de vijftien ijkpun-
ten zullen nu worden toegelicht.

In ieder geval minder dan 25 woorden.10.
CESR, CESR’s guide to clear language and layout for the Key Investor Information document, 20 december 2010, p. 6 en 7.11.
Richtlijn 93/13/EEG van de Raad van 5 april 1993 betreffende oneerlijke bedingen in consumentenovereenkomsten, PbEG 1993, L 95/29,
21 april 1993.

12.

HvJ EU 23 april 2015, C-96/14, ECLI:EU:C:2015:262, NTHR 2015, afl. 4, m.nt. M.L. Hendrikse en TvC 2016, afl. 2, m.nt. M.R. van
Dam. Zie in dit verband ook C.M.D.S. Pavillon, ‘Woekeren met de Richtlijn oneerlijke bedingen. Beschouwingen naar aanleiding van
Hof ’s-Hertogenbosch 2 mei 2017, ECLI:NL:GHSHE:2017:1875’, TvC 2018, afl. 2, p. 83-92.

13.

HvJ EU 30 april 2014, C-26/13, ECLI:EU:C:2014:282 (Kásler). Zie in het kader van kredietverlening aan consumenten HvJ EU 20 sep-
tember 2017, C-186/16, ECLI:EU:C:2017:703 (Andriciuc).

14.

Richtlijn 2008/48/EG van het Europees Parlement en de Raad van 23 april 2008 inzake kredietovereenkomsten voor consumenten en
tot intrekking van Richtlijn 87/102/EEG van de Raad, PbEU 2008, L 133/66, 22 mei 2008.

15.

Idem, overweging 18 en art. 4, 5 en 10.16.
Idem, overweging 19.17.
www.uitgeverijparis.nl/nl/tijdschriften/103-9_Tijdschrift-voor-Consumentenrecht-handelspraktijken-TvC#open-access-en-bijlagen.18.
J. Renkema, Schrijfwijzer, Amsterdam: Boom 2012, p. 27-47 (hierna: Renkema 2012).19.
Renkema 2012.20.
Vgl. J. Renkema & M. Wijnstekers, ‘Doelgroep-onderzoek of bureau-analyse?’, in: H. van den Bergh (red.), Taalgebruik ontrafeld,
Dordrecht: Foris 1997, p. 365-373.

21.
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CCC-model

CorrectheidConsistentieCorrespondentie
3.2.1.A. TEKSTTYPE
genreregelsgenrezuiverheidgeschiktheid

6.5.4.B. INHOUD
juistheid van informatieovereenstemming tussen

informatieonderdelen
voldoende informatie

9.8.7.C. OPBOUW
correcte verbindingenconsequente structureringinzichtelijke samenhang

12.11.10.D. FORMULERING
correcte zinsbouw en
woordkeus

eenheid van stijlgepaste formulering

15.14.13.E. PRESENTATIE
correcte spelling en
interpunctie

afstemming tekst en
vormgeving

gepaste presentatie

IJkpunten 1 (geschiktheid), 2 (genrezuiverheid) en
3 (genreregels) behoren bij het tekstniveau teksttype. Al-
lereerst moet de tekstsoort geschikt zijn voor het doel
van de tekst en de verwachtingen van de gebruiker (ijk-
punt 1: geschiktheid). Van genrezuiverheid (ijkpunt 2)
is bijvoorbeeld sprake als een informatiedocument over
financiële producten informerend is en bijvoorbeeld geen
reclame maakt voor een financiële instelling. Daarnaast
dienen de genreregels correct te worden toegepast (ijk-
punt 3).
Het tweede tekstniveau is inhoud. In dit verband is het
allereerst van belang dat een tekst niet te veel en niet te
weinig informatie bevat (voldoende informatie, ijk-
punt 4). De hoeveelheid informatie dient dus onder meer
afgestemd te zijn op de behoefte van de lezer. IJkpunt 5
(overeenstemming tussen informatieonderdelen) betekent
dat de inhoud van de tekst consistent moet zijn. Er mogen
bijvoorbeeld geen tegenstrijdige feiten gepresenteerd
worden. Tevens dient de inhoud juist te zijn (ijkpunt 6,
juistheid van informatie).
De ijkpunten die bij het tekstniveau opbouw horen zijn:
inzichtelijke samenhang, consequente structurering en
correcte verbindingen. Voor de inzichtelijkheid van de
samenhang is het van belang dat de opbouw logisch is en
deze de lijn van de redenering op een heldere manier
weerspiegelt (ijkpunt 7). Daarnaast moet de beoogde sa-
menhang door de gehele tekst consequent worden door-
gevoerd (ijkpunt 8, consequente structurering). Tot slot
dienen verbindingswoorden (zoals ‘en’, ‘indien’ en ‘aan-
gezien’) correct gebruikt te worden.
Onder het tekstniveau formulering vallen ijkpunt 10
(gepaste formulering), 11 (eenheid van stijl) en 12 (correc-
te zinsbouw en woordkeus). De formulering dient wat
betreft woordkeus en zinsbouw te passen bij het publiek
(ijkpunt 10). Daarnaast moet de eenmaal gekozen stijl

consistent worden doorgevoerd in de gehele tekst (ijk-
punt 11). Ook dient de woordkeus en zinsbouw van de
tekst te voldoen aan de geldende grammaticaregels (ijk-
punt 12).
Als laatste tekstniveau wordt presentatie onderscheiden.
Dit niveau bevat alle oordelen met betrekking tot de
uiterlijke verzorging van de tekst. De presentatie van de
tekst is gepast als de manier waarop de informatie wordt
gepresenteerd aansluit bij de behoefte van de lezer en het
doel van de schrijver (ijkpunt 13, gepaste presentatie).
Zo kan het wenselijk zijn dat complexe informatie inzich-
telijk wordt gemaakt door middel van een tabel, opsom-
mingstekens of andere visuele weergaven. De vormgeving
dient tevens te passen bij de tekst (ijkpunt 14, afstemming
tekst en vormgeving). Tot slot is het van belang dat alle
woorden correct gespeld worden en dat de interpunctie
volgens de regels is (ijkpunt 15, correcte spelling en inter-
punctie).

2.3. Waarom het CCC-model
Er bestaan een aantal methoden om inzicht te krijgen in
de begrijpelijkheid van een tekst. Een voorbeeld daarvan
zijn leesbaarheidsformules die tot doel hebben om op
basis van meetbare kenmerken van een tekst het tekstbe-
grip van lezers te voorspellen, zoals de Flesch-Douma
Reading Ease Scale.22 De leesbaarheid van de tekst wordt
in dat geval vastgesteld met behulp van de volgende for-
mule: 206.835 – 0,93 (totaal aantal woorden/totaal aantal
zinnen) – 77 (totaal aantal lettergrepen/totaal aantal
woorden). De score verwijst naar opleidingsniveau, na-
melijk van groep 6 basisschool tot en met academici.
In de literatuur is veelvuldig kritiek geleverd op dergelijke
leesbaarheidsformules.23 Een belangrijk kritiekpunt is
dat het berust op de aanname dat er een oorzakelijk ver-
band bestaat tussen woord- en zinslengte enerzijds en

Een voorbeeld van toepassing van deze schaal in het consumentenrecht is te vinden in W.H. van Boom, P. Desmet & M. van Dam, ‘“If
It’s Easy to Read, It’s Easy to Claim” – The Effect of the Readability of Insurance Contracts on Consumer Expectations and Conflict
Behavior’, Journal of Consumer Policy 2016, 39(2), p. 187-197.

22.

Zie bijvoorbeeld R.C. Anderson & A. Davison, ‘Conceptual and Empirical Bases of Readability Formulas’, in: A. Davison & G.M. Green,
Linguistic complexity and text comprehension: Readability issues reconsidered, Hillsdale: Lawrence Erlbaum 1998, p. 23-53 en

23.

B.R. Connaster, ‘Last Rites for Readability Formulas in Technical Communication’, Journal of Technical Writing and Communication,
1999, 29, 3, p. 271-287.
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tekstbegrijpelijkheid anderzijds.24 Echter, zinslengte is
niet causaal gerelateerd aan zinscomplexiteit.25 Daarnaast
gaan leesbaarheidsformules voorbij aan cruciale zinover-
stijgende tekstkenmerken als coherentierelaties en de
globale tekstopbouw.26 Ze laten eveneens buiten beschou-
wing dat lezen een interactie is tussen een lezer en een
tekst.27 Het effect van een tekstkenmerk kan verschillen
al naargelang voorkennis of vaardigheid van een lezer.
Soms wordt de moeilijkheid van een tekst uitgedrukt in
een taalniveau. Het meest bekend zijn de taalniveaus uit
het Common European Framework of Reference (Engels:
CEFR; Nederlands: ERK, Europees Referentiekader
voor Talen) dat in 2011 werd vastgesteld door de Raad
van Europa. Maar ook tegen deze maat voor tekstbegrij-
pelijkheid bestaan sterke bedenkingen.28 Het belangrijkste
punt van kritiek is, dat het in het CEFR alleen gaat over
vaardigheden van mensen om mondeling of schriftelijk
met elkaar te communiceren in een Europese taal die niet
hun moedertaal is. Er wordt namelijk in een niveau van
A1 (‘beginner’) tot C2 (‘bijna moedertaal’) uitgedrukt op
welk niveau bijvoorbeeld een Nederlander een spreek-
vaardigheid of leesvaardigheid in het Frans heeft. Verder
gaat het CEFR niet.
Ook bestaan er digitale analyseprogramma’s zoals de
T-scan en het programma Texamen van BureauTaal.
Dergelijke programma’s analyseren niet alleen woorden,
maar ook zinnen op moeilijkheid en wijzen tekstkenmer-
ken als tangconstructeis en lijdende vorm aan in een tekst.
Ook deze methode is niet onomstreden. Zo is bij het
programma Texamen onder meer het gewicht dat aan de
diverse tekstkenmerken wordt toegekend bedrijfsgeheim
en daardoor lastig controleerbaar. Daarnaast bestaan de
problemen die in het kader van leesbaarheidsformules
zijn genoemd ook voor dergelijke programma’s en dienen
de resultaten altijd geïnterpreteerd te worden, hetgeen
subjectiviteit met zich brengt.
Naast het CCC-model bestaan er andere kwalitatieve
methoden om inzicht te krijgen in de begrijpelijkheid van
een tekst. Een voorbeeld daarvan is de plus-en-minme-
thode waarbij proefpersonen in de kantlijn van de tekst

plussen en minnen plaatsen waarmee de begrijpelijkheid
van een tekst getest kan worden.29 Een andere methode
is de hardopdenkmethode. Bij deze methode voeren ge-
bruikers uit de doelgroep van een tekst met behulp van
het te evalueren communicatiemiddel bepaalde taken uit
waarbij zij voortdurend hun gedachten verbaliseren.30

In dit onderzoek wordt gebruikgemaakt van het CCC-
model om inzicht te krijgen in de begrijpelijkheid van
documenten met Essentiële Beleggersinformatie. Deze
methode is, in ieder geval in de juridische literatuur, nog
maar beperkt toegepast bij het analyseren van juridische
informatiedocumenten voor consumenten.31 Het CCC-
model kent, zoals elke methode, zekere beperkingen. Het
CCC-model is immers slechts een handvat om een tekst
te analyseren. Hierdoor is subjectiviteit niet te vermij-
den.32 Een andere beoordelaar komt mogelijk tot een
ander resultaat.33 Dit hangt samen met het feit dat de
ijkpunten algemeen geformuleerd zijn. Zo is het aan de
beoordelaar wat precies onder ‘geschikt’, ‘voldoende’ of
‘gepast’ wordt verstaan. Bovendien is het een abstract
model omdat het niet werkt met concrete tekstkenmerken
zoals ‘te lange zinnen’ of ‘overmatig gebruik van de lij-
dende vorm’. In die zin onderscheidt dit model zich dus
van formules en schalen als de Flesch-Douma Reading
Ease Scale.
Daarnaast is de predictieve validiteit van het model twij-
felachtig. Zo is het mogelijk dat een beoordelaar van een
tekst op basis van het CCC-model andere problemen
detecteert dan hetgeen lezers daadwerkelijk als problema-
tisch ervaren.34 Ook zijn er aanwijzingen dat het beoor-
delen van een tekst op basis van het CCC-model niet tot
beter detecteren van problemen leidt dan het beoordelen
van een tekst zonder dit model.35 Het model wordt in
het onderzoek derhalve ook voornamelijk gebruikt om
de documenten gestructureerd te beoordelen.
Een ander kritiekpunt is dat er sprake is van overlap van
criteria en ijkpunten. Ook kan kritiek geleverd worden
op de volgorde van belangrijkheid, namelijk dat ijkpunt 1
belangrijker is dan ijkpunt 15. Afhankelijk van het doel

M. Heilman, K. Collins-Thompson & M. Eskenazi, An analysis of statistical models and features for reading difficulty prediction, The
Third Workshop on Innovative Use of NLP for Building Educational Applications, Columbus (USA), 2008.

24.

R. Kraf & H. Pander Maat, ‘Leesbaarheidsonderzoek: oude problemen, nieuwe kansen’, Tijdschrift voor Taalbeheersing (31) 2009, afl. 2,
p. 98.

25.

Idem, p. 99.26.
Idem.27.
Carel Jansen & Nynke Boersma, ‘Meten is weten? Over de waarde van de leesbaarheidsvoorspellingen van drie geautomatiseerde Ne-
derlandse meetinstrumenten’, Tijdschrift voor Taalbeheersing (35) 2013, afl. 1, p. 49.

28.

Deze methode lijkt geen betere resultaten op te leveren dan het CCC-model aldus J. Renkema, ‘Pretesten testen: De CCC-analyse en
de beperkte plus-en-minmethode vergeleken’, in: R. Neutelings, N. Ummelen & A. Maes (red.), Over de grenzen van de taalbeheersing:

29.

Onderzoek naar taal, tekst en communicatie, Den Haag: Sdu Uitgevers 2000, p. 371-380. Zie over de kwaliteit van het CCC-model ten
opzichte van andere methoden ook S. Elling & L. Lentz, ‘De voorspellende kracht van het CCC-model’, Tijdschrift voor Taalbeheersing
(25) 2003, afl. 3, p. 221-235.
M. van den Haak, M. de Jong & P.J. Schellens, ‘Hardopdenkprotocollen als pretestmethode. Synchroon en retrospectief hardopdenken
vergeleken’, Tijdschrift voor Taalbeheersing (25) 2003, afl. 3, p. 236-252.

30.

Het CCC-model heeft wel een rol gespeeld bij het opstellen van enquêtevragen om te achterhalen waarop consumenten vastlopen bij
het lezen van een tekst, namelijk een brief met informatie over opzeggingsrechten of verlening van consumentenovereenkomsten, zie

31.

S.E. Poutsma, ‘Beïnvloedingsmogelijkheden bij de (stilzwijgende) verlenging van consumentenovereenkomsten’, TvC 2013, afl. 1, p. 3-
20. Ook is het model toegepast om te achterhalen of de fiscale wetteksten op de website van de Belastingdienst zo begrijpelijk waren als
werd beoogd: T.A. Cramwinckel, ‘De Belastingdienst als vertaler: van wettekst naar webtekst. Een casestudy’, MBB 2014, afl. 7/8, p. 299-
312.
Voor een overzicht van de beperkingen die Renkema zelf noemt: Renkema 2012, p. 36 en 39.32.
Bijvoorbeeld S. Elling & L. Lentz, ‘De voorspellende kracht van het CCC-model’, Tijdschrift voor Taalbeheersing, (25) 2003, afl. 3,
p. 227.

33.

Idem.34.
Idem, p. 233. Tegelijkertijd moet bij dit onderzoek worden aangetekend dat het werd uitgevoerd door zogeheten ‘experts’. Deze experts
waren echter studenten die slechts 1 uur instructie hadden gekregen over het beoordelen van een tekst op basis van het CCC-model.

35.
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van de tekst of het publiek kan een ijkpunt meer of min-
der gewicht hebben.
Ondanks deze beperkingen wordt er voor de analyse van
de documenten met Essentiële Beleggersinformatie
(EBI’s) gebruikgemaakt van het CCC-model. Door
middel van deze methode kan namelijk op een kwalitatie-
ve methode inzicht worden verkregen in de sterke en
zwakke tekstuele kenmerken van een tekst. In plaats van
een abstract getal geeft een analyse van een tekst met be-
hulp van het CCC-model namelijk inzicht in de tekst en
de te verwachten begrijpelijkheid ervan. De beoordeling
van de begrijpelijkheid van een tekst is daarmee, in tegen-
stelling tot leesbaarheidsformules, beter controleerbaar
omdat gestructureerd inzichtelijk wordt gemaakt en
wordt beargumenteerd waarom en op welke punten een
tekst naar verwachting al dan niet begrijpelijk is voor de
lezer. De voorbeelden die worden gegeven hebben tot
doel om deze oordelen te illustreren en te onderbouwen.
Een andere reden om het CCC-model toe te passen is
dat door de wetgever is erkend dat dit model door taal-
wetenschappers als een goed instrument wordt be-
schouwd om te beoordelen of taalgebruik helder en be-
grijpelijk is.36

3. Tekstuele analyse van tien documenten met
Essentiële Beleggersinformatie

In het kader van dit onderzoek werden tien EBI’s37 afzon-
derlijk geanalyseerd aan de hand van het reeds beschreven
CCC-model. De resultaten daarvan worden in deze para-
gaaf beschreven. IJkpunt 3 zal buiten beschouwing blij-
ven. Een belangrijke reden daarvoor is dat mij, naast de
voorschriften uit de icbe-Verordening, geen specifieke
regels en conventies bekend zijn die voor deze tekstsoort
gelden. Het beoordelen of ieder document voldoet aan
alle juridische voorschriften is echter niet het doel van
dit onderzoek.

3.1. Teksttype

3.1.1. IJkpunt 1: geschiktheid
Om te bereiken dat particuliere beleggers snel inzicht
krijgen in de belangrijkste kenmerken van een financieel
product en deze met elkaar kunnen vergelijken, lijkt een
kort informatiedocument op het eerste gezicht geschikt.
Het is vermoedelijk in ieder geval geschikter dan een
dikke stapel papier met zeer veel technische informatie,
zoals het Prospectus. Er zijn echter meer in het algemeen
diverse kritische kanttekeningen te plaatsen bij het infor-
meren van een consument door middel van een tekst.38

Zo blijkt uit diverse wetsevaluaties dat veel consumenten
geen gebruik maken van dergelijke informatiedocumen-
ten.39 Daarnaast is het ook maar de vraag of een complex
financieel product in slechts twee pagina’s begrijpelijk
kan worden gemaakt, maar dat is een vraag die hier buiten
beschouwing blijft.40

3.1.2. IJkpunt 2: genrezuiverheid
Uit de benaming van het document ‘Essentiële Beleggers-
informatie’ kan een consument afleiden dat hij te maken
heeft met een kort document over de essentiële kenmer-
ken van een financieel product. De aard van de tekst, na-
melijk dat het een objectief en wettelijk voorgeschreven
document betreft, is echter niet meteen duidelijk. Dit
wordt wel in het document vermeld door middel van een
wettelijk verplichte tekst41 maar daarvoor moet een con-
sument wel eerst een begin maken om het document te
lezen.
De tekstsoort wordt in de documenten consequent ge-
handhaafd. Zo wordt er geen reclameachtige tekst in de
EBI’s opgenomen. Dit komt vermoedelijk doordat de
inhoud ervan wettelijk vergaand is voorgeschreven en
het opnemen van marketingmateriaal gezien de voorschrif-
ten niet is toegestaan.42

Kamerstukken II 2008/09, 31579, 10.36.
Een uitgebreide verantwoording van de selectiemethode evenals de documenten die zijn geselecteerd, is te raadplegen op de website van
het Tijdschrift voor Consumentenrecht & handelspraktijken, www.uitgeverijparis.nl/nl/tijdschriften/103-9_Tijdschrift-voor-Consumen-

37.

tenrecht-handelspraktijken-TvC#open-access-en-bijlagen. Het betreft de Essentiële Beleggersinformatie van de volgende actieve en
passieve fondsen (1) Aegon Duurzaam Index Aandelen Fonds, (2) Delta Lloyd Institutioneel Global Equity Index Fund, (3) Robein
Euro Staatsobligatie Index Fonds, (4) Meesman Global Stock Index Fund, (5) Index Fund World (beheerder: KBC Asset Management
NV), (6) Robeco Life Cycle Fund 2050 F EUR, (7) Allianz Amerika Aandelen Fonds (AHAF), (8) Achmea Eurolanden Aandelenfonds,
(9) Skagen Kon-Tiki-Aandelenfonds [EUR] en (10) Delta Lloyd Euro Credit Fund N.V.
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,
met name hoofdstuk 9.

38.

FSA, 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, p. 22-23 (hierna: FSA 2000); Millward Brown/Centrum, Evaluatie van de Financiële Bijsluiter.

39.

Resultaten van onderzoek onder consumenten, intermediairs en aanbieders, Amsterdam: Autoriteit Financiële Markten 2004, p. 23
(hierna: Millward Brown/Centrum 2004) en TNS NIPO, De effectiviteit van de Financiële Bijsluiter. Resultaten van onderzoek onder
consumenten, Amsterdam: 2009, p. 4 en 12 (hierna: TNS NIPO 2009). Redenen hiervoor zijn onder meer: beperkte interesse in financiële
aangelegenheden, de complexiteiten van de aangeboden informatie en het vertrouwen op een financieel adviseur.
Dit raakt onder meer aan de vraag of een financieel product dat zo complex is dat het niet in twee pagina’s kan worden uitgelegd wel
geschikt is voor consumenten. Zie in dit verband C.E. de Jager, Consumentenbescherming door informatie? Een analyse van 30 jaar

40.

beleid voor korte precontractuele informatiedocumenten over complexe financiële producten in Europa, Engeland, Nederland en Duitsland
(diss. Groningen), Den Haag: Boom juridisch 2018, onder andere p. 277 e.v.
Deze tekst staat op grond van art. 4 lid 3 icbe-Verordening in de inleiding van de EBI direct onder de titel: ‘Dit document verschaft u
essentiële beleggersinformatie aangaande dit fonds. Het is geen marketingmateriaal. De verstrekte informatie is bij wet voorgeschreven

41.

en is bedoeld om u meer inzicht te geven in de aard en de risico’s van beleggen in dit fonds. Wij raden u aan deze informatie te lezen
opdat u met kennis van zaken kunt beslissen of u al dan niet in dit fonds wenst te beleggen.’
Art. 4 lid 3 icbe-Verordening.42.
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3.2. Inhoud

3.2.1. IJkpunt 4: voldoende informatie

Relevante informatie voor consumenten
De Essentiële Beleggersinformatie dient informatie te
verschaffen over de belangrijkste kenmerken van een
financieel product. Of het document voldoende informa-
tie bevat om consumenten dergelijk inzicht te verschaffen
is twijfelachtig. Uit evaluatieonderzoek blijkt namelijk
dat consumenten van mening verschillen over de onder-
werpen waarover zij door middel van een kort document
geïnformeerd willen worden.43 Zo willen sommige con-
sumenten wel informatie over in het verleden behaalde
resultaten maar andere consumenten niet.44 Daarnaast
zijn er aanwijzingen dat sommige consumenten wellicht
informatie over onderwerpen willen die niet in de EBI
zijn opgenomen, zoals de mogelijkheid om uit het pro-
duct te stappen en de eventuele gevolgen daarvan,45 de
gevolgen in geval van overlijden46 en verplichtingen die
op de consument rusten.47

Vage woorden en passsages die uitleg behoeven
De tekst in de EBI’s is regelmatig vaag. Dit komt tot
uitdrukking in woorden als ‘onder andere’, ‘in beginsel’,
‘over het algemeen’, ‘mogelijk’, ‘kunnen’ en ‘wordt niet
(voldoende) weergegeven’.48 Ook diverse zinnen zijn
vaag, zoals de volgende zin: ‘Het Fonds belegt onder an-
dere in de volgende niet limitatieve lijst van instrumenten
(…).’49 Hoewel er diverse instrumenten worden opge-
somd waarin het Fonds belegt, zijn er klaarblijkelijk ook
nog andere instrumenten die niet genoemd worden. In
een andere voor consumenten vermoedelijk weinigzeg-
gende passage staat dat ‘het fonds ernaar streeft de perfor-
mance van de Customized Index zo goed mogelijk te
volgen door de effectenportefeuille zo optimaal mogelijk
samen te stellen met behulp van kwantitatieve selectie
technieken’.50 Een dergelijke passage is erg vaag voor
consumenten omdat onduidelijk blijft wat ‘zo goed mo-
gelijk’ en ‘zo optimaal mogelijk’ is. Daarnaast weet een

consument niet wat de ‘kwantitatieve selectie technieken
zijn’ waardoor deze passage feitelijk niet informatief is.

Aansluiten bij de voorkennis van consumenten
De financiële geletterdheid51 en genummerdheid52 onder
consumenten is laag.53 Wanneer dit in ogenschouw wordt
genomen dan sluit een groot deel van de tekst in de
Essentiële Beleggersinformatie niet aan bij de voorkennis
van consumenten. Dit komt allereerst doordat er, ondanks
de CESR Guidelines, veel jargon en moeilijke woorden
in zijn opgenomen. Een aantal voorbeelden daarvan zijn:
‘volatieler’, ‘beleggingsuniversum’, ‘assetcategorieën’,
‘marktkapitalisatie’, ‘beleggingsmandaat’, ‘referentie-in-
ces’, ‘gedenomineerd’, ‘insolvabiliteit’, ‘marktgegeven’,
‘doelbewijzen in het fonds’, ‘bevek’, ‘taksen’, ‘actief valu-
tabeleid’ en ‘assetcategorieën’.54

Er staan eveneens veel moeilijke zinnen in de EBI’s die
vermoedelijk niet aansluiten bij de voorkennis van consu-
menten. Een zin die naar verwachting niet aansluit bij de
juridische voorkennis van de gemiddelde (en vermoedelijk
zelfs niet eens van de ervaren) consument:

‘[Het fonds] kwalificeert als master-icbe in de zin van
artikel 1:1 van de Wft. [naam van een ander fonds] kwali-
ficeert als feeder-icbe in de zin van artikel 1:1 van de
Wft.’55

Een gemiddelde consument zal niet weten wat een ‘mas-
ter-icbe’ en een ‘feeder-icbe’ zijn. Hetzelfde geldt voor
de afkorting Wft die soms wordt gebruikt.56 Eveneens is
het zeer twijfelachtig of een mededeling dat ‘het fondsver-
mogen van rechtswege gescheiden’ is,57 door consumenten
begrepen wordt. Bovendien worden er veel afkortingen
gebruikt in de EBI’s, zoals ‘AFM’ voor de Nederlandse
toezichthouder.58 Onervaren consumenten zullen de be-
tekenis van dergelijke afkortingen veelal niet kennen.

Het verklaren van moeilijke begrippen en termen
De meerderheid van de moeilijke begrippen, termen en
passages in de EBI’s wordt niet verklaard. Wanneer

Zie over de wijze waarop consumenten in de praktijk met korte precontractuele informatiedocumenten over financiële producten omgaan
C.E. de Jager, Consumentenbescherming door informatie? Een analyse van 30 jaar beleid voor korte precontractuele informatiedocumenten

43.

over complexe financiële producten in Europa, Engeland, Nederland en Duitsland (diss. Groningen), Den Haag: Boom juridisch 2018,
hoofdstuk 7 en een uitgebreid overzicht van de resultaten van op dit terrein uitgevoerde evaluatieonderzoeken: C.E. de Jager, Informa-
tiedocumenten onder de loep. Juridische aspecten en de praktijk van precontractuele informatie over complexe financiële producten,
Groningen: Pumbo 2018, p. 326-389.
Uit FSA 2000, p. 18 blijkt dat consumenten hier weinig waarde aan hechten terwijl uit vergelijkbaar onderzoek enkele jaren later blijkt
dat dergelijke informatie wel van belang wordt geacht aldus FSA, The development of more effective product disclosure. Report on market
research commissioned by the Financial Services Authority, Londen: Financial Services Authority 2003, p. 33 (hierna: FSA 2003).

44.

Millward Brown/Centrum 2004, p. 26.45.
Idem en FSA 2000, p. 17.46.
Idem.47.
Zie onder meer de EBI’s van Aegon Duurzaam Index Aandelenfonds en Achmea Eurolanden Aandelenfonds. Een lezer kan zich bij het
laatste voorbeeld afvragen of het niet of alleen niet voldoende wordt weergegeven.

48.

EBI van Aegon Duurzaam Index Aandelenfonds.49.
EBI van Delta Lloyd Institutioneel Global Equity Index Fund.50.
Het begrijpen van financiële concepten, het begrijpen van financiële producten en de vaardigheden om deze kennis te gebruiken voor
(goed) financieel gedrag.

51.

De vaardigheid om berekeningen over financiële zaken uit te voeren.52.
Zie voor een mooi overzicht A. Lusardi & O.S. Mitchell, ‘Financial Literacy around the World: An Overview’, NBER Working Paper
Series, juni 2011, nr. 17107, p. 9.

53.

Onder andere de EBI’s van Delta Lloyd Institutioneel Global Equity Index Fund, Index Fund World en Robeco Life Cycle Fund 2050
EUR.

54.

EBI van Allianz Amerika Aandelen Fonds (AHAF).55.
Wet op het financieel toezicht. Onder meer de EBI van Allianz Amerika Aandelen Fonds (AHAF).56.
EBI van Achmea Eurolanden Aandelenfonds.57.
Onder andere de EBI’s van Achmea Eurolanden Aandelenfonds en Delta Lloyd Euro Credit Fund N.V.58.
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daartoe soms toch een poging wordt gedaan dan lijkt dit
nog onvoldoende duidelijkheid te scheppen. In een van
de EBI’s wordt bijvoorbeeld een moeilijk woord uitgelegd
door middel van het volgende voorbeeld: ‘Anderzijds
kunnen afgeleide producten gebruikt worden om de ge-
voeligheid van de portefeuille voor een marktgegeven op
te heffen (zoals de indekking van een wisselkoersrisico).’59

Om een dergelijke illustratie te kunnen snappen, is echter
vereist dat een consument weet wat ‘een wisselkoersrisico’
is. Daarnaast blijkt de uitleg van termen soms vaag, zoals
in de volgende passage: ‘Duurzame beleggingen kunnen
worden gedefinieerd als beleggingen waarbij, naast de
financiële doelstellingen, tevens rekening gehouden wordt
met de waarden en normen ten aanzien van mens, milieu
en maatschappij.’60 Wat dergelijke normen dan precies
zijn wordt niet vermeld.
Een van de EBI’s verwijst voor een verklaring van moei-
lijke woorden naar een woordenlijst.61 Hoewel de
woordenlijst lastig te raadplegen is en maar liefst zes pa-
gina’s beslaat, is het daarenboven niet in overeenstemming
met art. 78 icbe-Richtlijn. Op grond van dat artikel moet
een EBI namelijk begrijpelijk zijn zonder dat naar andere
documenten wordt verwezen.

Duidelijkheid over het belang van de informatie
In de inleiding van de EBI moet op grond van art 4 lid 3
icbe-Verordening een tekst worden opgenomen dat het
document essentiële informatie over het fonds verschaft
en dat het bedoeld is om meer inzicht te geven in de aard
en de risico’s van beleggen in het fonds. Wanneer consu-
menten deze tekst lezen dan weten zij dus wat het belang
van de informatie is. Daartoe is wel vereist dat consumen-
ten het document daadwerkelijk gaan lezen.

Verwijzingen naar andere documenten
In de EBI’s wordt voor meer informatie diverse malen
verwezen naar een financieel adviseur of naar andere do-
cumenten zoals het Prospectus en jaarverslagen.62 Dit
kan consumenten een onbevredigend gevoel geven, name-
lijk dat zij na lezing van de EBI nog onvoldoende van het
financiële product weten. Een voorbeeld van een verwij-
zing is de volgende passage: ‘Tevens worden mogelijk
door de distributeurs ook kosten in rekening gebracht,
die per distributeur kunnen verschillen. Uw financieel
adviseur of distributeur kan u inlichten over de feitelijke
distributiekosten.’63

Het verwijzen naar andere documenten past wel goed bij
de korte aard van de EBI omdat daarin alleen de belang-
rijkste kenmerken van een fonds beschreven kunnen
worden. Desalniettemin is het de vraag of een consument
daadwerkelijk dergelijke andere documenten zal raadple-
gen omdat algemeen bekend is dat consumenten over het

algemeen weinig motivatie hebben om zich in financiële
zaken te verdiepen.64 Om de drempel voor hen zo laag
mogelijk te maken, zou in de EBI’s een link opgenomen
kunnen worden bij de verwijzingen. Omdat Prospectus-
sen omvangrijke documenten kunnen zijn65 zou een
concrete verwijzing naar een paginanummer of een para-
graafnummer ook behulpzaam kunnen zijn voor consu-
menten. Vooralsnog bevatten slechts weinig EBI’s derge-
lijke concrete verwijzingen.66

Overbodige informatie
Sommige EBI’s bevatten overbodige informatie. Zo wordt
diverse keren tussen haakjes een technische term toege-
voegd aan een beschrijving en bevat een document soms
passages die vrijwel identiek zijn. Een voorbeeld van dit
laatste is de volgende passage: ‘Steeds geldt dat de koers
van de aandelen kan stijgen, maar ook kan dalen, waar-
door verlies kan worden geleden. Er kan niet worden
gegarandeerd dat de risico- en opbrengstcategorie niet
wijzigt. De indeling van de aandelenklasse kan in tijd
variëren.’67 In deze zinnen staat drie keer dezelfde bood-
schap, namelijk dat de risico- en opbrengstcategorie na
verloop van tijd kan wijzigen. Met een dergelijke opmer-
king zou derhalve volstaan kunnen worden. Overbodige
informatie zou zeker in een kort document als de EBI zo
veel mogelijk voorkomen moeten worden. Daarbij moet
opgemerkt worden dat deze zinnen op grond van de
wettelijke voorschriften in de EBI opgenomen moeten
worden, waardoor aanpassing van dit voorschrift wense-
lijk lijkt.

3.2.2. IJkpunt 5: overeenstemming tussen informatie-
onderdelen

Over het algemeen bevatten de EBI’s weinig tegenstrij-
digheden aangezien hetgeen in het ene informatieonder-
deel staat veelal overeenkomt met de informatie in andere
onderdelen. In ieder geval lijkt er op het eerste gezicht
in de informatieonderdelen van de EBI’s geen tegenstijdi-
ge feiten te staan. Hierbij moet worden opgemerkt dat
de analyse aan de hand van dit ijkpunt slechts marginaal
is gedaan, vanwege de grondige financiële expertise die
hiervoor is vereist.

3.2.3. IJkpunt 6: juistheid van informatie
Er is bij de tekstuele analyse van informatiedocumenten
niet nagegaan of de informatie over fondsen correct is.
Dit zou immers onder meer een diepgaande kennis van
de betreffende fondsen vergen en zeer tijdrovend zijn. In
plaats daarvan is nagegaan of de verwijzingen in de EBI
naar het jaarverslag en het Prospectus juist zijn en of deze
documenten gemakkelijk vindbaar zijn.

EBI van Index Fund World.59.
EBI van Aegon Duurzaam Index Aandelen Fonds.60.
EBI van Index Fund World.61.
Zie bijvoorbeeld de EBI’s van Achmea Eurolanden Aandelenfonds, Allianz Amerika Aandelenfonds en Skagen Kon-Tiki-Aandelenfonds
[EUR].

62.

EBI van Delta Lloyd Institutioneel Global Equity Index Fund.63.
Zie bijvoorbeeld in de context van korte precontractuele informatiedocumenten over financiële producten: FSA 2000, p. 26, Millward/
Brown Centrum 2004, p. 23 en TNS NIPO 2009, p. 15.

64.

Prospectussen beslaan soms meer dan 100 pagina’s.65.
Een van de uitzonderingen is de EBI van Skagen Kon-Tiki-Aandelenfonds [EUR] waarin wordt verwezen naar een concrete paragraaf
in het Prospectus van het fonds.

66.

EBI van Delta Lloyd Euro Credit Fund N.V.67.
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Verwijzingen naar andere documenten correct en
eenvoudig?
Uit het onderzoek blijkt dat het Prospectus en/of het
jaarverslag van een aantal fondsen binnen vijf minuten te
vinden was.68 Dit hangt met name samen met de overzich-
telijkheid van de website. Het vinden van de documenten
van enkele fondsen bleek echter soms erg moeilijk en in
enkele gevallen zelfs onmogelijk. Ter illustratie. Na tien
minuten vruchteloos zoeken naar het Prospectus en de
jaarverslagen van het Aegon Duurzaam Index Aandelen
Fonds op de website van Aegon besloot ik om via een
chatsessie contact op te nemen met een medewerker van
deze financiële instelling en stelde de vraag: ‘Waar kan ik
op de website het Prospectus, de halfjaarberichten en
jaarverslagen van [naam van het fonds] vinden?’ Het
vervolg van het chatgesprek was als volgt:

Medewerker financiële instelling: Helaas kan ik u hier
zelf niet mee helpen. Ik ga kijken of er een collega beschik-
baar is u wel van dienst kan zijn. Een moment alstublieft.
Ik: Dank u.
Medewerker financiële instelling: Is het mogelijk dat u
die informatie hier kunt vinden: [link].
Ik: Dat zijn een heleboel documenten… ik zie wel veel
jaarverslagen (voornamelijk in het Engels). Het prospec-
tus kan ik niet vinden.
Medewerker financiële instelling: Dan kan ik helaas niet
verder helpen.

Vervolgens werd de chat binnen vijf seconden afgesloten.
De jaarverslagen die via de link beschikbaar waren dateer-
den uit 2013. De meer recente jaarverslagen waren alleen
in het Engels. Voor veel consumenten zal de Engelse taal,
zeker over een complex onderwerp als beleggingsfondsen,
een belemmering vormen om de informatie te gaan lezen
en te begrijpen. Ook voor het Prospectus van sommige
fondsen blijkt te gelden dat deze alleen in het Engels be-
schikbaar is.69

Onjuiste informatie
Een enkele keer blijkt de inhoud van een EBI duidelijk
in strijd met de voorschriften uit de icbe-Verordening.
Dit betreffen echter slechts incidentele en kleine fouten,
zoals de titel ‘Doelstelling en beleggingsbeleid’ in plaats
van ‘Doelstellingen en beleggingsbeleid’ of ‘Historische
jaarrendementen’ in plaats van ‘In het verleden behaalde
resultaten’.70 Onjuist is ook de zin: ‘De belastingwetge-
ving van de lidstaat van de Europese Economische Ge-
meenschap kan van invloed zijn op de persoonlijke belas-
tingsituatie van de belegger.’71 Zoals bekend is, was de
EEG de voorganger van de huidige Europese Unie.

3.3. Opbouw

3.3.1. IJkpunt 7: inzichtelijke samenhang

De opbouw van het document: volgorde van informatie-
onderdelen
De volgorde waarin de informatieonderdelen in de EBI
moeten worden opgenomen, wordt dwingend voorge-
schreven in de icbe-Verordening. Deze volgorde is:
(1) doelstellingen en beleggingsbeleid, (2) risico- en op-
brengstprofiel, (3) kosten, (4) in het verleden behaalde
resultaten en (5) praktische informatie. Een dergelijke
volgorde lijkt logisch: eerst informatie over de doelstel-
lingen en het beleggingsbeleid, vervolgens informatie over
andere essentiële kenmerken en tot slot praktische infor-
matie zodat een consument bijvoorbeeld weet waar meer
informatie beschikbaar is.

Alinea’s en zinnen die op elkaar aansluiten
In veel EBI’s sluiten alinea’s en zinnen niet altijd goed
op elkaar aan. Dit hangt vermoedelijk samen met het feit
dat het korte documenten betreft die een overzicht moe-
ten bieden van de belangrijkste kenmerken van een
financieel product. Illustratief is bijvoorbeeld een EBI
waarin maar liefst drie van de vijf alinea’s van een infor-
matieonderdeel beginnen met de woordcombinatie ‘Het
fonds (…)’.72

Doordat er weinig gebruik wordt gemaakt van verwijs-
en verbindingswoorden is het soms lastig om de rode
draad in de tekst te vinden en lijken de alinea’s en de
zinnen elkaar soms min of meer willekeurig op te vol-
gen.73 Op dit punt is mogelijk winst te behalen ten behoe-
ve van de leesbaarheid. Daarmee kan een passage met
twee inhoudelijk sterk van elkaar verschillende zinnen,
zoals de volgende passage, mogelijk voorkomen worden:
‘[het fonds] is geschikt voor beleggers met een beleggings-
horizon van meer dan 5 jaar. Het aan- en verkopen van
aandelen in het fonds is mogelijk op alle bankdagen.’74

3.3.2. IJkpunt 8: consequente structurering
De informatie staat over het algemeen in de juiste infor-
matieonderdelen, dus de informatie over de risico’s in
het onderdeel over de risico’s enzovoort. Een enkele keer
is dit niet het geval en staat bijvoorbeeld informatie over
de inkomsten uit beleggingen en (dividend)belasting in
het onderdeel ‘Doelstellingen en beleggingsbeleid’.75 Dit
lijkt wat betreft onderwerp beter te passen in het infor-
matieonderdeel ‘Risico- en opbrengstprofiel’. De opmer-
king dat dagelijks kan worden toe- en uitgetreden staat
in dezelfde EBI in het onderdeel ‘Doelstellingen en beleg-
gingsbeleid’ maar lijkt beter aan te sluiten bij het onder-
deel ‘Praktische informatie’.

Dit gold onder andere voor de EBI van Delta Lloyd Institutioneel Global Equity Index Fund omdat een hyperlink in dit document is
opgenomen.

68.

Onder andere de EBI van Robeco Life Cycle Fund 2050 F EUR.69.
Dit betreft de EBI van Skagen Kon-Tiki-Aandelenfonds [EUR]. Deze titels zijn in strijd met art. 4 lid 7 respectievelijk art. 4 lid 10 icbe-
Verordening.

70.

EBI van Robein Euro Staatsobligatie Index Fonds.71.
EBI van Allianz Amerika Aandelen Fonds (AHAF).72.
Verwijswoorden verwijzen terug naar iets wat eerder is genoemd, of wijzen vooruit naar iets wat kort daarna genoemd wordt. Verbin-
dingswoorden verbinden zinnen of tekstdelen en geven aan wat voor verband er tussen die zinnen of tekstdelen bestaat.

73.

EBI van Skagen Kon-Tiki-Aandelenfonds [EUR].74.
EBI van Aegon Duurzaam Index Aandelen Fonds.75.
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Allianz Amerika Aandelen Fonds

De lengte van de alinea’s in de EBI’s blijkt soms sterk
van elkaar te verschillen. Sommige alinea’s zijn heel lang
(22 regels) en andere kort (slechts één of twee zinnen).76

Dit levert een wat rommelig beeld en een onevenwichtig
ogend document op. Een enkele keer staan een aantal
zinnen in twee alinea’s terwijl ze wat betreft onderwerp
in één alinea horen.77 Anderzijds lijken andere zinnen die
in dezelfde alinea zijn opgenomen niet altijd bij elkaar te
passen en hadden deze in afzonderlijke alinea’s opgeno-
men moeten worden.78 De volgorde van alinea’s lijkt
soms eveneens willekeurig, zoals alinea 3 in de EBI van
het Allianz Amerika Aandelen Fonds (AHAF) in de fi-
guur boven aan deze pagina.
De lengte van de diverse informatieonderdelen is over
het algemeen evenwichtig. Wel zijn met name de onder-
delen ‘Doelstellingen en beleggingsbeleid’ en ‘Praktische
informatie’ in enkele documenten relatief lang, zeker
aangezien de onderdelen over het risico- en opbrengst-
profiel en de kosten voor potentiële consumenten vermoe-
delijk relevanter zijn.79

3.3.3. IJkpunt 9: correcte verbindingen
Hoewel het aantal verwijs- en verbindingswoorden in de
EBI’s beperkt is (zie ijkpunt 7), worden deze over het
algemeen correct gebruikt. De belangrijkste uitzonderin-
gen hierop vormen de verwijzingen naar figuren, zoals
het verwijzen naar een tabel boven de tekst terwijl de ta-
bel naast de tekst staat.80 Dit betreffen relatief kleine on-
juistheden.

3.4. Formulering

3.4.1. IJkpunt 10: gepaste formulering

Begrijpelijke formulering
De formulering in de EBI’s is veelal te moeilijk. Hiervoor
bestaan diverse oorzaken. Zo wordt er vaak gebruikge-
maakt van jargon waarmee een gemiddelde consument,
laat staan een onervaren consument, niet bekend zal zijn
(zie ijkpunt 4). Daarnaast bevatten veel EBI’s Engelse
woorden.81 Deze sluiten naar alle waarschijnlijkheid slecht
aan bij de voorkennis van consumenten. Voorbeelden
zijn: ‘benchmark’, ‘Security Lending Risico’,82 ‘perfor-
mance’, ‘switchkosten’, ‘performance fee’, en ‘credit rating
van BBB2’.83 Veel van deze termen kunnen eenvoudig
vervangen worden, zoals de term ‘switchkosten’ door
‘overstapkosten’ en ‘performance’ door ‘prestatie’.

Nauwkeurige formulering
Zoals reeds aan de orde kwam bij ijkpunt 4, bevatten
EBI’s regelmatig vage formuleringen. Een voorbeeld
daarvan is de formulering: ‘Duurzame beleggingen kun-
nen worden gedefinieerd als (…)’.84 Het klopt uiteraard
dat een begrip op vele manieren gedefinieerd kan worden
(vandaar de term ‘kunnen’) maar een consument wil
vermoedelijk simpelweg inzicht in een financieel product
en zit niet te wachten op dergelijke omslachtigheid. Meer
voorbeelden van vage formuleringen zijn te vinden in
paragraaf 3.2.1.

Bijvoorbeeld de EBI van Skagen Kon-Tiki-Aandelenfonds [EUR].76.
Onder meer de EBI’s van Aegon Duurzaam Index Aandelen Fonds, Delta Lloyd Institutioneel Global Equity Index Fund en Index
Fund World.

77.

Bijvoorbeeld de EBI van Skagen Kon-Tiki-Aandelenfonds [EUR].78.
Onder andere in de EBI’s van Aegon Duurzaam Index Aandelen Fonds, Delta Lloyd Institutioneel Global Equity Index Fund en Skagen
Kon-Tiki-Aandelenfonds [EUR].

79.

EBI Delta Lloyd Euro Credit Fund N.V.80.
Slechts enkele documenten bevatten geen Engelse woorden of geven daarbij een uitleg. Bovendien zijn de namen van een beheerder of
de indexen soms ook Engels.

81.

Dit is eigenlijk een combinatie van Engelse en Nederlandse woorden.82.
Onder andere de EBI’s van Delta Lloyd Euro Credit Fund N.V. en Meesman Global Stock Index Fund.83.
EBI van Aegon Duurzaam Index Aandelenfonds.84.
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Bondige formuleringen
Over het algemeen zijn de formuleringen in de diverse
EBI’s bondig. Dit hangt vermoedelijk samen met de be-
perkte omvang van het informatiedocument. Diverse
keren is het document op bepaalde punten te bondig en
lijkt meer informatie wenselijk (zie hierover uitgebreider
ijkpunt 4). Anderzijds zijn er in de EBI’s soms overbodige
termen opgenomen die het document uitgebreider maken
dan nodig is. Dit werd ook reeds beschreven bij ijkpunt 4.
Een voorbeeld hiervan is de zin: ‘(…) het risico dat de
wederpartij de ingeleende financiële instrumenten niet
of niet tijdig teruglevert (Security Lending risico).’85 Het
toevoegen van de term ‘Security Lending risico’ maakt
de informatie voor een consument vermoedelijk niet in-
formatiever maar juist complexer.86

Aantrekkelijke formulering
De formulering in de EBI’s is over het algemeen zakelijk,
formeel en archaïsch. Dit komt mede door het gebruik
van jargon. Daarnaast bevatten EBI’s veel formeel taalge-
bruik zoals ‘tevens’ (in plaats van ‘ook’), ‘dientengevolge’
(in plaats van ‘daarom’), ‘aangewend’ (in plaats van ‘ge-
bruikt’), ‘der’ (in plaats van ‘van de’), ‘appendix’ (in plaats
van ‘bijlage’), ‘navenant’, ‘zijnde’ enzovoort.87 Dergelijke
woorden maken de EBI’s onnodig moeilijk, maken het
document voor consumenten vermoedelijk minder aan-
trekkelijk om te lezen en sluiten niet aan bij de omgangs-
taal zoals wordt voorgeschreven in de icbe-Verordening.88

Daarom is het des te opvallender dat de wettelijk voorge-
schreven standaardtekst die op grond van de icbe-Veror-
dening in de EBI’s moet worden opgenomen ook ar-
chaïsch taalgebruik bevat (door mij gecursiveerd):89 ‘Dit
document verschaft u essentiële beleggersinformatie
aangaande90 dit fonds. (…) Wij raden u aan deze informa-
tie te lezen opdat91 u met kennis van zaken kunt beslissen
of u al dan niet in dit fonds wenst te beleggen.’
Daarnaast bevatten de documenten regelmatig lange en
ingewikkelde zinnen. Het inkorten van dergelijke zinnen
zou de begrijpelijkheid mogelijk ten goede komen en de
tekst minder formeel kunnen maken. Er zijn wederom
tal van voorbeelden te geven. Een daarvan is de volgende
zin die lang is, behoorlijk wat achtergrondkennis van de
lezer vergt, waarin Engelse woorden zijn opgenomen en
die veel informatie bevat: ‘De doorlopende kosten,
waaronder begrepen de all-in vergoeding, de oprichtings-
kosten en de transactiekosten, zijn een schatting van de

te maken kosten als percentage van het fondsvermogen
en kunnen van jaar tot jaar verschillen.’92 Een tweede en
laatste voorbeeld van een ingewikkelde, en overigens ook
onjuist geformuleerde, zin is: ‘Het fonds streeft erna om
door middel van actief beheer een gunstig resultaat te
bereiken ten opzichte van de benchmark door waardever-
meerdering van een door opbrengsten, zoals dividenden
en rente, uit de door het fonds gehouden aandelen.’93

Dubbele ontkenningen maken een zin eveneens onnodig
moeilijk maar komen toch in diverse EBI’s voor, zoals
in de zinnen: ‘Er kan niet worden gegarandeerd dat de
risico- en opbrengstcategorie niet wijzigt.’94 Een ander
voorbeeld van een dubbele ontkenning staat in de volgen-
de zin: ‘Het is tevens niet gegarandeerd dat de getoonde
risicorendementscategorie ongewijzigd blijft.’95

Taalgebruik en toonzetting passend voor de doelgroep
Door het jargon, de Engelse termen, de vage formulerin-
gen, het zakelijke, formele en archaïsche karakter en de
moeilijke zinnen lijken de EBI’s niet goed aan te sluiten
bij de doelgroep van het document: consumenten. Daar
komt nog bij dat de toonzetting van het document erg
afstandelijk is omdat het zich niet direct tot de lezer richt
of op diens situatie is toegespitst. Dit is enerzijds niet
verbazingwekkend aangezien de EBI in de precontrac-
tuele fase beschikbaar moet zijn voor consumenten en
daarom niet op hun concrete situatie kan worden toege-
spitst. Tegelijkertijd zou bij het opstellen van de EBI wel
meer ‘vanuit de consument’ gedacht kunnen worden. Een
illustratie. Op het eerste gezicht lijkt de titel ‘Risico- en
opbrengstprofiel’ prima. Anderzijds dient bedacht te
worden dat een consument de EBI leest met bepaalde
vragen in zijn hoofd, zoals: ‘Wat zijn de risico’s als ik
mijn geld in dit product beleg?’ De volgende titel sluit
daarom vermoedelijk beter aan bij de verwachtingen en
vragen van de consument: ‘Welke risico’s loopt u en wat
zijn de mogelijke opbrengsten?’96 Hier ligt ook een taak
voor de wetgever bij het voorschrijven van onder meer
de titels van de informatieonderdelen. Dergelijke titels
worden inmiddels voor het Essentiële Informatiedocu-
ment, een vergelijkbaar document als de EBI maar voor
een andere productcategorie, voorgeschreven.97

Tot slot lijkt het problematisch dat EBI’s veel negatieve
formuleringen en exoneraties bevatten, zoals: ‘Het is niet
gegarandeerd dat de getoonde risico- en rendementscate-
gorie onveranderd blijft. De categorie kan veranderen.

Idem.85.
Bovendien is het een vreemde term aangezien het een samenstelling is van Engelse woorden met een Nederlands woord.86.
Onder meer de EBI’s van Allianz Amerika Aandelen Fonds (AHAF), Robeco Life Cycle Fund 2050 F EUR en Skagen Kon-Tiki-Aan-
delenfonds [EUR].

87.

Namelijk art. 5 lid 1 sub b onder iii icbe-Verordening.88.
Art. 4 lid 3 icbe-Verordening.89.
‘Over’ klinkt minder archaïsch.90.
‘Zodat’ is een woord uit de omgangstaal.91.
EBI van Robein Euro Staatsobligatie Index Fonds.92.
EBI van Allianz Amerika Aandelen Fonds (AHAF).93.
EBI van Delta Lloyd Euro Credit Fund N.V.94.
EBI van Robein Euro Staatsobligatie Index Fonds.95.
Zie hierover bijvoorbeeld reeds C.J.M. Jansen e.a., Formulierenwijzer. Handboek formulieren redigeren, Den Haag: Sdu Uitgevers1989,
p. 134-135.

96.

Verordening (EU) 1286/2014.97.
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De laagste categorie betekent niet dat de belegging zonder
risico is.’98 Een ander voorbeeld is de zin: ‘In het verleden
behaalde resultaten bieden geen garantie voor de toe-
komst.’99

Dergelijke exoneraties lijken niet geschikt voor consumen-
ten omdat ze het gevoel kunnen geven dat het document
voor financiële instellingen tot doel heeft om aansprake-
lijkheid te voorkomen.100 Bovendien wil een consument
niet zozeer weten wat niet mag worden geconcludeerd,
maar wat hij wél mag concluderen. Met andere woorden,
als de in het verleden gegarandeerde resultaten geen ga-
rantie voor de toekomst zijn, wat is dan wel het doel van
het weergeven van de in het verleden behaalde resultaten?
Het verdient aanbeveling dat men zich bij het opstellen
van EBI’s afvraagt: wat kan de consument met deze infor-
matie? Hier ligt wederom een taak voor de wetgever
aangezien bovengenoemde passages op grond van de icbe-
Verordening in een EBI moeten worden opgenomen.101

3.4.2. IJkpunt 11: eenheid van stijl
Over het algemeen is er in de EBI’s eenheid van stijl. Een
enkele keer is er sprake van een stijlbreuk. Zo zijn de
EBI’s veelal beschrijvend van aard, maar richten zij zich
soms ineens tot de lezer met zinnen als: ‘De kosten die
u betaalt (…)’102 Een tweede stijlbreuk is dat de verwijzin-
gen naar andere documenten, zoals het Prospectus en het
jaarverslag, niet altijd consistent is. Zo wordt soms in het
ene informatieonderdeel vermeld in welke paragraaf van
het Prospectus de informatie gevonden kan worden ter-
wijl in het volgende informatieonderdeel alleen wordt
verwezen naar het Prospectus.103 Bovendien is het opmer-
kelijk dat in de onderdelen ‘Kosten’ en ‘Risico- en op-
brengstprofiel’ vaak wordt verwezen naar het Prospectus
terwijl dit in het onderdeel ‘In het verleden behaalde re-
sultaten’ daarentegen nooit het geval is.104 In de derde
plaats wisselen korte, duidelijke zinnen en lange, omslach-
tige zinnen elkaar soms af.105 Een vierde stijlbreuk is het
gebruik van Engelse woorden in een Nederlandse tekst.
Een enkele keer wordt een Engels en een Nederlands
woord bovendien samengevoegd tot een nieuw woord,
zoals ‘Calendar jaar’.106 Daarnaast zijn er meer incidenteel
voorkomende inconsistenties, zoals een EBI waarin het
woord ‘fonds’ soms met een hoofdletter en dan weer met
een kleine letter wordt geschreven.107

EBI’s bevatten over het algemeen weinig contaminaties.
Een enkele keer komt dit wel voor, zoals: ‘Er zijn risico’s
verbonden met (…)’ (in plaats van: ‘Er zijn risico’s ver-
bonden aan (…)’ of ‘Er gaan risico’s gepaard met’).108

In de EBI’s is er over het algemeen eenheid in de termi-
nologie. Een enkele keer is dit niet het geval. Zo wordt
voor ‘euro’ in een van de EBI’s soms ‘EUR’ en dan weer
‘euro(’s)’ gebruikt.109 In een ander document worden
voor hetzelfde verschijnsel diverse termen gebruikt, na-
melijk ‘marktschommelingen’, ‘fluctueren’ en ‘beweeg-
lijkheid’.110 Gezien de complexiteit van de informatie en
dergelijke termen zou dit tot onnodige onduidelijkheid
voor de lezer kunnen leiden.

3.4.3. IJkpunt 12: correcte zinsbouw en woordkeus
In iedere EBI staan zinnen en woorden die niet correct
zijn. Zo komen er enkele tangconstructies voor. Een
voorbeeld daarvan is de zin: ‘[Naam beheerder] kan enkel
aansprakelijk worden gesteld op grond van een in dit
document opgenomen verklaring die misleidend, incor-
rect of niet in overeenstemming met de desbetreffende
delen van het prospectus van [naam fonds] is.’111 In deze
zin moet het woord ‘is’ achter ‘overeenstemming’ staan.
EBI’s bevatten eveneens regelmatig formuleringen als
‘Het fonds belegt (…)’ en ‘Het fonds hanteert een maxi-
male vergoeding (…)’112 Dit is echter onjuist. Een fonds
is immers geen mens of dier dat dingen kan doen. Een
formulering als ‘Door middel van het fonds wordt belegd
in (…)’ is wel correct.
Er worden bovendien meer incidentele fouten gemaakt
in de woordkeus en zinsbouw, zoals: ‘De onderstaande
risico’s zijn wezenlijk van belang voor het fonds (…)’.113

Dit moet zijn: ‘(…) van wezenlijk belang voor het fonds
(…)’. Ook de volgende zin is fout: ‘De weergegeven indi-
cator meet het koersrisico’.114 Dit is onjuist omdat de in-
dicator het koersrisico niet meet, maar het weergeeft.
Tot slot blijkt dat ook de door de wetgever voorgeschre-
ven teksten niet altijd een correcte zinsbouw hebben. Ter
illustratie de zin: ‘Deze essentiële beleggersinformatie is
correct op datum van [de datum van publicatie].’115 Dit
lijkt een slechte Nederlandse vertaling van een Engelse
zin.116

EBI van Achmea Eurolanden Aandelenfonds.98.
EBI van Aegon Duurzaam Index Aandelen Fonds.99.
Uit onderzoek naar korte informatiedocumenten voor financiële producten blijkt een dergelijke opvatting regelmatig te bestaan onder
consumenten.

100.

Onder andere art. 8 lid 4 sub a-c icbe-Verordening.101.
EBI van Aegon Duurzaam Index Aandelen Fonds.102.
Bijvoorbeeld de EBI van Allianz Amerika Aandelen Fonds (AHAF).103.
Zie onder andere de EBI van Robein Euro Staatsobligatie Index Fonds.104.
Onder meer in de EBI van Delta Lloyd Institutioneel Global Equity Index Fund.105.
EBI van Robeco Life Cycle Fund 2050 F EUR.106.
EBI van Aegon Duurzaam Index Aandelen Fonds.107.
EBI van Skagen Kon-Tiki-Aandelenfonds [EUR].108.
EBI van Meesman Global Stock Index Fund.109.
EBI van Skagen Kon-Tiki-Aandelenfonds [EUR].110.
EBI van Aegon Duurzaam Index Aandelen Fonds.111.
Respectievelijk de EBI van Delta Lloyd Institutioneel Global Equity Index Fund en Meesman Global Stock Index Fund.112.
EBI van Achmea Eurolanden Aandelenfonds.113.
EBI van Skagen Kon-Tiki-Aandelenfonds [EUR].114.
Art. 4 lid 13 icbe-Verordening. Zie eveneens art. 4 lid 12 icbe-Verordening.115.
Namelijk ‘[Name of management company] is authorised in [name of Member State] and regulated by [identity of competent authority].’116.

63Tijdschrift voor Consumentenrecht en handelspraktijken 2019-2

Essentiële Beleggersinformatie zo begrijpelijk voor consumenten als de Europese wetgever beoogt? Een tekstuele analyse van tien documenten



3.5. Presentatie
In deze paragraaf zal worden ingegaan op de presentatie
van de informatie. Het betreft slechts een marginale be-
oordeling omdat subjectiviteit een rol speelt. Hierbij kan
worden gedacht aan de vraag of de pagina-indeling
overzichtelijk is. Ook over de vraag of kleurgebruik in
een kort informatiedocument voor financiële producten
een pre is, kan verschil van mening bestaan.117 Deze para-
graaf moet daarom veeleer worden gezien als een beschrij-
ving dan als een beoordeling.

3.5.1. IJkpunt 13: gepaste presentatie
Over het algemeen is de pagina-indeling in de EBI’s
overzichtelijk. Dit komt met name doordat de informa-
tieonderdelen duidelijk van elkaar gescheiden worden
door kopjes. De onderdelen worden bovendien soms
onderscheiden door een horizontale lijn. Binnen de infor-
matieonderdelen wordt soms ook gebruikgemaakt van
tussenkopjes. Dit zou het vinden van informatie eenvou-
diger kunnen maken.
De meeste EBI’s bestaan uit doorlopende tekst. In enkele
EBI’s wordt de tekst weergegeven in kolommen en soms
wordt er ook gedeeltelijk of vrijwel voor het gehele docu-
ment gebruik gemaakt van opsommingstekens.
Veelal staan de informatieonderdelen ‘Doelstellingen en
beleggingsbeleid’ en ‘Risico- en opbrengstprofiel’ op de
eerste pagina en de onderdelen ‘Kosten’, ‘In het verleden
behaalde resultaten’ en ‘Praktische informatie’ op de
tweede pagina. Het informatieonderdeel begint soms op
de eerste pagina en loopt dan door op de tweede pagina.
Dit zou de overzichtelijkheid van het document nadelig
kunnen beïnvloeden.
Over het algemeen lijken de informatiedocumenten
overzichtelijk voor consumenten door het gebruik van
witregels boven en onder informatieonderdelen en de
witte vlakken boven- of onderaan de pagina in sommige
EBI’s. Sommige documenten zouden bij consumenten
wel een erg drukke en volle indruk kunnen maken door
een grote hoeveelheid tekst, een ‘gevuld’ lettertype118 of
veel kleine letters119.
Het logo van de aanbieder staat vrijwel altijd boven aan
het document afgebeeld. De precieze plaats verschilt:
soms aan de linkerzijde en soms aan de rechterzijde. In
één document staat het logo onder aan de pagina en in
sommige documenten is er geen logo opgenomen. Een
enkele keer is het logo van de aanbieder zo groot dat de
aanduiding ‘Essentiële Beleggersinformatie’ daarbij in
het niet valt.
De tabellen en grafieken zijn over het algemeen duidelijk
vormgegeven.120 Desalniettemin is het lettertype in de fi-

guren soms (te) klein en de resolutie te laag waardoor het
er wazig uitziet.121 Ook ontbreekt vaak een duidelijke
uitleg bij de figuren. De tekst bij de figuren lijkt daaren-
tegen eerder bedoeld om consumenten erop te wijzen
wat zij vooral níét uit de figuur mogen afleiden of bevat
soms technische informatie zoals de cijfers waarop de
berekening gebaseerd is.122

In de meeste EBI’s worden er naast zwart ook andere
kleuren gebruikt. Veelal is dit blauw of zijn het de kleuren
van het logo van de aanbieder. Er zijn aanwijzingen dat
kleurgebruik de aantrekkelijkheid van financiële informa-
tiedocumenten kan verhogen, maar hierover bestaat ver-
schil van inzicht.123

De typografische middelen worden over het algemeen
doelmatig ingezet. Zo worden in sommige documenten
de typografische middelen ‘vet’ en ‘hoofdletters’ toegepast
op de kopjes van de informatieonderdelen waardoor deze
zich duidelijk onderscheiden van de tekst. In andere do-
cumenten zou het gebruik van typografische middelen
op dit punt verbeterd kunnen worden omdat de kopjes
van de informatieonderdelen bijvoorbeeld klein en minder
opvallend zijn.124

Het is voor de consument vermoedelijk relatief gemakke-
lijk om informatie over bepaalde onderwerpen te vinden
in de EBI. Het betreft namelijk een kort document van
twee pagina’s van A4-formaat met duidelijk afgebakende
informatieonderdelen. Dat de zinnen regelmatig van de
hak op de tak springen en soms meer losse opmerkingen
zijn dan een coherente tekst, kan daarentegen aan de
vindbaarheid van informatie in de weg staan.125

3.5.2. IJkpunt 14: afstemming tekst en vormgeving
De vormgeving past bij de tekst omdat zij voornamelijk
functioneel is. Bovendien lijkt het gebruik van opsom-
mingstekens in sommige documenten goed aan te sluiten
bij het korte en opsommende karakter van het docu-
ment.126

Over het algemeen zijn de typografische middelen conse-
quent gebruikt. Hierop bestaan wel enkele meer inciden-
tele uitzonderingen zoals een groter lettertype op pagina
1 dan op pagina 2 of soms wel en soms niet een witregel
tussen de alinea’s.127

De regels voor alinea-indeling worden meestal niet goed
toegepast. Er komen namelijk regelmatig alinea’s van één
zin voor in de geanalyseerde EBI’s.128 Hoewel dergelijke
korte alinea’s te verklaren zijn door het korte karakter
van het informatiedocument is het wel strijdig met de
bestaande taalkundige voorschriften.
Tot slot moet worden opgemerkt dat de illustraties, zoals
tabellen, niet zozeer de tekst ondersteunen maar veeleer

Zo zouden Engelse consumenten kleurgebruik in het Key Features Document aantrekkelijk vinden (FSA 2003, p. 16) terwijl participanten
in het onderzoek van Tiffe naar het Duitse Produktinformationsblatt daarover sterk van mening verschilden (A. Tiffe e.a., Ausgestaltung
eines Produktinformationsblatts für zertifizierte Altersvorsorge- und Basisrentenverträge, 12 januari 2012, p. 26).

117.

Daarmee bedoel ik een lettertype dat bijna vet lijkt.118.
Bijvoorbeeld de EBI van Robeco Life Cycle Fund 2050 F EUR.119.
Dit is wat anders dan begrijpelijk, het gaat hier om de vormgeving.120.
Onder meer de EBI van Aegon Duurzaam Index Aandelen Fonds.121.
Bijvoorbeeld de EBI van Delta Lloyd Institutioneel Global Equity Index Fund.122.
Zie voetnoot 117.123.
Zoals in de EBI van Aegon Duurzaam Index Aandelen Fonds.124.
Zie onder meer de EBI’s van Robeco Life Cycle Fund 2050 F EUR en Robein Euro Staatsobligatie Index Fonds.125.
Zoals in de EBI van Achmea Eurolanden Aandelenfonds en Skagen Kon-Tiki-Aandelenfonds [EUR].126.
De EBI’s van Skagen Kon-Tiki-Aandelenfonds [EUR] respectievelijk Delta Lloyd Institutioneel Global Equity Index Fund.127.
Zoals in de EBI van Meesman Global Stock Index Fund.128.
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zelf bronnen van informatie zijn. De tekst rondom de fi-
guren geeft meestal geen uitleg over de figuur maar is
vaak een uiteenzetting van hetgeen wel en hetgeen niet
uit de figuur afgeleid mag worden.

3.5.3. IJkpunt 15: correcte spelling en interpunctie
Over het algemeen is de spelling in de documenten correct
en worden de leestekens (punt, vraagteken, uitroepteken
enzovoort) en andere conventies juist toegepast. Een en-
kele keer is een woord niet goed geschreven, zoals ‘naar
mate’ in plaats van ‘naarmate’ of ‘streeft erna’ in plaats
van ‘streeft ernaar’. Soms is een komma overbodig of
dient deze vervangen te worden door het woord ‘en’.
Ook is de spelling van een afkorting soms onjuist, bijvoor-
beeld NVT in plaats van n.v.t. Een terugkerende fout in
de EBI’s is het ontbreken van as-aanduidingen bij de
grafiek met in het verleden behaalde resultaten.129

4. Conclusie

Documenten met Essentiële Beleggersinformatie dienen
volgens de Europese wetgever begrijpelijk te zijn voor
consumenten. Taalgebruik zou hier een belangrijke bij-
drage aan moeten leveren. In dit artikel stond de vraag
centraal of het taalgebruik in de Essentiële Beleggersin-
formatie daadwerkelijk zo begrijpelijk is als de Europese
wetgever beoogt.
Om deze vraag te beantwoorden werden tien documenten
met Essentiële Beleggersinformatie geanalyseerd met be-
hulp van het CCC-model. Hoewel dit model slechts een
handvat is om een tekst gestructureerd te analyseren en
de resultaten uiteindelijk geverifieerd moeten worden
door middel van onderzoek onder consumenten zijn er
sterke aanwijzingen dat de begrijpelijkheid van de
Essentiële Beleggersinformatie op vele punten te wensen
overlaat.
De belangrijkste bevinding is dat het twijfelachtig is of
informatiedocumenten zo begrijpelijk zijn voor consu-
menten als de wetgever beoogt. In de eerste plaats blijkt
dat de EBI’s veel vage woorden en passages bevatten die
uitleg behoeven en sluit de inhoud over het algemeen
onvoldoende aan bij de voorkennis van consumenten.
Dit komt doordat er veel gebruik wordt gemaakt van
jargon, moeilijke woorden, ingewikkelde en lange zinnen
en Engelse termen. EBI’s bevatten vaak verwijzingen naar
andere documenten, zoals het Prospectus, hetgeen consu-
menten het gevoel kan geven dat zij ondanks het lezen
van de EBI nog onvoldoende over het financiële product
weten of ervoor zorgen dat zij de relevantie van het do-
cument gaan ondermijnen. Bovendien blijken de docu-
menten waarnaar wordt verwezen soms niet of alleen in
het Engels beschikbaar. Ook sluiten de alinea’s en zinnen
in de EBI’s niet goed op elkaar aan. Het taalgebruik is
voor consumenten vermoedelijk evenmin aantrekkelijk
door moeilijk taalgebruik en de zakelijke, formele en ar-
chaïsche formuleringen. Dit is zelfs het geval in de door
de wetgever voorgeschreven teksten die letterlijk in de
EBI opgenomen moeten worden. Daarnaast is de toon-
zetting van het document vaak erg afstandelijk doordat
het zich niet tot de lezer richt of niet op diens situatie is
toegespitst. Dit zal de aantrekkelijkheid van het document

voor consumenten vermoedelijk niet ten goede komen.
Bovendien bevat de tekst bij de figuren veelal geen infor-
matie maar veelal exoneraties van wat niet uit de figuren
mag worden afgeleid. EBI’s bevatten regelmatig zinnen
en woorden die niet correct zijn.
De presentatie van de informatie lijkt daarentegen over
het algemeen wel goed, met name de overzichtelijke inde-
ling van het document. De spelling en interpunctie zijn
bovendien over het algemeen correct. Ook wordt de
tekstsoort (namelijk een informatieve tekst) consequent
gehandhaafd omdat de informatieve tekst niet vermengd
wordt met marketingmateriaal. Dit kan als een voordeel
van het wettelijk voorschrijven van een dergelijk informa-
tiedocument worden gezien.
Omdat de analyse met behulp van het CCC-model leidt
tot sterke aanwijzingen dat de Essentiële Beleggersinfor-
matie niet begrijpelijk is voor consumenten maar tegelij-
kertijd als methode ook beperkingen kent, lijkt het nu
wenselijk dat er lezersonderzoek gedaan wordt om na te
gaan of de geconstateerde problemen overeenkomen met
de problemen die lezers van het document ervaren. Het
lijkt erop dat een flinke stap voorwaarts kan worden gezet
als de opsteller van een informatiedocument in de toe-
komst het document opstelt met in het achterhoofd de
vraag: ‘Wat kan de consument met deze informatie?’ Wie
deze consument precies is en wanneer een tekst begrijpe-
lijk is, lijkt nog niet te zijn uitgekristalliseerd gezien de
uiteenlopende vereisten in Europese richtlijnen en veror-
deningen en de rechtspraak van het Hof van Justitie.
Deze documenten lijken in ieder geval niet behulpzaam
voor ‘een normaal geïnformeerde en redelijk omzichtige
en oplettende gemiddelde consument’ (arrest Kásler) en
leiden er bovendien naar verwachting niet toe dat consu-
menten op basis van deze informatie de economische
gevolgen die voortvloeien uit de overeenkomst kunnen
inschatten (arrest Van Hove). Deze beperkingen worden
allereerst veroorzaakt door de opsteller van deze docu-
menten: de financiële instellingen. Anderzijds is hier ook
een taak voor de wetgever weggelegd. De icbe-Verorde-
ning windt er namelijk geen doekjes om dat de Essentiële
Beleggersinformatie begrijpelijk dient te zijn, maar con-
crete voorschriften of leidraden ontbreken. Op het gebied
van onder meer taalgebruik (zoals het vermijden van jar-
gon) en zinsbouw valt voor de Essentiële Beleggersinfor-
matie vermoedelijk winst te behalen. Op basis van de
uitgevoerde tekstuele analyse lijkt de Essentiële Beleggers-
informatie op dit moment in ieder geval niet zo begrijpe-
lijk als de Europese wetgever beoogt en de Europese
wetgeving vereist. Dit staat er naar verwachting aan in
de weg dat consumenten op basis van het document een
goed geïnformeerde beleggingsbeslissing nemen.

Bijvoorbeeld in de EBI van Achmea Eurolanden Aandelenfonds.129.
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