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Voorwoord 
 

 

 

De scriptie die u nu in handen heeft, is het resultaat van mijn afstudeeronderzoek naar transparantie 

in de verzekeringsbranche. Voor mij persoonlijk betekent deze scriptie echter meer dan uitsluitend 

een weergave van onderzoeksbevindingen. Deze scriptie is namelijk een mijlpaal in mijn bestaan als 

student. Allereerst omdat dit rapport de afsluiting is van mijn specialisatiejaar binnen de master 

Communicatie, Beleid en Management. Daarnaast omdat dit rapport het eindpunt vormt van mijn 

leven als student, de afgelopen vier jaar. Hiermee neem ik dus afscheid van de Universiteit van 

Utrecht en in het speciaal de faculteit Bestuurs- en Organisatiewetenschap, in vaktermen: ‘de usbo’.  

 

Afgelopen maanden heb ik met veel enthousiasme gewerkt aan het onderzoek waarvan deze scriptie 

het resultaat vormt. Mijn interesse voor het onderwerp transparantie is gaandeweg sterk gegroeid. 

Deze onderzoeksperiode; de verdieping in het onderwerp en de zeer interessante gesprekken met 

organisaties, zijn van grote toegevoegde waarde geweest voor mijn ontwikkeling als onderzoeker en 

daarnaast op het masterjaar in het algemeen. Het met succes kunnen afronden van deze scriptie heb 

ik mede te danken aan hulp van een aantal mensen, die ik graag daarvoor wil bedanken. Allereerst 

wil ik mijn vader, Coen Nap, bedanken voor het aandragen van contacten (organisaties) die mee 

hebben gewerkt aan de interviews. Daarnaast voor het doorlezen van het uiteindelijke rapport. 

Verder wil ik in het bijzonder de respondenten uit de verschillende organisaties bedanken voor het 

meewerken aan de interviews en het ter beschikking stellen van aanvullende informatie. Alle 

bijdragen zijn zeer interessant en bruikbaar geweest. Ook gaat mijn dank uit naar mevrouw 

Hörmann, voor de begeleiding van de scriptie binnen de master Communicatie, Beleid en 

Management. Zij heeft mij ertoe aangezet om in de eindfase meer uit mijn conclusie te halen dan ik 

oorspronkelijk had gedaan. Naast mevrouw Hörmann (eerste beoordelaar), wil ik ook de heer 

Matthys (tweede beoordelaar) bedanken voor het bekijken van de onderzoeksopzet, het concept en 

de beoordeling van het uiteindelijke rapport. Voor het doorlezen van het gehele conceptrapport en 

het aandragen van verbeteringen wil ik graag mijn moeder, Ditje Nap ontzettend bedankten voor de 

tijd die ze erin heeft gestoken. Verder wil ik ook Jolien van der Vegt bedanken voor het lezen van een 

groot gedeelte van het rapport. Als objectieve lezer dwongen zij mij zaken duidelijker uiteen te 

zetten, wat de leesbaarheid van het rapport ten goede is gekomen. Tot slot wil ik Winke Rintjema en 

mevrouw D. Brederode-Alberts bedanken voor het testen van werkbaarheid van de enquête.  
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1. Communicatie naar consumenten: troebel water 

 

1.1 Inleiding: druppel die de emmer doet overlopen 

 

Sinds 1995 is er sprake van toenemende kritiek op de mate van transparantie in het kostenplaatje 

van afgesloten beleggingsverzekeringen en daarnaast op de beloning van het intermediair 

(provisiestelsel) (Boot, 1995: 1) .  Druppel die de emmer deed overlopen was een uitzending in 1996 

van Trosprogramma Radar, waarin men aandacht schonk aan een aantal gedupeerde consumenten 

met een voor hen onvoordelige beleggingsverzekering. Voor het eerst liet men zich hierin zeer 

kritisch uit over intransparantie in communicatie naar consumenten toe, binnen de 

verzekeringsbranche. De term ‘woekerpolis’ is geboren. Veel consumenten kwamen erachter destijds 

een verzekering te hebben afgesloten die niet goed aansluit bij hun persoonlijke situatie waardoor 

tegenvallend rendement het resultaat is. Er is sprake van een mismatch tussen product en 

consument (Herbert, 2008: 25), omdat de consument onvoldoende op de hoogte is van wat hij 

koopt. Dit wordt veroorzaakt door de informatie die de verstrekker aan de consument levert: deze is 

onduidelijk en onvoldoende gedetailleerd. Nadat uit onderzoek van de Autoriteit Financiële Markten 

(AFM) deze mismatch werd bevestigd ontstond ook binnen de politiek grote aandacht voor dit 

onderwerp.
1
 Mede naar aanleiding van deze onderzoeksresultaten zijn in 2008, in opdracht van 

Minister Bos van Financiën, nieuwe richtlijnen uitgegeven door de Ombudsman Financiële 

Dienstverlening. In deze aanbevelingen komt naar voren dat er sprake is van gebrek aan 

transparantie (intransparantie) in de informatievoorziening vanuit de verzekeraars en het 

intermediair naar de consument toe. Een situatie waar drastisch verandering in moet komen. 

Transparantie wordt de laatste jaren in toenemende mate als effectieve remedie gezien voor issues 

binnen het openbaar bestuur (Scholtes, 2007: 217). Op dit moment is er een trend zichtbaar waarin 

men transparantie ook buiten het openbaar bestuur steeds vaker tegenkomt. Een actueel voorbeeld 

hiervan is transparantie binnen de verzekeringsbranche, waardoor deze branche een zeer interessant 

onderzoeksterrein vormt voor dit onderzoek. Met de richtlijnen die in 2008 werden uitgegeven, 

wordt beoogd binnen de verzekeringsbranche een aanzet te geven tot het begrijpelijker maken van 

informatie voor consumenten en daarmee het beschermen van de consument. Voor verzekeraars en 

het intermediair zullen nieuwe richtlijnen en wetgeving ingrijpende veranderingen met zich 

meebrengen. CDA-kamerlid Blanksma zegt hierover: 

 

“De nieuwe provisie-transparantieregels dragen bij aan de kwaliteit van financiële dienstverlening en 

zijn dus in het belang van alle betrokken partijen (…) de consument moet alleen producten 

aanschaffen die hij zelf begrijpt”2  

                                                 
1
 http://www.afm.nl/marktpartijen/default.ashx?DocumentId=6633, 6 maart 2009 

2
 De nieuwe provisieregels hebben te maken met het verplicht zichtbaar maken van beloningen voor het 

intermediair (adviseurs), http://www.yeon.nl, 15 maart 2009  
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De grote ophef rond dit onderwerp moet worden bekeken in het licht van een tijdperk waarin voor 

organisaties geldt dat, “de tijd dat een onderneming weg kwam met ‘trust me’” voorbij is. “De 

omgeving zegt niet alleen ‘tell me’, maar eist inmiddels ook ‘show me’” (Rijnja, 2004: 36). De 

verandering die de financiële markt de laatste tijd ondergaat, plaatst het onderwerp transparantie 

hoog op de agenda. Transparantie in de vorm van heldere communicatie naar consumenten toe 

krijgt hierdoor steeds meer aandacht.
3
 Een gebrek aan transparantie heeft vaak een afnemend 

vertrouwen onder consumenten tot gevolg. Ook in de verzekeringsbranche zien we terug dat 

vertrouwen van de consument onder druk is komen te staan en dat dit heeft geleid tot 

reputatieschade binnen de sector (Herbert, 2008: 26). 

In dit onderzoek zal vanuit de masterstudie Communicatie, Beleid en Management, de focus worden 

gelegd op effecten/gevolgen van transparantie op communicatie en zal de financiële kant van het 

verhaal alleen daar waar noodzakelijk worden belicht.  

1.2 Positie en opbouw van het onderzoek 

 

Transparantie heeft de afgelopen acht jaar veel aandacht gekregen in de media en de politiek. Als 

gevolg daarvan zijn ook de consumenten meer alert dan voorheen. Verzekeringsinstanties worden op 

de voet gevolgd hetgeen direct gevolgen heeft voor hun bewegingsvrijheid. Het is daarom zeker 

interessant te bekijken wat deze organisaties beweegt om iets te doen met de uitgegeven richtlijnen 

en op welke manier ze aan deze richtlijnen vormgeven. Het is belangrijk deze beweegredenen te 

achterhalen omdat deze sterk bepalend zijn voor het effect van transparantie. Een van de reeds 

bestaande invullingen van transparantie naar de consument, de nieuwe financiële bijsluiter, zal in dit 

onderzoek een centrale rol spelen. Dit onderzoeksobject heeft als voordeel dat deze objectief 

bestudeerbaar is. De hoofdvraag van dit onderzoek luidt:  

Hoe gaat de verzekeringssector met veranderende wet- en regelgeving om die moet leiden tot meer 

transparantie in communicatie naar consumenten toe?  

 

Deze hoofdvraag zal worden beantwoord aan de hand van de volgende vier deelvragen: 

I  Wat kan worden verstaan onder ‘transparantie’? En wat is de plaats van 

transparantie in het huidige ‘transparantietijdperk’? 

II  Wat is beoogd met nieuwe wetgeving en richtlijnen op het gebied van transparantie? 

En wat is het daadwerkelijke effect ervan? 

III  Wat zijn voor- en nadelen van transparantie voor zowel de brancheorganisaties als 

de consumenten?  

IV  Welke factoren dragen bij aan de begrijpelijkheid en de bekendheid van de Financiële 

Bijsluiter bij consumenten? 

                                                 
3
 http://www.afm.nl/marktpartijen/upl_documents/speech_pk_28_11_2001.pdf 17 maart 2009  
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Het rapport is opgebouwd uit drie delen: theoretisch onderzoek (hfst 2, 3), praktijk onderzoek (hfst 4, 

5) en een koppeling tussen theorie en praktijk (hfst 5, 6). Er zijn vier centrale thema’s te 

onderscheiden: transparantie, doel en effect van wetgeving en richtlijnen, voor- en nadelen 

transparantie en begrijpelijkheidsfactoren. Deze thema’s komen voort uit hierboven genoemde vier 

deelvragen en vormen de rode draad door zowel de theoretische analyse als de praktijk analyse. In 

hoofdstuk twee en drie zal een theoretisch kader worden geschetst waarbinnen het onderzoek is 

uitgevoerd. Gevolgd door hoofdstuk vier, waarin aan de hand van uit de interviews verkregen data 

de vier centrale thema’s binnen het onderzoek worden belicht. In hoofdstuk vijf komen theorie en 

praktijk onderzoek naar de vier centrale thema’s samen en zullen overeenkomsten en verschillen 

benoemd worden. Tot slot wordt in de conclusie antwoord gegeven op de hoofdvraag van het 

onderzoek.  

1.3 Doelstelling 

Als afstudeeronderwerp heb ik gezocht naar een actueel, interessant onderwerp. Een van de 

onderwerpen dat hieraan voldoet en mijn voorkeur heeft, is transparantie in de 

verzekeringsbranche. Het lijkt onmogelijk om in de huidige tijd nog om het fenomeen ‘transparantie’ 

heen te kunnen. Het fenomeen is marktbreed vertegenwoordigd, wat wil zeggen dat het onderwerp 

in vrijwel alle organisaties binnen zowel de profit als non-profit sector speelt. Een duidelijk voorbeeld 

van andere sectoren waarin transparantie ook een grote rol speelt zijn de gezondheids- en 

onderwijssector. Daarnaast vormt ook persoonlijke interesse naar de vele betekenissen die 

transparantie kent, aanleiding om een nadere analyse van dit onderwerp te maken in het kader van 

mijn afstudeerscriptie voor de master Communicatie, Beleid en Management. Scholtes geeft hierover 

aan: ‘Tekenend voor de vanzelfsprekendheid van het begrip is dat het zelden gedefinieerd wordt.’ 

(Scholtes, 2007: 218).  

Maatschappelijke relevantie van dit onderzoek zit hem in de aandacht die wordt besteed aan 

transparantie ter bescherming van de consument als het gaat om het afsluiten van financiële 

contracten. Door gebrek aan transparantie binnen de verzekeringsbranche kwam aan het licht dat er 

de afgelopen jaren vele gedupeerden waren. De praktische relevantie van dit onderzoek kan 

allereerst worden gezocht in het toetsen van de door de consument ervaren mate van transparantie 

in de nieuwe financiële bijsluiter. Daarnaast wordt in het onderzoek informatie verzameld die kan 

bijdragen aan inzicht in de naleving van opgestelde richtlijnen en bijdrage van de verschillende 

actoren in de invulling van transparantie. Theoretische relevantie van het onderzoek is dat er een, zij 

het bescheiden, bijdrage wordt geleverd aan wetenschappelijke kennis over de invulling van 

transparantie. Daarnaast ontstaat inzicht in de houding van de verzekeringsbranche, overkoepelende 

instanties, controleurs en adviseurs tegenover transparantie in hun branche. Bovendien zijn naar 

aanleiding van dit onderzoek, veel potentiële nieuwe onderzoeksgebieden naar voren gekomen die 

worden benoemd in hoofdstuk 6.  
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1.4 Onderzoeksmethode 

 
Ter beantwoording van de hoofd- en deelvragen is gebruik gemaakt van verschillende 

onderzoeksmethoden, die in dit hoofdstuk zullen worden toegelicht. Het onderzoek bestaat uit twee 

delen; een theoretische analyse en een empirische analyse. Deze verdeling zal ook worden gemaakt 

in de onderzoeksmethoden. Verder zal in dit hoofdstuk worden ingegaan op de manier waarop de 

data zijn geanalyseerd, op de selectie van respondenten en de koppeling tussen de 

onderzoeksmethoden en de deelvragen.  

In dit onderzoek is sprake van deductieve redenatie, waarbij vanuit algemene theorieën naar een 

specifieke toepassing in de praktijk is gegaan (Billiet, 2003 : 35). Deze confrontatie van theorie en 

empirische data zal mogelijkerwijs leiden tot een bevestiging, aanvulling of wijziging van de 

bestaande theorie. 

1.4.1 Empirische analyse 

▪ Interview 

Er is gekozen voor half gestructureerde mondelinge interviews, waarbij het gesprek aan de hand van 

vooraf opgestelde topics zal worden vormgegeven. Topics zijn opgesteld aan de hand van de 

deelvragen (vier centrale onderwerpen binnen het onderzoek). Het voordeel van mondelinge 

interviews boven schriftelijke is, dat deze interviewvorm meer ruimte biedt om veel open vragen te 

stellen (Baarda, 2001: 227). Daarbij laat deze onderzoeksmethode het toe dat onverwachte, vaak 

relevante informatie in het onderzoek boven tafel komt. Door te kiezen voor een half gestructureerd 

interview is het de interviewer die sturing geeft aan het gesprek, de respondent gaat in op de topics. 

Nadeel van mondelinge, in plaats van schriftelijke, interviews is onder andere dat er veel tijd gaat 

zitten in de gesprekken zelf en de uitwerking in vorm van transcript (Baarda, 2001: 229). Daarnaast 

zal er bij de respondenten sneller de neiging bestaan om sociaal wenselijk te antwoorden. Ook 

anonimiteit is niet gewaarborgd, in tegenstelling tot bij schriftelijke interviews. Interviewtopics 

bestaan uit elementen die in de theoretische beantwoording van de deelvragen naar voren kwamen.  

In totaal hebben er acht interviews plaatsgevonden van ongeveer één uur. Drie hiervan hebben 

plaatsgevonden met werknemers van grote verzekeraars. Daarnaast hebben er twee interviews 

plaatsgevonden met overkoepelende organisaties voor het intermediair (de verzekeringsadviseurs) 

en tot slot drie interviews met regelgevers en controleurs.  

 

▪ Gepubliceerde gegevens 
Op 13 maart 2009 publiceerde TNS NIPO haar onderzoek onder 880 respondenten naar de 

effectiviteit van de nieuwe Financiële Bijsluiter (afgekort: FB) (Steen, 2009). Deze bestaande 

gegevens zijn gebruikt voor de beantwoording van de vierde deelvraag. Voordeel van het gebruik van 

bestaande gegevens is allereerst de snelheid waarmee de gegevens worden verkregen doordat de 

onderzoeker niet zelf de data hoeft te verzamelen. Daarnaast is een belangrijk voordeel de omvang 
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van het databestand, het onderzoek van TNS NIPO beslaat een omvangrijke groep respondenten, 

waardoor de onbetrouwbaarheidsmarge kleiner wordt (Baarda, 2001: 208). Onderzoek van een 

dergelijk grote omvang was niet mogelijk geweest indien de onderzoeker deze enquête zelf had 

moeten ontwikkelen en uitvoeren binnen de gegeven periode (februari t/m juni 2009). Mogelijk 

nadeel van deze methode is dat de gegevens in aangetroffen vorm niet altijd direct geschikt zijn voor 

het beantwoorden van onderzoeksvragen (Baarda, 2001: 210). Echter was van dit nadeel geen 

sprake, aangezien dezelfde elementen zijn getoetst als was beoogd. Daarnaast onderscheidt Baarda 

(2001: 210, 211) twee soorten nadelige aspecten aan deze onderzoeksmethode: principiële 

toegankelijkheid en praktische toegankelijkheid van de data. Hierbij wordt gekeken of de benodigde 

informatie ook daadwerkelijk toegankelijk is (Baarda, 2001: 210-211). Tot slot is veel gebruik 

gemaakt van recent gepubliceerde (2008 en 2009) werken van de Autoriteit Financiële Markten, 

zoals de financiële beslisstijlen van consumenten. 

 

▪ (Enquête)  

Oorspronkelijk was het de bedoeling een enquête te houden naar de begrijpelijkheid en bekendheid 

van de nieuwe Financiële Bijsluiter, aangezien men niet op de hoogte was van eerder genoemd 

onderzoek van TNS NIPO. Hierbij zou onder 60 respondenten een gelijke verdeling worden gemaakt 

over drie leeftijdscategorieën, geslacht en opleidingsniveau. Vlak voor het verspreiden van de 

enquête werden de onderzoeksresultaten van TNS NIPO gepubliceerd, waardoor data over de 

bekendheid en begrijpelijkheid van de nieuwe FB al beschikbaar was. Hierdoor is besloten de eigen 

enquête niet in te zetten. Dit soortgelijke onderzoek zou geen toegevoegde waarde hebben 

aangezien deze dezelfde factoren bekendheid en begrijpelijkheid van de financiële bijsluiter testte. 

Voordeel van het gebruik van deze reeds bestaande gegevens is, dat dit veel tijd scheelt doordat de 

data niet zelf hoeven te worden verzameld. 

1.4.2 Theoretische analyse  

▪ Literatuurstudie 

Literatuurstudie is gebaseerd op bestaande inzichten binnen de wetenschappelijke literatuur over 

het onderzoeksonderwerp. Deze onderzoeksmethode werd mogelijk gemaakt door de grote 

beschikbaarheid van dergelijk bronnenmateriaal. De focus in de literatuurstudie ligt namelijk op 

reeds bestaande theoretische inzichten omtrent transparantie. De sneeuwbalmethode is hier 

toegepast door via voetnoten in relevante artikelen/literatuur weer op andere relevante publicaties 

voor het onderwerp te komen (Baarda, 2001: 68). Deze methode sluit aan bij het deductieve karakter 

van de opbouw van het onderzoek. Doel van de methode is het oriënteren op de ‘probleemsituatie’ 

en als solide theoretische onderbouwing voor het onderzoek alvorens men empirische data gaat 

verzamelen (Verhoeven, 2004: 106).   
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▪ Documentanalyse 

Bij documentanalyse worden actuele documenten die een belangrijke rol hebben gespeeld in de 

ontwikkelingen van transparantie in de verzekeringsbranche bestudeerd. Dit zijn onder andere 

uitgegeven documenten zoals de Gedragscode Informatieverstrekking Dienstverlening Intermediair 

(GIDI), de GIDI checklist en de Europese richtlijn transparantie dienstverlening 

verzekeringstussenpersoon (Eijkel, 2001: 72-83). Deze werden tevens genoemd in meerdere 

interviews. Apart onderdeel in deze analyse is de nieuwe Financiële Bijsluiter (FB). In de analyse naar 

de nieuwe FB zal worden gekeken naar de begrijpelijkheid en de bekendheid van het document 

onder consumenten. Een documentanalyse draagt bij aan het verkennen van het onderzoeksveld en 

daarnaast bij het afbakenen van het onderzoeksonderwerp (Verhoeven, 2004: 207).  

 

Saunders (2004: 103) geeft aan dat het inzetten van meerdere onderzoeksmethoden in één 

onderzoek een zeer gunstig effect heeft; de onderzoeker bekijkt de situatie vanuit verschillende 

kanten en weet zo dat hij zich op de belangrijkste dingen focust. Het gebruiken van meerdere 

gegevensbronnen wordt ook wel triangulatie genoemd en vormt een belangrijk kwaliteitscriterium in 

het onderzoek (Harinck, 2008: 67). Triangulatie maakt het mogelijk onderzoeksresultaten met elkaar 

te vergelijken. ‘Echte kennis is in deze visie onafhankelijk van de informatiebron (Harinck, 2008: 67) . 

1.4.3 Methode van data-analyse en selectie respondenten 

 
Methode van data-analyse 
Uit het theoretisch kader zijn deelonderwerpen ontstaan die vervolgens zijn omgezet in een topiclijst 

voor de interviews. De interviews zijn, met toestemming van alle respondenten, opgenomen met een 

voicerecorder. Hierdoor was het mogelijk de interviews na afloop eenvoudig uit te schrijven in niet-

letterlijke transcripten. Anonimiteit is gewaarborgd door geen namen van werknemers te noemen in 

de transcripten, maar uitsluitend de naam van de organisatie. De transcripten zijn vervolgens 

verwerkt in het coderingsprogramma MaxQDA waardoor per topic een goed overzicht ontstond van 

de volledig verkregen data. MaxQDA is een computerprogramma voor professionele tekstanalyses, 

waarin de uitgeschreven interviews worden opgenomen.
4
 Vervolgens worden aan de tekst ‘labels’ 

gehangen met de verschillende topics. Hierdoor ontstaat aan het eind een overzicht van alle gegeven 

antwoorden van de verschillende respondenten over één topic.  Door de antwoorden te coderen kon 

worden overgegaan tot de beantwoording van de verschillende (empirische) deelvragen.  

 

                                                 
4
 http://www.maxqda.com, 2 juni 2009 
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Beschrijving onderzoeksveld 
Het onderzoeksveld bestaat uit vier segmenten: uitvoerder, ontvanger, regelgever/adviseur en 

controleur van de nieuwe transparantiewetgeving. Met de ‘uitvoerder’ worden de organisaties 

aangeduid die geacht worden met het nieuwe ‘transparantiebeleid’ te gaan werken. In dit geval zijn 

dat allereerst de verzekeringsmaatschappijen ASR verzekeringen en Nationale Nederlanden en 

daarnaast op de overkoepelende intermediair organisaties NVA en Bureau D&O. De groep 

‘ontvangers’ bestaat uit consumenten van (beleggings-) verzekeringen. De consument is de directe 

ontvanger van de output van nieuwe transparantie wetgeving.  De rol van regelgever wordt vervuld 

door de overheid en haar optreden rondom het beschermen van de consument, deze wordt In dit 

onderzoek meegenomen via een documentstudie. Daarnaast heeft een gesprek plaatsgevonden met 

het Klachten Instituut Financiële dienstverlening (Kifid), dat optreedt als onpartijdige hulp voor 

consumenten bij financiële geschillen met verzekeringsinstanties. Als controlerende partij hebben we 

tot slot gesproken met de Autoriteit Financiële Markten (AFM), die toezicht houdt op marktpartijen 

die opererend op de financiële markt. De AFM bevordert zorgvuldige financiële dienstverlening aan 

consumenten, door toe te zien op naleving van wetgeving door organisaties.  

 

 

Selectie respondenten 

De respondenten zijn geselecteerd aan de hand van de vier segmenten binnen het onderzoeksveld, 

dat vooraf was opgezet. Hierbij is gebruik gemaakt van ‘judgment sampling’.
5
 Bij judgment sampling 

(of: beoordelingssteekproef) heeft een informant die ervaren is binnen mijn scriptieonderwerp, aan 

de hand van een lijst criteria, aangeven welke respondenten via een interview grote bijdrage kunnen 

leveren aan het onderzoek. Hierbij zijn organisaties geselecteerd waarbij gebruik kon worden 

gemaakt van reeds bestaande contacten van de informant (Saunders, 2004: 123). Bij het benaderen 

van nieuwe contacten is vervolgens verwezen naar het reeds bestaande netwerk, van organisaties 

                                                 
5
 Zigmund, W, G., Babin, B, J. (2007), p.274, 275 
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Figuur 1 – Onderzoeksveld 
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die toezegging hadden gedaan mee te werken aan het onderzoek. Hiermee kon geloofwaardigheid 

bij nieuwe contacten worden vergroot (Saunders, 2004: 124).  

Eén toegepaste manier om aan nieuwe contacten te komen is via reeds bestaande contacten, deze 

selectiemethode wordt het sneeuwbaleffect genoemd (Baarda, 2001: 166). Tijdens de interviews 

werd door de respondent een mogelijk nieuwe respondent aangedragen die veel van het onderwerp 

af zou weten. De twee organisaties waar geen contacten bestonden, zijn rechtstreeks benaderd. 

Hierbij is vooraf onderzocht welke persoon binnen de desbetreffende organisatie meer zou weten 

over het onderwerp ‘transparantie’ (Saunders, 2004: 125).  

 

Beschrijving onderzoeksveld+ respondenten 

Organisatie Functie respondent 

AFM, Amsterdam** 
Medewerker toezichtgroep financiële 

ondernemingen 

AFM, Amsterdam** 
Medewerker afdeling Strategie, Beleid en 

Internationale zaken 

Kifid, Den Haag** 
Ombudsman Financiële Dienstverlening + 

Bestuurslid Kifid 

Nationale Nederlanden (NN), Rotterdam* 
Compliance officer (toezicht naleving 

regelgeving) 

Nationale Nederlanden (NN2), Rotterdam** 
Beleidsjurist + lid van het Verbond voor 

verzekeraars 

Bureau D&O, Hoevelaken* Directeur 

ASR Verzekeringen (Fortis), Utrecht* Directeur externe communicatie 

NVA, Amersfoort* Directeur NVA-Bureau 

* reeds bestaand contact via informant 

** nieuw contact 

 
Koppeling onderzoeksmethode en deelvragen 

De theoretische analyse methoden, literatuur studie en documentanalyse zijn voornamelijk ingezet 

voor het schrijven van hoofdstuk 2 en 3 van het rapport. Dan de empirische analyse methoden. De 

data verkregen uit de  interviews hebben vormen de informatiebron voor het schrijven van de 

subhoofdstukken 4.1 tot en met 4.3. Hoofdstuk 4.4 vormt de casestudy en is hoofdzakelijk 

voortgekomen uit de onderzoeksresultaten van TNS NIPO. Hoofdstuk 5 vormt de beantwoording van 

de deelvragen, waarbij de empirische en theoretische onderzoeksmethoden bij elkaar komen. Dit 

geldt ook voor hoofdstuk 6.  

 

 



Onderzoek naar transparantie in communicatie binnen de verzekeringsbranche 12 

2. Literatuurstudie: putten uit het wetenschappelijk reservoir  

In dit hoofdstuk wordt het theoretisch kader van het onderzoek neergezet. Hier zal worden ingegaan 

op het transparantietijdperk, transparantie, informatiebronnen die kunnen worden ingezet, voor- en 

nadelen van transparantie en tot slot wat wordt beoogd met nieuwe wet- en regelgeving.  

2.1 Transparantietijdperk   

 

“Een imago dat alleen steunt op een glanzende buitenkant, kent geen lange levensduur” 

(Bakker, 2007: 263) 

 

De roep om transparantie valt te plaatsen binnen een brede maatschappelijke ontwikkeling die sinds 

2000 steeds sterker merkbaar is en kan worden omschreven als een beweging in de richting van het 

zogeheten transparantietijdperk (Jagt, 2005: 9). In dit tijdperk bevinden organisaties zich steeds 

vaker in een spanningsveld, waarin zij in toenemende mate rekening moeten houden met hun 

omgeving. Deze ‘omgeving’ bestaat uit diverse stakeholders, zoals: consumenten, overheid, 

toezichthouder, aandeelhouders en investeerders (Moratis, 2006: 57). Belangrijkste oorzaak hiervan 

valt toe te schuiven aan de opkomst van internet en daarmee de grote toegankelijkheid van 

informatie. Daarnaast dringen ook aandeelhouders en consumenten organisaties meer open te 

worden met dreiging van reputatieschade en de overheid wil grotere openheid afdwingen door 

middel van wetgeving (De Vlieger, 2008: 23). Consumenten zijn door al deze ontwikkelingen 

mondiger en kritischer geworden. Actiegroepen, vakbonden en consumentenorganisaties (denk aan 

Trosprogramma Radar) komen vaak voor de consument op en helpen om ‘misstanden’ aan de kaak 

te stellen (Bakker, 2007: 263). Hier wordt door de media vervolgens gretig gebruik van gemaakt.  

Zeker op financieel gebied wil een consument precies weten waar hij aan toe is en hoe hij er voor 

staat. De huidige consument ‘wil zijn financiële portefeuille door een adviseur laten beheren die 

vertrouwen wekt en betrouwbaar is (…) die hem precies vertelt wat hij mag verwachten en wat het 

hem kost’ (Eijkel, 2001: 10). Al deze ontwikkelingen leiden tot het transparantietijdperk, waarin 

organisaties niet langer volstaan door uitsluitend te communiceren over waar zij voor staan, maar 

worden beoordeeld op hun feitelijke gedrag. Het spanningsveld waarin organisaties zich hierdoor 

mogelijk bevinden kan worden onderverdeeld in drie aspecten, namelijk: vertrouwen herwinnen, 

verantwoording afleggen en verantwoordelijkheid nemen (Jagt, 2005: 9).  

2.2 Transparantie 

Zoals in vorig subhoofdstuk is aangegeven kan transparantie verschillende doelen dienen. We 

spraken al over vertrouwen herwinnen/opbouwen, verantwoording afleggen en 

verantwoordelijkheid nemen. Meijer (2009:10) voegt hier nog een vierde doel aan toe, namelijk 

openheid om kennis te vergroten.  
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Er zijn verschillende soorten transparantie te duiden, waarbij een onderscheid valt te maken in de 

‘richting’ van transparantie (Grimmelikhuijsen, 2007: 10). Bij verticale transparantie waarbij sprake is 

van een hiërarchische relatie binnen de organisatie (intern). Top down houdt dit in dat een 

leidinggevende via transparantie het gedrag van een ondergeschikte kan waarnemen. Bij bottom-up 

geldt dat een ondergeschikte handelingen van zijn superieur in de gaten kan houden. 

Tweede soort transparantie is horizontale transparantie, wat inhoudt dat er sowieso geen 

hiërarchische relatie is tussen geobserveerde en observeerder. Deze transparantie vindt plaats 

tussen de organisatie en haar omgeving (extern). Binnen horizontale transparantie gaat het om 

uitwaartse transparantie, wanneer iemand uit de organisatie kan zien wat er buiten de organisatie 

gebeurt. Daarnaast kan sprake zijn van inwaartse transparantie, waarbij mensen van buiten de 

organisatie kunnen waarnemen wat er binnen de organisatie gebeurt (Grimmelikhuijsen, 2007: 10). 

In dit onderzoek richten we ons op horizontale, inwaartse transparantie in de invulling hiervan vanuit 

verzekeringsinstanties in communicatie naar hun klanten.  

 

 

Figuur 2 – richting van transparantie (ontleend aan: Grimmelikhuijsen, 2007: 10) 
 

Verder is het interessant te bekijken wie de transparantie creëert. Meijer (2008: 4) geeft aan dat ten 

eerste de organisatie zichzelf transparant kan maken, maar daarnaast kan ook de toezichthouder de 

organisatie transparant maken. Vervolgens kan worden gekeken wat precies transparant wordt 

gemaakt, hierin onderscheidt Meijer (2009: 6) het proces en de activiteiten.  

 

Een definitie van transparantie zou tweeledig moeten zijn aangezien transparantie enerzijds te 

maken heeft met het beschikbaar stellen van informatie vanuit de organisatie, waarbij informatie 

openbaar en beschikbaar is voor de consument (Scholtes, 2007: 1). Anderzijds heeft transparantie te 

maken met toegankelijkheid, wat betekent dat informatie goed vindbaar en begrijpelijk moet zijn 

voor een consument.  
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Figuur 3 – Uiteenzetting ‘transparantie’ (naar: Scholtes, 2007: 1)  

 

Bereiken van transparantie 

Het Verbond van Verzekeraars (Herbert, 2008: 26) geeft aan dat er op dit moment sprake is van 

reputatieschade voor de gehele verzekeringssector waarbij het vertrouwen bij de consument onder 

druk is komen te staan. Zoals Dubbink (2006: 273) aangeeft is open en integere communicatie met 

consumenten noodzakelijk voor het in stand houden, versterken en opbouwen van vertrouwen. 

In de Gedragscode Informatieverstrekking Dienstverlening Intermediair (GIDI) wordt aangegeven dat 

indien een organisatie transparanter wil zijn, zij haar consumenten moet informeren over alle 

aspecten van organisatieprocessen, als mede de producten. Hierbij moet worden gedacht aan de 

wijze van informatieverschaffing, de inhoud van de dienstverlening, de premiebetaling en uitkering, 

de geleverde kwaliteit, mogelijkheid tot beëindiging van de relatie en klachtmogelijkheden (Eijkel, 

2001: 17).   

2.3 Informatiebronnen 

Er zijn diverse media die kunnen helpen om de nodige transparantie te bereiken. Meijer (2009: 6) 

onderscheid hierin drie hoofdmedia: internet, papieren media en mondelinge media. Mondelinge 

media valt verder onder te verdelen in directe mondelinge communicatie en                        

massacommunicatie. In dit onderzoek is ook gekeken naar de rol die internet speelt in de realisatie 

van transparantie. Het gebruik van ICT geeft namelijk de mogelijkheid om informatie vast te leggen 

en vervolgens eenvoudiger te ontsluiten en te gebruiken (Meijer, 2008: 13). Vooral op gebied van 

inwaartse transparantie, waar het in dit onderzoek om draait, biedt internet veel mogelijkheden. Ook 

komen er nieuwe verplichte waarschuwingszinnen voor reclames op radio, televisie, internet en 

gedrukte media, waarin een vereenvoudigde risicometer is opgenomen om consumenten te 

waarschuwen. 
6
 

                                                 
6
 http://www.communicatieonline.nl/nieuws/bericht/afm-komt-met-nieuwe-financiele-bijsluiter/ 19 maart 

2009 
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2.4 Transparantie: bedreiging of kans? 

Wanneer een organisatie openheid over bedrijfsprocessen en producten geeft zijn hier een aantal 

kansrijke, maar ook nadelige aspecten aan verbonden. De Vlieger (2008: 23) stelt dat transparantie 

daadwerkelijk iets moet bijdragen aan de strategie van een organisatie. Het is volgens hem dan ook 

zaak om proactief transparant te zijn in plaats van reactief (De Vlieger, 2008: 23). Dit houdt in dat 

organisaties zelf hun bedrijfsprocessen en/of producten transparanter maken zodat deze deel uit 

maakt van de organisatiestrategie. Hierdoor voorkomt men dat een organisatie uitsluitend 

transparant wordt als deze daartoe aan wordt gezet door haar omgeving. Meijer (2009: 6) geeft aan 

dat het belangrijk is dit onderscheid aan te geven. Op deze manier kan door transparantie op lange 

termijn zelfs competitief voordeel worden behaald  (de Vlieger, 2008: 23).  

 

“Bedrijven moeten niet alleen transparant willen zijn omdat dit nu eenmaal de trend is. 

Transparantie moet ook echt iets bijdragen aan de businessstrategie” (de Vlieger, 2008:23) 

 
Door het groeiend aantal ‘vergelijkingssites’ kunnen consumenten tegenwoordig zeer eenvoudig 

inzicht krijgen in wat de markt hen te bieden heeft. Het wordt hierdoor voor organisaties steeds 

lastiger om een sterke marktpositie te behouden als men niet-transparant is (de Vlieger, 2008: 26). 

De kanttekening die bij de eis tot transparantie kan worden geplaatst, is dat dit wel degelijk kosten 

met zich mee brengt voor de betrokken organisaties (Koster, 2001). Ook voor consumenten kan 

transparantie doorschieten en daardoor een negatief effect teweegbrengen. O’Neill geeft hierbij aan 

dat in sommige gevallen te veel openheid ook een daling in vertrouwen tot gevolg kan hebben 

(Meijer, 2009: 4).   

2.5 Doel nieuwe wet- en regelgeving 

Er bestaat een geschil tussen de consument en verzekeraars over door verzekeraars verkochte en 

door de consument gekochte verzekeringsproducten in de categorie beleggingsverzekeringen (Kifid, 

2008: 1). De nieuwe wet- en regelgeving tracht hier verandering in te brengen. 

Voorheen was er binnen de verzekeringssector sprake van indirecte transparantie, aangezien er geen 

expliciete informatie werd verstrekt aangaande de kostenstructuur (Wabeke, 2008: 5). Uit het 

onderzoek van de financiële ombudsman is inderdaad gebleken dat de klachten van consumenten 

zich richten op intransparantie (het niet-transparant zijn) van verzekeringsproducten. Intransparantie 

van zowel de aard als de werking van de producten (Kifid, 2008: 1). Waar het onduidelijkheid van de 

aard van een product betreft gaat het vooral om de langdurige contractuele relatie die de consument 

aangaat met een verzekeraar, waarvan hij zich vaak niet genoeg bewust geeft. De aard van het 

contract heeft namelijk grote gevolgen voor de kostenstructuur van een verzekering (Kifid, 2008: 3). 

Daarnaast is er een gebrek aan inzichtelijkheid van de kostenstructuur (Kifid, 2008: 1). Gebleken is 

dat de consument nauwelijks zicht heeft op de kosten die in rekening worden gebracht met het 

sluiten, beheren en administreren van een levensverzekering. Het is voor hen onduidelijk welk effect 
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deze kosten hebben op de uiteindelijke waarde van de verzekering. Daarnaast is de consument er 

vaak niet van op de hoogte wat voor gevolgen voortijdige beëindiging van het contract heeft op de 

waarde van de verzekering.  

 

 

Figuur 4 – Doel nieuwe wetgeving: van ‘intransparantie’ naar transparantie 
   

Dit gebrek aan transparantie voor de consument heeft gezorgd voor een gebrek aan benodigde 

informatie en daardoor het ontstaan van onjuiste veronderstellingen (Wabeke, 2008: 6). Aangetoond 

is dat beschikbaarheid van benodigde kennis of informatie over een verzekering in bepaalde gevallen 

de consument kan behoeden voor het nemen van een verkeerde beslissing (Wabeke, 2008: 4). 

Gebleken is dat voorlichting op gebied van de kostenstructuur in het verleden juist grote gebreken 

heeft vertoond. Doel van de nieuwe wetgeving en richtlijnen is om van meer indirecte transparantie 

naar directe transparantie over te gaan. Hierbij zal de kostenstructuur en aard van 

verzekeringsproducten inzichtelijker worden gemaakt voor consumenten (Wabeke, 2008: 5). Dit kan 

worden gerealiseerd door informatieverschaffing op deze onderdelen te optimaliseren.  

De uitgegeven aanbevelingen in relatie tot transparantie richten zich tot de betrokken verzekeraars, 

maar zijn niet bindend. Betrokken partijen zullen zelf beslissen over de aanvaarding ervan en een 

keuze maken omtrent vervolg procedures (Kifid, 2008: 2). Aangezien de aanbevelingen betrekking 

hebben op een brede markt (veel organisaties) en een groot aantal verschillende type 

beleggingsverzekeringen, zijn de aanbevelingen in generieke zin geschreven. Organisaties dienen 

deze aanbevelingen zelf aan te passen aan de organisatie.  
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3. Theoretisch onderzoek: een gezuiverde Financiële Bijsluiter? 

3.1 Transparantiemedium: de nieuwe Financiële Bijsluiter 

De nieuwe financiële bijsluiter (FB) is een van de ‘producten’ die kan worden ingezet om 

transparantie richting te consument te vergroten. De FB dient ervoor te zorgen dat de informatie die 

de consument ontvangt over een nog af te sluiten verzekering ‘begrijpelijk en transparant’ is 

(Dommerholt, 2007: 885). In 2006 werd door de Commissie de Ruiter echter vastgesteld dat de op 

dat moment gehanteerde financiële bijsluiter ‘onvoldoende begrijpelijk en transparant’ werd 

bevonden (Dommerholt, 2007: 885). Er is sprake van intransparantie in communicatie vanuit de 

verzekeringsbranche naar consumenten. Consumenten bleken veel moeite te hebben met het lezen 

van productbrochures, terwijl dit volgens de AFM verruit de belangrijkste informatiebron is. 

Gebleken is dat de folders vaak te beknopt zijn en niet de informatie bevatten die nodig is om risico’s 

in te schatten. Tweede aandachtspunt is dat consumenten de werking van producten niet altijd 

begrijpen (Bijkerk, 2007: 12). Omdat de ‘oude’ FB niet langer voldeed, werd in 2007 de nieuwe FB 

geïntroduceerd (Herbert, 2008: 17).  

Grimmelikhuijsen (2007: 62) toont aan dat transparantie leidt tot meer kennis. Het is om deze reden 

van groot belang om consumenten te voorzien van informatie over het financiële product dat zij 

willen aanschaffen. Hierdoor wordt de kans vergroot dat indien de consument een financieel 

contract (verzekering) afsluit, dit besluit gebaseerd is op meer informatie dan voorheen beschikbaar 

was. Mogelijk is het besluit hierdoor ook beter overwogen. Meijer (2007: 2) bevestigt dit omdat 

volgens hem de beschikbaarheid van informatie in hoge mate bepaalt in hoeverre er een complete 

en betrouwbare reconstructie van feiten kan worden gemaakt. Sinds het transparantietijdperk komt 

veel nieuwe informatie beschikbaar waardoor consumenten, stakeholders, media en politiek 

kritische vragen kunnen stellen.  

3.2 Van oud naar nieuw 

Zoals eerder aangegeven is de aanleiding om in 2007 een nieuwe financiële bijsluiter (FB 2006) te 

introduceren, dat de oude financiële bijsluiter (FB 2002) niet voldeed aan nieuwe eisen voor 

transparantie. Er zijn dan ook duidelijke verschillen waar te nemen tussen de oude en nieuwe 

financiële bijsluiter in de manier van informatieverstrekking aan de consument. Zowel op het punt 

van inhoud als in de manier waarop de consument de financiële bijsluiter bemachtigen kan. 
7
  

Wat betreft de inhoud moet in de FB 2006 meer regelgeving in acht worden genomen dan in de oude 

versie. Daarnaast was de FB 2002 op maat gemaakt, gepersonaliseerd op de situatie van een 

specifieke klant. In de FB 2006 is de inhoud niet meer gepersonaliseerd maar geschreven in 

algemene zin. Ook is een verschil waar te nemen in de wijze van verstrekken van de FB. In de oude 

situatie werd deze actief verstrekt vanuit de verzekeraar of adviseur terwijl de nieuwe bijsluiter 

                                                 
7
 http://www.averoachmeakenniscentrum.nl/web/show/id=111194/framenoid=84523, 20 maart 2009 
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passief wordt verstrekt. Dit houdt in dat de verzekeraar, in de nieuwe situatie, de FB beschikbaar 

moet stellen op de website en uitsluitend op verzoek van de consument hoeft te versturen in 

hardcopy versie. De consument moet dus zelf actie ondernemen. Tot slot is de omvang van de FB 

2006 compacter (2 á 3 A4) en is er meer gefocust op grafische vormgeving.  

3.3 Begrijpelijkheid 

De financiële bijsluiter moet dus zowel begrijpelijk als transparant zijn. Organisaties moeten 

informatie verschaffen die voor de gemiddelde consument begrijpelijk is (Boerboom, 2008: 5). De 

Groot zegt hierover: ‘het is niet moeilijk om onbegrijpelijk te zijn, het is veel lastiger om wel 

begrijpelijk te communiceren’ (AFM, 2008: 1). In de wet op het financieel toezicht (afgekort tot Wft) 

is zelfs een wettelijke grondslag te vinden voor begrijpelijkheid. Artikel 4:19 Wft luidt: verstrekte 

informatie moet voor de klant begrijpelijk zijn. 
8
 De AFM definieert een aantal valkuilen die afbreuk 

doen aan de begrijpelijkheid van een tekst (Korte, 2007: 6): 

▪ Te hoog taalniveau 

▪ Onoverzichtelijke informatie 

▪ Te veel informatie 

▪ Te veel techniek in plaats van uitleg over de betekenis van het product 

 

In het artikel van de AFM (2007) wordt aangegeven dat een tekst of illustratie het beste kan worden 

weergegeven door deze aan te laten sluiten bij de retorische situatie. De retorische situatie bestaat 

uit drie aspecten: publiek, doel en context. Begrijpelijkheid wordt vergroot door bij deze aspecten na 

te gaan voor wie de tekst bedoeld is, welk doel de tekst heeft en in welke omstandigheden de tekst 

wordt gelezen door de ontvanger. Allereerst moet worden nagegaan wie de doelgroep van de tekst 

is, waarbij kan worden gedacht aan demografische variabelen zoals leeftijd, beroep, religie, geslacht, 

land van herkomst en opleidingsniveau (Lentz, 2004: 23). Ten tweede moet worden nagegaan wat 

het hoofddoel van de tekst is (informeren, instrueren etc.), welke nevendoelen worden meegenomen 

en welke tekstuele vormgeving hier het beste bij aansluit. Lentz (2004: 23) onderscheid hierin nog 

eens 6 soorten communicatieve effecten: informatief, ondersteunend, instructief, overtuigend, 

motiverend en affectief.  Tot slot moet worden nagegaan wat de context is waarin het document 

gelezen wordt.   

                                                 
8
 http://www.dnb.nl/openboek/extern/name/nl/cl/Wft4%253A19.html, 13 maart 2009  
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Label Bedoeld cognitief effect voorbeeld 

   

Informatief Feitelijke kennis (weten dat…) Nieuws bericht 

Ondersteunend Kennis die nodig is om een keuze te maken (in 

staat zijn te beslissen) 

Test report 

Instructief Kennis over te nemen acties (weten wat te doen 

en hoe) 

Software handleiding 

Persuasief Houdingen (geloven dat… x beoordelen als… ) Politiek pamflet 

Motiverend Bedoelingen (de intentie hebben om… van plan 

zijn om…) 

Advertentie 

   

Affectief Gevoelens (bezorgd zijn, geamuseerd, beledigd 

etc) 

Brief waarin excuses worden 

aangeboden 

Tabel 1 – Zes soorten communicatieve effecten. Bron: Lentz, L., Maat, H, P., (2004), Functional 

Analysis for Document Design.  
 
 

De AFM (2007: 2) geeft aan dat begrijpelijkheid van een tekst kan worden vergroot als de organisatie 

de consument vertelt hoe belangrijk de informatie is. Aangezien financiële informatie vaak 

ingewikkeld is voor consumenten helpt het ook om voorbeelden te geven, over hoe producten 

werken in bepaalde situaties en welke mogelijkheden, risico’s en kosten het afsluiten van een 

verzekering met zich meebrengt. Financiële informatie is verder vaak onpersoonlijk en afstandelijk 

geschreven, terwijl het de begrijpelijkheid van een document in de hand werkt als de toon van de 

informatie persoonlijker wordt gemaakt.  

Men moet er bij het opstellen van een tekst over verzekeringsproducten vanuit gaan dat de 

consument maar heel weinig begrijpt (AFM, 2008: 1). Zoals eerder aangegeven moet de tekst wat 

betreft taalgebruik aansluiten bij de gemiddelde consument. Dit niveau kan allereerst worden 

gerealiseerd door helder taalgebruik. Dit houdt in dat moet worden uitgekeken met het gebruik van 

bepaalde terminologie. Daarnaast moet er sprake zijn van en een beperkte hoeveelheid informatie, 

waarbij ook de zinnen waaruit de tekst is opgebouwd zo kort mogelijk blijven. Ook wordt 

begrijpelijkheid vergroot indien in een financieel document gebruik wordt gemaakt van absolute 

cijfers in plaats van uitsluitend percentages. 
9
  

Gebruik maken van grafische vormgeving, zoals plaatjes, helpt de begrijpelijkheid van een tekst te 

vergroten.
10

 Harrison (2003: 46, 47) geeft aan dat het belangrijk is ook bewust te zijn van de 

afbeelding die je gebruikt in een tekst, omdat lezers zich bij begripsvorming niet alleen richten op de 

geschreven tekst. De compositie van het geheel is dus bepalend voor de betekenisvorming en 

bestaat uit drie onderdelen: ‘information value’, ‘salience’ en ‘framing’ (Kress, 2006: 176). Hierbij 

staat ‘information value’ voor de plaats van tekens in het document (links, rechts, onder, boven etc.). 

‘Salience’ staat voor de opvallendheden in een tekst zoals elementen als felle of opvallende kleuren 

                                                 
9
 http://www.nvb.nl/scrivo/asset.php?id=62461, 11 mei 2009 

10
 http://www.nvb.nl/scrivo/asset.php?id=62461, 11 mei 2009 
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of een scherp of vage afbeelding. ‘Framing’ heeft te maken de al dan niet aanwezigheid van 

tekstblokken die aangegeven dat tekstgedeeltes wel of niet bij elkaar horen of extra dienen te 

worden onderscheiden.  

3.4 Vier financiële beslisstijlen van consumenten 

Naast de begrijpelijkheid van (o.a) de financiële bijsluiter is het interessant te kijken op welke manier 

consumenten financiële keuzes maken. In het tijdschrift Toezicht (Zijlstra, 2008: 20-21) introduceert 

de AFM een segmentatiemodel waarin vier verschillende beslisstijlen van consumenten worden 

onderscheiden: 

 

▪ Beheersten houden van een grondige aanpak en nemen dan ook de tijd om veel zelf na te 

zoeken. Alle alternatieven worden zorgvuldig afgewogen. Deze groep consumenten houdt er 

niet van om voor verrassingen komen te staan. Beheersten zijn qua leeftijd wat ouder. Sterk 

geïnteresseerd in financiën en schatten eigen kennis hierover hoog in (Steen, 2009: 25).  

▪ Ambitieuzen zijn relatief meer bereid om risico’s te nemen, maar willen met een gemiddelde 

inspanning het maximale resultaat bereiken. Hierbij gaat het vaak om, jonge hoger opgeleiden 

met interesse in financiën. Ook schat men de eigen financiële kennis hoog in (Steen, 2009: 26). 

▪ Adviesgevoeligen vertrouwen in het maken van financiële keuzes veel op advies van zowel een 

professionele adviseur als vrienden of familieleden. In deze groep treft men jonge minder hoog 

opgeleiden aan, met een gebrek aan kennis van financiën en daardoor tevens een lage interesse 

hierin (Steen, 2009: 26). Tot deze groep behoren meer vrouwen dan mannen.  

▪ Gemaksgeörienteerden willen met een minimale inspanning het maximale resultaat bereiken en 

kiezen daardoor voor bekende producten. Deze groep consumenten behoort vaak tot ‘de 

oudere’ bevolkingsgroep en heeft vaak geen zin om zich in financiën te verdiepen (Steen, 2009: 

27). 

 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figuur 5 – (Ontleend aan Zijlstra, 2008: 20) 
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Deze segmentatie kan worden ingezet in onder andere de consumentenvoorlichting van een 

organisatie. Behalve van de verzekeraar naar de consument kan de transparantiediscussie ook vanaf 

de andere kant worden bekeken. Belangrijke kanttekening daarbij is dat de Ombudsman Financiële 

Dienstverlening in zijn aanbevelingen uit 2008 stelt dat de verantwoordelijkheid voor de 

tekortkoming in transparantie niet alleen bij de verzekeraar ligt. Ook tussenpersonen, adviseurs, 

overheid en consument zelf hebben in deze situatie een steek laten vallen wat verantwoordelijkheid 

betreft (Kifid, 2008:1). In de situatie van de consument vindt de Ombudsman dat men, gelet op de 

impact van de aanschaf van een financieel product, te ondoordacht een contract afsluit (Wabeke, 

2008: 6). ‘Voor de aanschaf van een keuken of een auto worden productvergelijkingen gemaakt, 

wordt informatie gevraagd en wordt onderhandeld (…) verzekeringsovereenkomsten worden door 

consumenten meestal gesloten zonder de documentatie goed te lezen, het product te begrijpen en 

zich elders voor vergelijking te oriënteren’ (Kifid, 2008: 6). Daarnaast heeft de consument voorgaande 

jaren weinig aandacht gehad voor reeds gesignaleerde tekortkomingen van beleggingsverzekeringen. 

In figuur 5 is deze groep consumenten aan te wijzen als de adviesgevoeligen en 

gemaksgeorienteerden. De tussenpersoon heeft zich bij het adviseren van consumenten te veel laten 

leiden door de hoogte van provisies (beloningen) en is hierdoor afgeweken van zijn hoofdtaak als 

‘hulppersoon’ van de consument (Kifid, 2008: 6). Ook de overheid heeft de afgelopen jaren weinig 

actie ondernomen na herhaaldelijk waarschuwen van de Ombudsman over intransparantie van 

beleggingsverzekeringen. Daarnaast was er sprake van wisselende politieke keuzes waardoor 

regelgeving op dit gebied herhaaldelijk werd gewijzigd of ongedaan gemaakt (Kifid, 2008: 7).  

Hieruit kan de conclusie worden getrokken dat het vernieuwde voorlichtingsmateriaal voor 

consumenten zich met name zal moeten richten op de groep consumenten die adviesgevoelig of 

gemaksgeoriënteerd zijn.  
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4. Praktijkonderzoek: watermonsters nemen  

In dit hoofdstuk wordt ingegaan op de data verkregen uit de acht interviews. Hier zal worden 

ingegaan op de vier centrale thema’s uit het onderzoek en daarnaast op de overige belangrijkste 

onderwerpen die in de gesprekken aan bod kwamen. De vier centrale thema’s vormen elk een 

subhoofdstuk en zijn gerelateerd aan de vier deelvragen uit het onderzoek.
11

 Paragraaf 4.4 vormt een 

speciaal onderdeel van dit hoofdstuk, aangezien hierin de casestudy naar de begrijpelijkheid van de 

nieuwe Financiële Bijsluiter wordt behandeld. In dit subhoofdstuk zal naast de data die is verkregen 

uit de interviews, vooral gebruik worden gemaakt van de onderzoeksresultaten van het genoemde 

onderzoek van TNS NIPO (Steen, 2003). 

4.1 Transparantie: Panta Rhei 

4.1.1 Ontwikkelingen tot 2009 

We beginnen te kijken naar de toedracht van de verschuiving van transparantie richting de 

verzekeringsbranche. Een opeenstapeling van gebeurtenissen heeft hiertoe bijgedragen. Allereerst 

heeft er schaalvergroting plaatsgevonden waarin kleine en persoonlijke verzekeraars/intermediair- 

organisaties, veranderde in of werden overschaduwd door grote en ‘minder persoonlijke’ 

organisaties (uit: transcript D&O). Deze ontwikkeling heeft gezorgd voor een tweedeling in het 

intermediaire veld; meer traditionele kantoren kwamen tegenover meer geldgedreven organisaties 

te staan. Hierdoor geeft één van de respondenten aan een verschuiving te zien van dienstverlening 

naar verkoop, waardoor het belang van de klant naar achter is geschoven (uit: transcript D&O). Een 

andere respondent beaamt dat het intermediair weer dichter bij de klant zou moeten komen te 

staan en verder van de verzekeraar af. Daarnaast geeft een van de verzekeraars aan dat deze 

ontwikkelingen gepaard gaan met een imagoprobleem binnen de gehele financiële sector (ASR). 

Begin van deze eeuw zorgde een combinatie van opkomend consumentisme en schandalen in de 

markt ervoor dat de focus van politiek en wetgevers op de financiële beroepsgroep veranderde 

(NVA). De toezichthouder voegt hier nog aan toe dat huidige economische situatie, met de 

kredietcrisis, ervoor gezorgd heeft dat tegenvallende rendementen van verzekeringen de consument 

voor het eerst zijn gaan opvallen. Hierbij is een vraag ontstaan om zowel de kostenstructuur aan de 

kant van advisering door het intermediair transparant te maken, net zoals de structuur van 

verzekeringsproducten en bijkomende kosten en risico’s.  

Er waren destijds twee bewegingen zichtbaar. Aan de ene kant kwam er vanuit de overheid de roep 

om meer concurrentie in de verzekeringsbranche wat tegelijkertijd met zich meebracht dat de 

consument tegen deze concurrentie moest worden beschermd (interview ASR). Transparantie kan 

zorgen voor concurrentie doordat de consument in staat is producten van verzekeraars te  

                                                 
11

 Zie p. 5 
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vergelijken. Ter bescherming van de consument ontstaat de Wet op het Financieel toezicht (WFT). 

“Hierna lijkt ‘transparantie’ een eigen leven te gaan leiden” (uit: transcript ASR).  

Een passende metafoor die in een van de interviews wordt aangehaald, is dat de 

verzekeringsbranche vroeger een wereld was met ‘velours gordijnen’, waar het onmogelijk was naar 

binnen te kijken. De ontwikkeling in transparantie zorgt ervoor dat men nu open is in 

dienstverlening; open in wat men verdient, open in de kosten, kortom: ‘een nieuwe wereld’ (uit: 

transcript NVA).  

4.1.2 Omschrijving van transparantie 

Respondenten geven diverse invullingen aan de definitie van ‘transparantie’. Een aspect dat in alle 

gegeven definities van transparantie terugkwam, is dat aan de consument in begrijpelijke taal moet 

worden uitgelegd wat de inhoud en het gevolg van een verzekeringsproduct is vóórdat deze wordt 

afgesloten. Respondenten geven aan dat ‘de klant moet weten wat hij koopt’ (uit: transcript AFM). 

Door informatieverstrekking wordt inzicht bij de consument vergroot, waardoor het maken van een 

bewuste keuze volgens de respondenten wordt vergroot (uit: transcript NVA). De definitie van 

transparantie zal verder ook per product verschillen, aangezien het ene product meer uitleg vereist 

dan het andere. Verder geeft men aan dat vooral het belang van de klant bij transparantie voorop 

dient te staan. Als je als organisatie transparant wil zijn moet goed worden gekeken naar wat de 

klant wil weten en wat de klant kán begrijpen. ‘Transparantie begint met relevantie’, wat inhoudt dat 

een organisatie informatie dient aan te passen tot wat voor een klant relevant is (uit: transcript ASR). 

Kritische noot die door een van de respondenten bij de definitie van transparantie wordt geplaatst, is 

dat transparantie verder gaat dan uitsluitend een ‘mechanisme’ dat kan worden ingezet om 

begrijpelijkheid te vergroten. Immers, het is de vraag of transparantie en het geven van goede 

informatie hetzelfde is. ‘Transparantie is een mentaliteit; durven zeggen wat je doet’ (uit: transcript 

ASR). Daarnaast stelt een respondent dat een definitie van transparantie twee kanten zou moeten 

hebben; verantwoordelijkheid ligt niet alleen bij de verzekeraar/het intermediair maar ook bij de 

consument zelf. 

Op basis van voorgaande data kan men concluderen dat een definitie van transparantie, zoals deze 

door de respondenten is gegeven, in ieder geval te maken heeft met ‘het begrijpelijk aanbieden van 

informatie aangaande verzekeringsproducten afgestemd op de wensen van de klant’.   

4.1.3 Verdelen van verantwoordelijkheden 

Het is interessant om binnen het transparantievraagstuk te kijken naar de verdeling van de 

verantwoordelijkheid om de consument te beschermen. Overeenkomstig is dat alle respondenten 

van mening zijn dat dit een gedeelde verantwoordelijkheid is voor zowel overheid, verzekeraar, 

intermediair als consument.  

Een van de respondenten geeft aan de overheid te verwijten dat zij destijds een grove steek heeft 

laten vallen, door te laat gehoor te geven aan waarschuwingssignalen omtrent de risicovolle 
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structuur van beleggingsverzekeringen (uit: transcript Kifid). Een rol voor de verzekeraar is om goed 

te letten op documenten met informatie over producten. Daarnaast gaan geluiden op om binnen de 

verzekeringsbranche transparantie een stap verder door te voeren door te werken aan een ‘mind 

shift’ onder werknemers, waarbij de klant weer centraal komt te staan in de dienstverlening (uit: 

transcript ASR en D&O). Een van de verzekeraars geeft aan dat er een permanente dialoog moet zijn 

met de buitenwereld, waarbij men weer gaat luisteren naar wat de klant wil. Op niveau van het 

intermediair komt in de interviews veel kritiek naar voren wat betreft de rol die door het 

intermediair is vervult de afgelopen jaren. Een respondent geeft zelfs aan dat op dit niveau 

transparantie de afgelopen jaren ‘permanent is afgeremd’ (uit: interview D&O). De kostenstructuur 

zou onvoldoende in beeld zijn gebracht door het intermediair. De beroepsgroep zou verder een steek 

hebben laten vallen door adviezen te laten verstrekken door mensen die hier geen diploma voor 

hadden. Alle respondenten zijn het er over eens dat er de komende jaren een cruciale taak is 

weggelegd voor het intermediair. De adviseur heeft de verantwoordelijkheid te checken of een 

consument productinformatie daadwerkelijk heeft gelezen en ook begrijpt. Deze check zou plaats 

moeten vinden voorafgaand aan het afsluiten van een contract, door bijvoorbeeld een toets af te 

nemen (uit: transcript D&O). Het intermediair zou de komende jaren vooral een slag te maken 

hebben om de consument ervan bewust maken, dat zij de adviseur zowel op fee-basis als op 

provisie-basis kunnen betalen en wat hiervan het gevolg is (uit: transcript NN2).  

Over de consument geeft men aan dat deze vaak gemakzuchtig en onvoldoende geïnteresseerd is in 

financiën en dat de consument over weinig financiële kennis geschikt (uit: transcript AFM en Kifid). 

Een verandering in de gemakzuchtige houding van de consument is noodzakelijk. De consument 

moet haar eigen verantwoordelijkheid gaan inzien. Hierin moet men kritischer worden en pas 

tekenen voor een product als men deze volledig begrijpt. Alle geïnterviewde partijen erkennen deze 

eigen verantwoordelijkheid van de consument, ‘als een klant twee nieuwe banden voor zijn auto 

nodig heeft, maar hij gaat de garage uit met vier nieuwe banden. Ja, waar ligt dan de 

verantwoordelijkheid?’ (uit: transcript NN). De ervaring van de brancheorganisaties leert dat 

consumenten waarschuwingen vaak negeren: “Nou ja, slaan die teksten op een pakje sigaretten van 

‘roken is dodelijk’ aan?” (uit: transcript D&O). Volgens de toezichthouder moet er een balans worden 

gevonden tussen inwaartse en uitwaartse transparantie.  

 

Belangrijk spanningsveld dat wordt geconstateerd is dat het intermediair anderzijds ook juist kan 

worden afgerekend op het verschaffen van een advies dat het beste aansluit bij het profiel van de 

consument. De consument heeft vaak al precies voor ogen wat hij wil afsluiten, indien het advies van 

de adviseur hier tegen in gaat hebben sommige klanten de neiging om naar een adviseur te stappen 

die hem wel precies geeft wat hij wil (uit: transcript D&O).   
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4.1.4 Rol van het internet 

Over de rol van internet in het transparantievraagstuk zijn de meningen verdeeld. Het merendeel van 

de respondenten geeft aan dat internet een belangrijk communicatiemiddel is, dat de consument in 

staat stelt om snel aan informatie te komen. Een van de verzekeraars geeft aan dat de organisatie 

extra aandacht schenkt aan de inrichting van haar website, zodat informatie eenvoudig te vinden is 

voor de consument (uit: transcript NN2). Een tegengeluid is dat internet wel voorziet in de 

toegankelijkheid van informatie, maar dat de discussie omtrent transparantie verder gaat dan dat. 

Het gaat er in eerste instantie om dat alle stakeholders oor hebben voor waarschuwingssignalen.  

Waar de respondenten het over eens zijn, is dat internet een medium is waar je in deze tijd niet 

langer omheen kunt. Verder noemt de helft van de respondenten de vergelijkingsmogelijkheid die 

internet biedt tussen verschillende aanbieders van verzekeringsproducten, op een site als 

independer.nl. Ook geeft men aan dat internet niet direct bijdraagt aan de beschikbaarheid van 

informatie, aangezien in de brochures dezelfde informatie staat, maar wel aan de toegankelijkheid 

van informatie. Uit onderzoek van TNS NIPO blijkt dat consumenten in oriëntatie op een financieel 

product de website van de verzekeraar het meeste gebruiken. Huidige oriënteerders maken verder 

inderdaad veelal gebruik van vergelijkingssites. Over het algemeen beschouwd men een adviseur 

relatief minder vaak als informatiebron (Steen, 2009: 11). Hierbij moet wel worden opgemerkt dat 

afsluiters van een complex financieel product juist wel gebruik maken van een professionele adviseur 

als informatiebron (Steen, 2009: 11). Het gebruik van informatiebronnen wordt verder in belangrijke 

mate bepaald door de financiële beslisstijl van de consument. Beheersten gebruiken gemiddeld de 

meeste informatiebronnen, terwijl de adviesgevoeligen zelf minder informatiebronnen raadplegen 

maar luisteren naar hun financieel adviseur (Steen, 2009: 12).  

4.1.5 Ontwikkelingen in de toekomst 

Respondenten verwachten de komende jaren nog veel ontwikkelingen te zien op gebied van 

transparantie in de verzekeringsbranche. Opvallend is dat we bij de helft van de respondenten 

geluiden terug hoorden over de vrees voor het ‘doorslaan’ naar een te transparante situatie. Doordat 

alle informatie tegenwoordig beschikbaar is, is men bang dat consumenten op dit moment door de 

bomen het bos niet meer zien. Respondenten spreken de wens uit terug te gaan naar de essentie van 

transparantie, waarbij de informatie wordt afgestemd op de behoefte van de consument. In het 

algemeen is een terugkerende factor in de gesprekken, dat respondenten in de toekomst de 

consument weer centraal willen stellen. Twee respondenten geven aan dat transparantie nooit is 

uitgekristalliseerd; het is een dynamisch proces dat meedeint op de behoefte van de moderne 

consument (uit: transcript ASR, NVA).  

Over het algemeen verwachten de respondenten dat de ontwikkelingen op gebied van transparantie 

de komende jaren snel zullen gaan. Door de reputatiecrisis waarin de verzekeringsbranche zich 

bevindt zullen organisaties hun businessmodel, naar eigen zeggen, ‘drastisch’ moeten veranderen 
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(uit: transcript ASR). Ook binnen het intermediair zal een mentaliteitsverandering plaatsvinden door 

de overgang van betalingen binnen een provisiestructuur naar een fee-structuur. Dit neemt het risico 

weg dat een adviseur zich bij het geven van advies laat leiden door bonusprovisies. Door de vele 

regels en huidige marktontwikkelingen verwachten enkele respondenten dat er in de toekomst 

sprake zijn van consolidatie binnen de branche. Daarnaast verwacht men dat er veel 

implementatieproblemen zullen ontstaan als gevolg van alle nieuwe wet- en regelgeving.  

Wel meent een van de respondenten met oog op de rol van de consument stellig,  ‘het houdt ergens 

op. Je kunt niet iemand tegen zijn eigen ongeluk beschermen als hij blijft oversteken als de 

spoorbomen gesloten zijn’ (uit: transcript NVA). Wel denkt een van de verzekeraars dat er nog een 

wereld te winnen valt in het implementeren van ‘waarschuwingsmechanismen’ om producten nog 

begrijpelijker te maken. Om de positie van de consument te versterken geven drie respondenten aan 

er heil in te zien burgers te scholen in financiën. Op dit moment is er een initiatief vanuit de overheid 

en een veertigtal partners, het Centiq, om consumenten meer zelfredzaam te maken als het gaat om 

hun financiën.
12

 Tegengeluid van dit initiatief is dat scholing weinig effect zal hebben aangezien 

consumenten zich simpelweg niet interesseren in financiën. De respondenten zijn het er over eens 

dat men zich de komende jaren moet inzetten om de grote distrust in de financiële sector weg te 

nemen. Een mooi voorbeeld van een initiatief hierin zijn de Gouden Schilden; de branche maakt 

hiermee een vuist en probeert de kwaliteiten van de branche beter zichtbaar te maken voor de 

consument.  
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4.2 Nieuwe wet- en regelgeving 

4.2.1 Doel wet- en regelgeving 

De toezichthouder geeft aan dat een hoger doel van nieuwe wet- en regelgeving met betrekking tot 

transparantie is, dat vertrouwen in de financiële sector niet wordt geschaad. Vertrouwen vormt een 

belangrijk aspect van transparantie (uit: transcript AFM). De maatregelen die zijn genomen hebben 

dus vooral te maken met het beschermen van de consument, maar niet (direct) het scholen van de 

consument in financiën. Wel geven zowel toezichthouder, verzekeraar als het intermediair aan: de 

bescherming van de consument ‘houdt ergens op…’ (uit: transcript AFM). Controle op de naleving 

van wet- en regelgeving is taak van de AFM, zij geven aan hierbij voornamelijk afhankelijk te zijn van 

signalen uit de markt. Ook vinden er kwartaal gesprekken plaats met alle op de financiële markt 

opererende organisaties, waaronder dus de verzekeraar. Wat betreft de invulling die door de 

verzekeraar en het intermediair is gegeven aan de richtlijnen voor de beleggingsverzekering verstrekt 

door de Ombudsman Financiële Dienstverlening, geeft de Ombudsman aan dat er een compromis is 

gesloten. Bij de verzekeraars komt naar voren dat in de invulling van dergelijke richtlijnen en 

wetgeving, specifiek de invulling van opennormen, aan de onderhandeltafel zoveel mogelijk wordt 

geprobeerd om de grens op te zoeken.  

4.2.2 Naleving wet- en regelgeving 

Organisaties controleren intern of zij voldoen aan bestaande wet- en regelgeving en worden 

daarnaast ook gecontroleerd door de AFM. Indien een organisatie niet voldoet krijgt deze in de 

meeste gevallen een kans tot verbetering. Deze kans zal door organisaties altijd uiterst serieus 

worden genomen aangezien de druk om te voldoen aan regelgeving hoog is, mede door de dreiging 

van negatieve publiciteit door de op de loer liggende media (uit: transcript NN). De ervaring leert dat 

organisaties ook berusten in (niet-bindende) richtlijnen die worden uitgegeven door de Ombudsman 

Financiële Dienstverlening. 

4.2.3 Effect wet- en regelgeving 

De helft van de respondenten, waaronder de verzekeraars, geeft aan dat de nieuwe regelgeving 

zorgt voor meer bureaucratie. Het voldoen aan de nieuwe wet- en regelgeving kost veel tijd terwijl 

implementatietijd er eigenlijk niet is. Dit betekent vooral voor de grote organisaties dat zij harder 

moeten werken. Bij kleinere organisaties zijn de lijnen korter en is implementatie van nieuwe wet- en 

regelgeving eenvoudiger en sneller gerealiseerd. Organisaties zijn het er over eens dat ze ‘alle zeilen 

bij moeten zetten’ (uit: transcript NN). Daarnaast geeft een respondent aan te verwachten dat er een 

‘shake out’, oftewel een leegloop, binnen het intermediaire veld zal zijn. Nieuwe jonge werknemers 

die instromen zullen sneller gewend zijn aan de nieuwe situatie (wet- en regelgeving) dan ‘oudere’ 

werknemers aangezien zij niet gewerkt hebben in de ‘oude structuur’ (uit: interview ASR). 

Organisaties moeten zichzelf, als gevolg van de nieuwe wet- en regelgeving, een spiegel voorhouden 
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en de organisatiestrategie (o.a producten en communicatie naar consumenten) opnieuw bekijken. 

Hierdoor zijn organisaties mogelijk in staat om producten en communicatie beter op de klant aan te 

laten sluiten (uit: transcript NN2). De verzekeraars geven aan dat een organisatie bij zichzelf na moet 

gaan ‘kunnen we verantwoorden wat we doen?’ (uit: transcript ASR). Ook geeft een van de 

verzekeraars aan dat hij verwacht dat de prijzen van de diensten van een verzekeraar voor de 

consument zullen stijgen als gevolg van de recente ontwikkelingen.  

Het grootste effect van de nieuwe wet- en regelgeving voor de branche is dat het automatisme er af 

is. De transparantieregels vragen om een totaal andere benadering (organisatiestrategie), die vraagt 

om een ‘mind shift’ onder de verzekeraars en het intermediair (uit: transcript ASR). De klant moet 

weer centraal komen te staan. Tot slot hebben de recente ontwikkelingen ervoor gezorgd dat er 

sprake is van een sterke publieke opinie, ‘alles wat niet tegen de publieke opinie bestand is, sneuvelt’ 

(uit: transcript ASR).    

4.2.4 Effect regelgeving op externe communicatie 

Er heeft allereerst een uitbreiding plaatsgevonden van precontractuele informatie vanuit de 

verzekeraar/het intermediair naar de klant. Een voorbeeld hiervan is de Nieuwe Financiële Bijsluiter 

(FB) en een verandering in de wijze waarop deze wordt verstrekt. De Nieuwe FB maakt niet langer 

onderdeel uit van de offerte, waardoor hij nu voor de consument zichtbaar is als apart document 

(uit: transcript NN2). Er is in de nieuwe situatie sprake van een passieve verstrekkingplicht voor de 

verzekeringsadviseur; deze moet de nieuwe FB beschikbaar hebben en desgewenst toesturen, dus op 

verzoek van de consument. Hierdoor speelt de FB nu een belangrijke rol in de oriëntatiefase van de 

klant tussen verschillende aanbieders van verzekeringen. Een probleem waar men echter wel 

tegenaan loopt is dat consumenten nog onvoldoende op de hoogte blijken te zijn van de manier 

waarop zij de FB bemachtigen (Steen, 2009: 13). Wel is een nieuw aspect in communicatie naar de 

klant een waarschuwing na reclame-uitingen, waarmee de consument wordt gewaarschuwd voor de 

risico’s van een product en dat er de mogelijkheid is de FB aan te vragen voor meer informatie. 

Ander effect van de WFT op externe communicatie, is dat de organisaties verplicht zijn om hun 

informatie op een begrijpelijke manier aan te bieden aan de consument.
13

 Over het algemeen 

betekent dit taaltechnisch dat informatiedocumenten geschreven zijn op taalniveau B1 (AFM, 2007: 

1). De meetlat voor het taalniveau in een tekst loopt van A1, het laagste niveau, tot C2, het hoogste 

niveau. Een tekst op taalniveau B1 wordt door 95% van de bevolking begrepen. Daarnaast geven de 

verzekeraars aan tegenwoordig zo beknopt mogelijk informatie te geven over belangrijke kenmerken 

van een product. De rol van internet wordt door de respondenten beperkt tot een communicatie-

instrument dat informatie beschikbaar stelt voor de consument. Ook maakt internet vergelijking 

tussen aanbieders eenvoudig(er). Wel geeft een van de respondenten aan dat het belangrijk is goed 

                                                 
13

 http://www.dnb.nl/openboek/extern/name/nl/cl/Wft4%253A19.html, 20 april 2009 
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na te denken over de ‘inrichting’ van je website, aangezien consumenten snel de juiste informatie 

willen vinden (uit: transcript NN2).  

4.2.5 Solidariteitsstelsel 

Er is er een ontwikkeling te zien in de wijze van betaling van de verzekeringsadviseur, die gezien de 

mogelijke impact ook kort zal worden besproken. Op dit moment is het nog zo dat een deel van de 

klanten meer dienstverlening ontvangt dan hij aan provisie binnenbrengt, dit wordt gecompenseerd 

door mensen die eigenlijk meer betalen dan nodig: 40% betaalt te weinig, 60% betaalt te veel. 

Hierdoor is advies voor alle sociaal economische milieus toegankelijk. Nieuwe ontwikkeling is dat 

men de kosten voor de diensten van het intermediair ook transparant moet maken. Een derde van 

de respondenten denkt dat een gevolg hiervan is, dat de consument uitsluitend nog wil opdraaien 

voor eigen gemaakte kosten waardoor lagere sociale milieus (die vroeger ‘te weinig betaalde’) de 

diensten van een adviseur niet meer kunnen betalen. ‘Financieel advies wordt hierdoor een beetje 

elitair’ (uit: transcript NVA). Men wijst hierbij naar de situatie in Engeland, waar deze structuur al 

langer werkzaam is men inmiddels op deze problemen stuit (uit: transcript D&O). Een van de 

verzekeraars geeft aan: ‘transparantie maakt een einde aan solidariteit’ (uit: transcript ASR). De 

overige respondenten geven aan niet te verwachten dat nieuwe transparantiewetgeving zal leiden 

tot dergelijke situaties.  

4.3 Sterkten en zwakten transparantie 

4.3.1 Voordeel brancheorganisaties 

Onder de verzekeraars en het intermediair worden een aantal sterke voordelen of positieve 

uitwerkingen van transparantie genoemd. Door alle nieuwe wet- en regelgeving worden 

verzekeraars en het intermediair gedwongen zichzelf opnieuw een spiegel voor te houden. Ondanks 

dat dit hen van buitenaf wordt opgelegd staan zij hier erg positief tegenover. Het blijkt een moment 

te zijn waarop organisaties opnieuw nagaan of ze zichzelf nog kunnen verantwoorden, waarbij 

producten goed onder de loep genomen worden en bekeken wordt hoe deze kunnen worden 

verbeterd zodat ze nog beter aansluiten op de markt. Daarnaast geeft een van de verzekeraars aan 

het als zeer positief te beschouwen dat organisaties opnieuw hun toegevoegde waarde kunnen 

bepalen en daar vervolgens een prijs aan kunnen hangen (uit: transcript ASR). Als laatste voordeel 

wordt aangehaald dat de nieuwe wet- en regelgeving professionalisme bevordert binnen de branche, 

aangezien ‘oneerlijke marktpartijen door nieuwe regelgeving worden geëlimineerd’ (uit: transcript 

NVA). Hiermee wordt als het ware het ‘kaf van het koren gescheiden’ binnen de verzekering- en 

intermediaire wereld. Drie respondenten geven expliciet aan dat zij verwachten dat een gevolg 

hiervan is dat het imago van de verzekeringsbranche zal worden verbeterd.  
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4.3.2 Nadeel brancheorganisaties 

Ook worden er door de verzekeraars en het intermediair stevige kanttekeningen geplaatst bij 

sommige gevolgen van de nieuwe wet- en regelgeving op gebied van transparantie. Een verzekeraar 

geeft aan ‘het automatisme is er af’, de nieuwe wetgeving vergt enorme ingrepen in onder andere de 

ICT van organisaties, aangezien systemen niet zijn ingesteld op de nieuwe structuur. Daarnaast 

brengt de nieuwe wetgeving veel logistieke gevolgen met zich mee (uit: transcript ASR). Alle 

respondenten beamen dat de implementatie van de nieuwe wet- en regelgeving organisaties veel 

tijd en geld kost. Ze geven aan eerst flink te moeten investeren voordat het zich uitbetaalt, waardoor 

‘de goeden dus lijden onder de slechten’ (uit: transcript NVA). Een van de verzekeraars geeft aan dat 

vooral de ingewikkeldheid en samenloop van wetgeving het voor organisaties erg lastig maken. ‘Er is 

geen tijd om initiatieven uit te werken aangezien wetgeving continu in verandering is’ (uit: transcript 

NN2). Ook wordt een spanningsveld benoemd, waarin men op dit moment het effect van de 

wetgeving nog niet kan zien terwijl de nalevingkosten voor de verzekeraar en het intermediair wel 

erg hoog zijn (uit: transcript NN2). Tot slot werkt het ‘vergrootglas’ van de publieke opinie op het 

functioneren van de verzekeringsbranche deels positief, waarmee wordt verwezen naar het 

optimaliseren van diensten, maar ook deels negatief. Namelijk: ‘alles wat er niet tegen bestand is, 

sneuvelt’ (uit: transcript ASR).  

4.3.3 Voordeel consument 

Het grootste voordeel voor consumenten, dat door de respondenten werd genoemd, is dat 

consumenten door de nieuwe wet- en regelgeving op veel manieren worden gewaarschuwd voor de 

risico’s van een product. Ook is het een voordeel voor de consument dat vergelijking van producten 

en aanbieders eenvoudiger is gemaakt via de nieuwe FB en vergelijkingssites. De bescherming van de 

consument staat voorop. 

4.3.4 Nadeel consument 

Er werd er door de respondenten ook een aantal grote nadelen voor de consument benoemd. 

Allereerst zal transparantie de prijs voor diensten van het intermediair en de verzekeraar omhoog 

drijven, immers: ‘goed waar heeft zijn prijs’ (uit: transcript ASR). Daarnaast wordt door een van de 

respondenten zorg uitgesproken over de toegankelijkheid van de verzekeringsadviseur. Door het 

nieuwe betalingssysteem voor de diensten van de adviseur, waarbij het solidariteitsstelsel verdwijnt, 

waarschuwt hij dat lager sociaal economische klasse de diensten van een adviseur in de toekomst 

wellicht niet langer kunnen betalen (uit: transcript D&O).     

Grootste spanningsveld dat naar voren kwam is dat door nieuwe wet- en regelgeving zoveel 

informatie voor de consument beschikbaar is, dat men vreest voor een ‘overkill’ aan informatie. 

Consumenten zouden op dit moment al ‘door de bomen het bos niet meer zien’. Transparantie lijkt 

door te slaan naar intransparantie. In het onderzoek van TNS NIPO komt naar voren dat de kennis en 

interesse van de financiële beslisser bepaalt hoe men met deze hoeveelheid informatie omgaat 
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(Steen, 2009: 17): ‘Consumenten met meer financiële kennis en interesse kunnen hier goed mee 

omgaan. Zij weten de hoeveelheid informatie voor zichzelf te beperken tot een deel dat te overzien 

is’ terwijl, ‘Consumenten met minder financiële kennis zien door de bomen het bos niet meer’ 

(Steen, 2009: 17).  

4.4 Casestudy: bekendheid en begrijpelijkheid Financiële Bijsluiter 

Dit subhoofdstuk vormt een apart onderdeel van hoofdstuk 4, waarin de casestudy naar de 

begrijpelijkheid van de nieuwe Financiële Bijsluiter (FB) wordt besproken. De analyse is uitgevoerd 

aan de hand van de onderzoeksresultaten die onlangs werden gepubliceerd door TNS NIPO, van 

onderzoek naar de ‘Effectiviteit van de Financiële Bijsluiter’ (Steen, 2009). In dit onderzoek van TNS 

NIPO wordt tevens teruggegrepen op de door de AFM opgestelde financiële beslisstijlen van 

consumenten, die zijn behandeld in hoofdstuk 3.4.
14

 Daarnaast zal voor de analyse gebruik worden 

gemaakt van data uit de interviews.  

4.4.1 Bekendheid 

De bekendheid van de Financiële Bijsluiter is de afgelopen vijf jaar sterk toegenomen. Uit onderzoek 

van TNS NIPO blijkt dat vier van de vijf financiële beslissers van huishoudens ermee bekend zijn 

(Steen, 2009: 4). Een aantal factoren is sterk bepalend voor de bekendheid met de FB. Allereerst is er 

een verschil waar te nemen tussen hoger en lager opgeleiden; onder lager opgeleiden weet 53% van 

de respondenten na enige uitleg nog steeds niet wat de FB is, terwijl dit geldt voor slechts 13% van 

de hoger opgeleiden (havo+) (Steen, 2009: 4,7). Een tweede factor is leeftijd. Jongeren tot 35 jaar 

blijken beter op de hoogte van het bestaan van de FB dan 65+’ ers. Derde factor is of consumenten 

zich wel of niet recentelijk hebben georiënteerd op een financieel product. Recente oriënteerders 

blijken beter op de hoogte te zijn dan niet- recente oriënteerders, 91% van de recente oriënteerders 

zegt bekend te zijn met de FB (Steen, 2009: 7). 

4.4.2 Begrijpelijkheid 

Het onderzoek toont verder aan dat de nieuwe FB een grotere toegankelijkheid kent dan de oude FB, 

aangezien nu 83% van de consumenten het document intensief doorleest tegen 64% in 2004 (Steen, 

2009: 12). In totaal leest 96% de nieuwe FB voor de helft; ‘de FB geniet een zeer hoge leesintensiteit 

die nauwelijks verder te verbeteren valt’ (Steen, 2009: 12). De visuele en beknopte weergave van 

informatie zorgt ervoor dat men de nieuwe FB een overzichtelijk document vindt (Steen, 2009: 17). 

De begrijpelijkheid wordt vergroot door de ongekleurde beschrijving van de producten in de FB en de 

informatie over consequenties van het afsluiten van een product (Steen, 2009: 18).  

                                                 
14

 Zie p. 20 
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Tabel 2 - Gebruik van informatiebronnen door de consument, tijdens oriëntatie op een complex 
financieel product (Ontleend aan Steen, 2009: 11) 

 Huidige 

oriënteerders 

Recente 

oriënteerders 

Afsluiters 

Financiële websites van 
aanbieders (banken, 
verzekeraars) 

69% 63% 51% 

Brochures van aanbieders 
(banken, verzekeraars e.d.) 

38% 39% 35% 

Websites die financiële 
producten vergelijken 

50% 45% 35% 

Websites van 
consumentenorganisaties 

34% 34% 24% 

Websites van  
overheidsorganisaties 

17% 8% 8% 

Websites van tussenpersonen 19% 16% 20% 

Offerte(s) van deze producten 50% 50% 57% 

Algemene kranten, 
tijdschriften e.d. 

18% 17% 9% 

Advies van deskundige 
(adviseur, 
kennis/familie/collega) 

11% 16% 20% 

Persoonlijk bij 
banken/instanties 
geïnformeerd 

3% 4% 5% 

 

4.4.3 Wijze van verstrekking Financiële Bijsluiter 

Het is voor de consument nog onvoldoende duidelijk op welke manier hij de FB in handen krijgt. Circa 

drie van de vijf denkt veronderstelt de FB automatisch via de verzekeraar of adviseur te ontvangen, 

terwijl slechts 14% weet dat je de FB inderdaad zelf moet aanvragen of online opzoeken (Steen, 

2009: 4).  

Daarnaast is de betekenis en bedoeling van de risico-indicator voor veel respondenten onduidelijk. 

Ook is de perceptie van risico diffuus aangezien niet wordt aangegeven wat bijvoorbeeld het verschil 

is tussen een ‘groot’ en ‘zeer groot’ risico (Steen, 2009: 20). Tot slot vindt een kleine 20% van de 

respondenten de berekeningen op de tweede pagina van de FB onduidelijk. 
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58%
28%

14%

Hoe komt u aan een financiële bijsluiter ?

Ontvang je automatisch 

van aanbieder of 

tussenpersoon

Weet niet

Zelf zoeken op website of 

vragen aan aanbieder of 

tussenpersoon 

 
 

 

4.4.4 Culturele aspecten 

Opvallende kanttekening die kan worden geplaatst bij het onderzoek van TNS NIPO, is dat 

‘respondenten die de Nederlandse taal niet goed machtig zijn eveneens buiten beschouwing blijven 

omdat het veldwerk in het Nederlands is uitgevoerd’ (Steen, 2009: 2). Op deze manier blijft buiten 

beschouwing of het hebben van een andere culturele achtergrond en moedertaal invloed heeft op 

de bekendheid en begrijpelijkheid van de FB. Tijdens de interviews gaven vier respondenten aan dat 

het aanbieden van de FB in een andere internationale taal, naast de Nederlandse versie, beslist van 

toegevoegde waarde kan zijn. Een van deze organisaties heeft op eigen initiatief de algemene 

voorwaarden al in meerdere talen beschikbaar, maar geeft aan dat uitsluitend de Engelse versie 

wordt afgenomen (uit: transcript D&O). Verder geeft een van de verzekeraars aan dat tot op heden 

nooit vraag is geweest naar een FB in een andere taal dan Nederlands (uit: transcript NN2). Slechts 

twee respondenten geven aan dat het begrijpelijk aanbieden van de FB inderdaad betekent dat deze 

moet worden aangeboden in de taal van de ontvanger (uit: transcript AFM, NVA). De Autoriteit 

Financiële Markten zegt hierover: ‘Als een onderneming zich tot een specifieke groep consumenten 

richt moet de informatie begrijpelijk zijn voor die specifieke groep’ (Korte, 2007: 4).  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figuur 6 - Bekendheid Financiële Bijsluiter (Ontleend aan Steen, 2009: 7) 
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5. Resultaten watermonsters 

In dit hoofdstuk komen de theoretische en praktijk (empirische) bevindingen uit het onderzoek 

samen, in de beantwoording van de deelvragen. Elke deelvraag wordt beantwoord in een apart 

subhoofdstuk. De beantwoording van de deelvragen vormt de basis voor het beantwoorden van de 

hoofdvraag in hoofdstuk 6.  

5.1  Beantwoording deelvraag  I 

Wat kan worden verstaan onder ‘transparantie’?  

En wat is de plaats van transparantie in het huidige ‘transparantietijdperk’? 

 

Transparantie in communicatie kan worden geplaatst in een marktbrede ontwikkeling die sinds 2000 

voor veel veranderingen heeft gezorgd.
15

 Het kan worden beschouwd als een mechanisme dat wordt 

ingezet ter bescherming van de consument, als het gaat om het aangaan van contracten bij financiële 

instellingen. Transparantie dwingt organisaties om opener te worden over alle aspecten van 

organisatieprocessen alsmede producten (Eijkel, 2001: 17). De vraag naar transparantie, komt voort 

uit een beweging die is weergegeven in figuur 9. Hierin wordt aangegeven dat transparantie 

vergelijking van (verzekering-) aanbieders mogelijk maakt, waardoor meer concurrentie ontstaat 

tussen aanbieders. Consumenten moeten als gevolg hiervan meer door de overheid worden 

beschermd tegen de ontstane concurrentie (uit: transcript Kifid). Deze bescherming wordt hen 

geboden door de verplichting tot transparantie die overheidswege aan financiële organisaties is 

opgelegd. 

 

Figuur 7 – Cyclus transparantie  
 

Deze bescherming van de consument vanuit de overheid, wordt ook wel consumentisme genoemd 

(uit: transcript NVA). De respondenten geven aan dat dit een gevolg is van de veranderde, negatieve, 

focus vanuit de overheid en consument op de financiële sector (uit: transcript ASR en NVA). Hieruit 

zou men de conclusie kunnen trekken, dat een branchebreed imago probleem er mede toe heeft 

geleid dat de vraag naar verdergaande transparantie in communicatie is ontstaan. Dit heeft zich voor 

de branche vertaald in het meer open zijn over met name de kostenstructuur. 
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 Zie p. 50 
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Toen de respondenten tijdens de interviews werd gevraagd een definitie van transparantie te 

formuleren, waren er twee elementen die in alle genoemde antwoorden naar voren kwamen. Een 

definitie van transparantie moet duidelijk maken dat informatie op een begrijpelijke manier wordt 

aangeboden en dat informatie is afgestemd op de wensen van de klant. Opvallend is dat alle 

respondenten een definitie van transparantie formuleerde waarin uitsluitend het aspect 

‘begrijpelijkheid’ terugkwam. In figuur 3 zagen we echter dat dit slechts één van de elementen van 

transparantie is en dat deze moet worden aangevuld met beschikbaarheid en toegankelijkheid in de 

vorm van bereikbaarheid van informatie (Scholtes, 2007: 178).  Hieruit kunnen we concluderen dat 

de definitie zoals deze door de respondenten werd geformuleerd minder omvattend is dan een 

omschrijving van transparantie binnen de literatuur. De elementen ‘beschikbaarheid’ en 

‘bereikbaarheid’ werden echter wel door de respondenten aangehaald in de rest van het gesprek. 

 

Grimmelikhuijsen (2007: 10) maakte verder onderscheid tussen horizontale- en verticale (inwaartse 

en uitwaartse) transparantie. Hierbij werd aangegeven dat dit onderzoek zich zou richten op 

horizontale inwaartse transparantie, waarbij de consument van buiten zicht krijgt in wat de 

organisatie doet. In de interviews werd duidelijk dat er in deze situatie naast inwaartse transparantie 

ook sprake is van zogeheten uitwaartse transparantie. Organisaties kijken steeds beter naar wat de 

klant wil en de verwachting is dat organisaties in de toekomst hun handelen nog meer hierop zullen 

afstemmen (uit: transcript ASR en NN2).  

 

Jagt (2005: 9) benoemt in zijn boek een spanningsveld dat ontstaat als gevolg van transparantie, 

doordat organisaties in toenemende mate rekening moeten houden met hun omgeving. Aan de ene 

kant heeft men de aandeelhouders en consumenten (door middel van dreiging van reputatieschade) 

en aan de andere kant de overheid (door invoering van nieuwe wet- en regelgeving) die de 

organisatie dwingt opener te worden (De Vlieger, 2008: 23).  Dit wordt door de respondenten 

beaamd. Een van de verzekeraars geeft aan dat een groot spanningsveld is ontstaan door de 

complexheid en samenloop van de (nieuwe) regelgeving op gebied van transparantie (uit: transcript 

NN2). Organisaties moeten hard werken aan de implementatie van nieuwe wetten en richtlijnen. 

Ook is er geen tijd om op adem te komen, doordat wet- en regelgeving continu in verandering is. 

Gevolg hiervan is dat men te weinig tijd over heeft voor het centraal stellen van de klant, waardoor 

transparantie op dit moment een afbreuk doet aan dienstverlening (uit: transcript NN2 en ASR). Deze 

beperking van de bewegingsvrijheid als gevolg van dit spanningsveld wordt bevestigd door de Vlieger 

(2008: 26).  
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Meijer (2009: 3) geeft aan dat het belangrijk is te kijken bij wie het initiatief tot transparantie 

vandaan komt, de organisatie zelf of een toezichthouder. Respondenten geven aan dat de 

verantwoordelijkheid voor de realisatie van transparantie zowel bij overheid, verzekeraars, het 

intermediair als de klant moet worden gezocht. In de interviews komen veel eigen initiatieven vanuit 

de organisaties op gebied van transparantie naar voren (uit: transcript ASR, NN2). Wel geeft zowel 

het intermediair als de verzekeraar aan dat er een grens van transparantie in zicht komt wat betreft 

de verantwoordelijkheid van de branche. Er zullen de komende jaren nog veel veranderingen in 

regelgeving worden doorgevoerd, maar daarna zal de verantwoordelijkheid om hier iets mee te doen 

uit de hoek van de consument moeten komen.  

 

Ook het meer openstellen van de organisatie door het aanvoelen van de dreiging van (verder 

toenemende) reputatieschade komt sterk terug in de interviews. Respondenten gaven aan zich 

bewust te zijn van een redelijk negatief imago van de verzekerings(/financiële) branche (uit: 

transcript ASR). De respondenten zien de noodzaak in het opener stellen van hun organisatie, omdat 

de huidige consument achter de ‘velours gordijnen’ van de organisatie wil kunnen kijken (uit: 

transcript NVA). Op dit moment zijn er al initiatieven, zoals de gouden schilden, om de relatief 

negatieve focus op de verzekeringsbranche om te buigen naar een positievere focus.  

 

Als we kijken naar de plaats die transparantie inneemt in het transparantietijdperk, worden er door 

de respondenten verschillende geluiden afgegeven. Alle respondenten geven aan dat zij verwachten 

dat het einde van het transparantietijdperk nog niet in zicht is. Men verwacht dat de regelgeving 

vanuit de overheid de komende jaren nog verder zal toenemen, waarbij de helft van de 

respondenten bang is dat hierdoor transparantie zal doorslaan naar intransparantie door een 

‘overkill’ aan informatie voor de consument (uit: transcript NN2). Enkele respondenten geven aan dat 

transparantie nooit een vaste plaats in het transparantietijdperk zal krijgen; transparantie is volgens 

hen een dynamisch proces dat meedeint op de behoefte van de consument. De Vlieger (2008: 23) 

geeft aan dat nieuwe wetgeving en druk van consumenten (stakeholders) op het imago van 

organisaties ervoor zorgen dat bedrijfsprocessen anders moeten worden ingericht. Dit geluid is terug 

te vinden in de gesprekken met respondenten, zij geven aan dat het de komende jaren nodig zal zijn 

Transparantie 

Complexe nieuwe 

regelgeving Implementatietijd 
Klant uit oog 

verliezen 

(afbreuk) 

Dienstverlening 

Figuur 8 – Spanning tussen transparantie en dienstverlening 
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hun organisatiestrategie aan te passen. Hiermee hoopt men een mind-shift teweeg te brengen onder 

hun werknemers, waarin men de klant weer centraal stelt (uit: transcript ASR). 

Wel geven de respondenten een grens aan wat betreft de bescherming van de consument. De 

consument zal de komende jaren meer interesse in financiën moeten krijgen en wordt hierbij 

ondersteund door scholingsinitiatieven zoals het Centiq. Een tegenspraak is te vinden tussen de 

geluiden uit het veld en de stelling van van Eijkel (2001: 10), dat een consument wil weten waar hij 

aan toe is en hoe hij er (financieel) voor staat. In de interviews is herhaaldelijk aangegeven dat de 

gemiddelde consument simpelweg niet geïnteresseerd is (te krijgen) in financiën.   

 

5.2  Beantwoording deelvraag II 

Wat is beoogd met nieuwe wetgeving en richtlijnen op het gebied van transparantie?  

En wat is het daadwerkelijke effect ervan? 

 

Intransparantie van verzekeringsproducten is tweeledig, er kan namelijk onderscheid worden 

gemaakt tussen de aard en de werking van een product. Deze intransparantie heeft geleid tot 

onjuiste veronderstellingen bij de consument, doordat deze het verzekeringsproduct niet goed heeft 

begrepen. Doel van de nieuwe wetgeving en richtlijnen, is om van indirecte transparantie over te 

gaan op directe transparantie. Hiermee moeten de kostenstructuur en de aard van 

verzekeringsproducten inzichtelijker worden gemaakt voor consumenten, doordat deze meer 

gedetailleerd wordt dan voorheen (Wabeke, 2008: 5). Daarnaast moet informatie begrijpelijker 

worden aangeboden aan de consument (uit: transcript AFM). De richtlijnen van de Ombudsman 

Financiële Dienstverlening richten zich tot verzekeraars en het intermediair (verzekeringsadviseurs) 

maar zijn voor de organisaties niet-bindend (Kifid, 2008: 2). De aanbeveling is verder in generieke zin 

geschreven zodat men deze zelf kan aanpassen aan de eigen organisatie.  

 

Effect van de nieuwe wetgeving is, dat de publieke opinie de mogelijkheid krijgt een vergrootglas op 

de handelingen van verzekeraars en het intermediair te leggen. Dit brengt grote veranderingen met 

zich mee in de bedrijfsvoering van de organisaties; systemen waar voorheen mee gewerkt werd, 

voldoen plotseling niet meer en daarnaast vraagt de nieuwe wet- en regelgeving om een mind shift 

onder verzekeraars en het intermediair (uit: transcript ASR). Deze mind shift houdt in dat de 

organisatie de (wens van de) klant weer centraal stelt. Men verwacht dat deze mind shift wellicht 

makkelijker kan worden gemaakt door jongere dan oudere werknemers, aangezien jonge 

werknemers korter gewerkt hebben binnen de oude structuur, vóór alle nieuwe wet- en regelgeving 

op gebied van transparantie. Effect van de nieuwe wetgeving op gebied van controle op naleving van 

(nieuwe) wet- en regelgeving is, zowel intern bij organisaties als door de AFM, meeromvattend en 

veelzijdiger geworden (uit: transcript AFM en NN2).  
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Ook in de communicatie naar de klant toe is er voor de organisaties veel veranderd. Eerste 

verandering heeft vooral te maken met de wijze waarop informatie voorheen werd verstrekt en de 

wijze waarop dat nu gebeurd. De consument moet tegenwoordig zelf meer initiatief nemen om 

bepaalde informatie te bemachtigen, maar wordt daarop wel attent gemaakt door 

waarschuwingszinnen na reclame-uitingen. Tweede grote verandering is het moment waarop de 

consument belangrijke informatie tot zich moeten nemen. Documenten zoals de nieuwe FB worden 

tegenwoordig in een eerdere fase al verstrekt, namelijk in de oriëntatiefase en spelen daardoor een 

grotere rol in besluitvorming bij de consument (uit: transcript D&O en NN2). Uit onderzoek blijkt dat 

men de nieuwe FB het liefst ontvangt voorafgaand aan het eerste adviesgesprek (Steen, 2009: 14). 

Derde verandering voor brancheorganisaties is dat zij in informatieverstrekking, of communicatie 

met de klant, volgens de wet begrijpelijk moet zijn voor de gemiddelde consument. Dit heeft veel 

effect op de vormgeving en inhoud van o.a brochures (uit: transcript NN2 en AFM).  

 

5.3  Beantwoording deelvraag III 

Wat zijn voor- en nadelen van transparantie voor zowel de brancheorganisaties als de consumenten? 

 

De Vlieger (2008) geeft aan dat transparantie daadwerkelijk iets bij moet dragen aan de 

organisatiestrategie en dat een organisatie daarom een proactieve houding moet aannemen in 

transparantie-initiatieven. ‘Bedrijven moeten niet alleen transparant willen zijn omdat dit nu 

eenmaal de trend is. Transparantie moet ook echt iets bijdragen aan de businessstrategie’ (De 

Vlieger, 2008: 23). Bennis (2009, 1-112) beschrijft in zijn boek hoe transparantie uiteindelijk bijdraagt 

aan een open en gezonde bedrijfscultuur. Ook meerdere respondenten geven inderdaad aan dat er 

een mind-shift moet plaatsvinden waarbij de klant weer centraal wordt gesteld (uit transcript: ASR). 

Een van de respondenten geeft zelfs aan dat hij deze beweging ziet als het terug gaan van verkopen 

naar dienstverlening (uit: transcript D&O). De respondenten verwachten hier uiteindelijk competitief 

voordeel mee te behalen. Competitief voordeel ontstaat doordat de nieuwe transparantie wetgeving 

professionalisme binnen de branche bevorderd, ‘het kaf wordt van het koren gescheiden’ (uit: 

transcript NVA). Respondenten voegen hier zelf nog toe het als een voordeel te beschouwen dat 

organisaties, door de nieuwe wet- en regelgeving, zichzelf een spiegel moeten voorhouden waarbij 

producten opnieuw worden doorgelicht. Tot slot geeft Grimmelikhuijsen (2007: 62) als voordeel, dat 

transparantie leidt tot meer kennis. Respondenten hebben hier echter andere verwachtingen over. 

Zij geven aan niet te verwachten dat consumenten door transparantie meer kennis van financiën 

opdoen. Voorwaarde om kennis te vergroten is volgens de respondenten allereerst dat consumenten 

zich moeten interesseren voor financiën en dat is op dit moment nog niet het geval. 

Grootste nadeel voor de branche is dat in de implementatie van nieuwe wet- en regelgeving veel tijd 

en geld gaat zitten, terwijl nog onduidelijk is of de nieuwe wetgeving wel het gewenste resultaat 
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oplevert (uit: transcript NN2). De Vlieger (2008: 23) geeft inderdaad aan dat een nadeel van 

transparantie voor organisaties is, dat het grote kosten en risico’s met zich meebrengt. Dit wordt 

beaamd door de respondenten en zij geven hierbij aan bang te zijn dat zij dit in de toekomst moeten 

doorberekenen naar klanten toe. Hierdoor zullen de prijzen voor de consument omhoog gaan (uit: 

transcript ASR). Enkele respondenten geven zelfs aan dat zij verwachten dat het nu bestaande 

solidariteitsstelsel verdwijnt in de betaling van de adviseur, waardoor het voor lager sociaal 

economische klasse in de toekomst niet langer betaalbaar is om naar een adviseur te gaan (uit: 

transcript D&O). Een ander nadeel van transparantie dat door Meijer (2009: 4) wordt aangehaald, is 

dat transparantie kan doorschieten waardoor het een negatief effect krijgt. Een van deze effecten 

kan een daling in vertrouwen onder consumenten zijn. In de interviews wordt dit beeld, over een 

negatief effect, bevestigd aangezien men vreest voor overkill aan informatie die consumenten 

ontvangen door transparantie. Het geluid over een mogelijke daling van vertrouwen bij consumenten 

wordt echter niet bevestigd door de respondenten. 

 

Voor de consument is het grootste positieve effect van de nieuwe transparantie wet- en regelgeving 

dat er meer waarschuwingsmomenten zijn na reclame-uitingen van verzekeringsproducten waardoor 

zij meer gelegenheid hebben om bewust te worden van de risico’s van een product. Daarnaast is 

informatie nog begrijpelijker beschikbaar en is het eenvoudiger geworden om (aanbieders van) 

verzekeringen met elkaar te vergelijken via internet.  

Nadeel is dat de prijzen de komende jaren, zoals eerder aangegeven, naar verwachting omhoog 

zullen gaan. Daarnaast dreigt de consument, juist door de enorme hoeveelheid beschikbare 

informatie, de situatie niet meer te kunnen overzien waardoor hij geen informatie meer tot zich 

neemt. Hierdoor neemt vervolgens het risico toe, dat zij zich niet voldoende oriënteren en 

onvoldoende kritisch op een af te sluiten contract.  

5.4 Beantwoording deelvraag IV 

Welke factoren dragen bij aan de begrijpelijkheid en de bekendheid van de Financiële Bijsluiter bij 

consumenten? 

 

Vast is gesteld dat informatie begrijpelijk moet zijn voor de gemiddelde consument. Hiermee wordt 

allereerst bedoelt een taalniveau B1(AFM, 2007: 1). Dit taalniveau wordt echter door slechts één 

respondent aangehaald in relatie tot de term ‘begrijpelijkheid’ (uit: transcript ASR). Twee 

respondenten geven aan dat een dergelijk taalniveau niet de oplossing is; ‘je moet datgene 

overhouden wat de klant ook daadwerkelijk moet weten’ (uit: transcript NN2). Dit reikt verder dan 

het uitsluitend aanpassen van teksten in een bepaald taalniveau. Er zijn veel factoren die bijdragen 

aan een grotere begrijpelijkheid van financiële documenten. Begrijpelijkheid kan worden vergroot als 

rekening wordt gehouden met drie aspecten, namelijk: de doelgroep, het doel en de context van een 
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document. In de informatieverstrekking aan consumenten kan hierbij rekening worden gehouden 

met de vier segmenten (beslisstijlen) die zijn opgesteld door de AFM (Zijlstra, 2008: 20-21). Om 

begrijpelijkheid van de nieuwe FB te vergroten is allereerst gefocust op grafische vormgeving van het 

document.
 16

 Harrison (2003: 49) bevestigt dat deze manier van vormgeven bijdraagt aan de 

begrijpelijkheid van een tekst. In de vormgeving is daarom gebruik gemaakt van illustraties die de 

geschreven tekst ondersteunen en/of moeten verduidelijken. Voorbeeld hiervan is de risico- 

indicator die is weergegeven in figuur 9. 

 

 

 

 

In relatie tot het taalniveau B1, is er gebruik gemaakt van heldere taal waarbij moeilijke terminologie 

achter wegen is gelaten. Verder is er per document gekozen voor een beperkte hoeveelheid 

informatie, waarbij de zinnen in de tekst tevens zo kort mogelijk zijn gelaten. Daarnaast is gebleken 

dat de begrijpelijkheid van een financieel document wordt vergroot als gebruik wordt gemaakt van 

absolute cijfers in plaats van percentages (Korte, 2007: 8). Tot slot wordt in de inleiding van veel 

financiële document, waaronder de nieuwe FB, expliciet benoemd dat het erg belangrijk is dat de 

consument de informatie goed doorneemt en eventueel verder vraagt indien hij dingen nog 

onvoldoende begrijpt (AFM, 2007: 2).  

 

Resultaat van deze combinatie aanpassingen, is dat de bekendheid van de Financiële Bijsluiter de 

afgelopen vijf jaar sterk is toegenomen (Steen, 2009: 7). Uit het onderzoek blijkt dat vier van de vijf 

financiële beslissers in huishoudens het document kent. Bekendheid met de FB hangt af van drie 

factoren: opleidingsniveau, leeftijd en verschil tussen een financiële oriëntatie die recent of langer 

geleden plaatsvond. Meer consumenten dan voorheen lezen de FB helemaal of voor meer dan de 

helft, dit inzicht toont aan dat de toegankelijkheid van de FB de afgelopen jaren is vergroot. De 

visuele en beknopte weergave van informatie zorgt voor overzichtelijkheid waardoor de 

begrijpelijkheid wordt vergroot. De leesintensiteit valt dan ook nauwelijks te verbeteren. Aspecten 

van de FB waar de begrijpelijkheid nog enigszins laag scoort, is allereerst de bedoeling en betekenis 

van de risico-indicator. Daarnaast wordt door eenvijfde van de respondenten de berekening op de 

tweedepagina van de FB niet begrepen.  

Opvallende kanttekening die kan worden geplaatst in de discussie over de begrijpelijkheid van (o.a) 

de nieuwe FB, is dat consumenten ‘die de Nederlandse taal niet goed machtig zijn’ buiten 

beschouwing worden gelaten. Ook in het onderzoek van TNS NIPO is deze bevolkingsgroep niet 

meegenomen in het testen van de begrijpelijkheid en bekendheid van de FB (Steen, 2009: 2). Tijdens 
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Figuur 9 - Reclame tekst, risico-indicator  
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de interviews gaven twee respondenten aan van mening te zijn dat de, vanuit de WFT opgelegde, 

begrijpelijkheid inhoudt dat informatie wordt aangeboden in een taal die voor desbetreffende 

consument te begrijpen is. Een meerderheid van de respondenten geeft echter aan dat zij hiermee 

denken te volstaan door documenten zoals de FB naast het Nederlands eventueel in één andere 

internationale taal aan te bieden zoals het Engels.  

 

 

Zeer duidelijk Duidelijk Niet duidelijk, 

niet onduidelijk

Onduidelijk Zeer 

onduidelijk

17%

71%

11%

1% 0%

13%

67%

15%

4%
1%

Oordeel duidelijkheid Financiële Bijsluiter

1e pagina 2e pagina

 
Figuur 10 - Duidelijkheid/begrijpelijkheid FB (Ontleend aan Steen, 2009: 19)  
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6. Conclusie: krakend naar helderheid 

In dit hoofdstuk zal aan de hand van de in dit onderzoek gepresenteerde bevindingen, een antwoord 

worden gegeven op de centrale onderzoeksvraag die in de inleiding werd geïntroduceerd.
17

 

Daarnaast worden een aantal mogelijkheden voor verder onderzoek aangedragen. De hoofdvraag die 

we proberen te beantwoorden, luidt:  

 

 

 

 

 

Hoe gaat de verzekeringssector met veranderde wet- en regelgeving om die moet leiden tot meer 

transparantie in communicatie naar consumenten toe? 

6.1 Beantwoording centrale onderzoeksvraag 

Uit onderzoek van TNS NIPO blijkt dat zowel de begrijpelijkheid als leesintensiteit van financiële 

documenten zoals de nieuwe financiële bijsluiter, aanzienlijk is vergroot na de invoering van de 

nieuwe transparantiewetgeving (Steen, 2009: 4, 12). Factoren die aan het vergroten van de 

begrijpelijkheid hebben bijgedragen, zijn de ongekleurde productbeschrijvingen, de informatie over 

consequenties van het afsluiten van een product en daarnaast de visuele en beknopte weergave van 

de informatie (Steen, 2009: 17). Begrijpelijkheid reikt volgens de respondenten verder dan het 

uitsluitend aanpassen van teksten aan taalniveau B1(AFM, 2007: 1).  Men geeft aan dat een dergelijk 

taalniveau niet de oplossing is; ‘je moet datgene overhouden wat de klant ook daadwerkelijk moet 

weten’ (uit: transcript NN2). Een geluid dat hierbij aansluit is dat gevreesd wordt dat een teveel aan 

transparantie zou kunnen doorslaan naar intransparantie, door een ‘overkill’ aan informatie voor de 

consument (uit: transcript NN2). Of transparantie wel of niet doorslaat naar intransparantie hangt af 

van de mate van financiële kennis bij de consument. De groep consumenten met meer financiële 

kennis en interesse, ook aangeduid als de ambitieuzen en beheersten, lijken goed met de huidige 

hoeveelheid informatie overweg te kunnen (Steen, 2009: 19, 25). Echter de consumenten met 

minder financiële kennis, behorend tot de adviesgevoeligen en gemaksgeoriënteerden, zien in de 

huidige situatie door de bomen het bos niet meer (Steen, 2009:17, 26). Dit verband is ook waar te 

nemen in de bekendheid met financiële documenten zoals de FB, aangezien deze bij de 

adviesgevoeligen (lager opgeleiden) en gemaksgeorienteerden (ouderen) het laagst is (Steen, 2009: 

12). Steen (2009: 11) geeft aan dat de begrijpelijkheid en bekendheid van financiële documenten de 

komende jaren vooral moet worden vergroot onder deze twee groepen consumenten. Deze groepen 

raadplegen zelf relatief weinig informatiebronnen, maar luisteren vooral naar hun financieel adviseur 

(Steen, 2009: 12). Er is een belangrijke taak voor de adviseur weggelegd, om in de communicatie met 
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deze groepen ervoor te zorgen dat informatie op een begrijpelijke manier wordt aangeboden en 

afgestemd op de behoefte van de consument. Daarnaast geven respondenten aan dat de adviseur 

tevens zou moeten checken of de consument de informatie ook daadwerkelijk heeft begrepen (uit: 

transcript D&O). Verder is er een scholingsinitiatief voor burgers, ‘Wijzer in geld zaken’, opgezet 

vanuit CentiQ, een samenwerkingsverband van overheden, consumenten- en branche- organisaties 

en de wetenschap.
18

 

Verder lijkt er sprake van intransparante communicatie over hoe de consument op de juiste manier 

aan financiële documenten zoals de nieuwe FB komt. Uit onderzoek van TNS NIPO blijkt dat 86% van 

de consumenten niet, of onjuist, weet hoe hij de nieuwe FB verkrijgt (Steen, 2008: 7).   

Het is opvallend dat bij het ‘begrijpelijk’ aanbieden van informatie nauwelijks rekening wordt 

gehouden met culturele diversiteit. Een financieel document is voor een consument die de 

Nederlandse taal niet goed beheerst, niet beschikbaar in een voor deze persoon wel begrijpelijke 

taal. Dit blijkt zowel uit het onderzoek van TNS NIPO als uit de gesprekken met de respondenten 

(Steen, 2009: 2). Hierdoor lijkt het onduidelijk of transparantie ook heeft gezorgd voor begrijpelijkere 

informatie voor consumenten die de Nederlandse taal niet goed machtig zijn. Bij de meeste 

organisaties zijn financiële documenten uitsluitend in het Nederlands beschikbaar en bij enkele ook 

in een andere internationale taal zoals het Engels.  

 

De organisaties binnen de verzekeringsbranche geven aan het vanzelfsprekend te vinden om zich te 

houden aan de nieuwe wet- en regelgeving. Daarnaast conformeren zij zich aan richtlijnen die in 

2008 zijn uitgegeven door de Ombudsman Financiële Dienstverlening. Reden hiervoor is dat 

organisaties competitief voordeel denken te behalen door zich te onderscheiden van marktpartijen 

die niet aan nieuwe wet- en regelgeving voldoen (uit: transcript NN). Men geeft aan de nieuwe 

wetgeving te beschouwen als een bevordering van professionaliteit binnen de verzekeringsbranche: 

voor organisaties is dit het moment om de eigen producten en diensten eens goed onder de loep te 

nemen en mogelijk te optimaliseren. Wel bemoeilijken de hoge kosten, de complexiteit en de 

samenloop van de nieuwe regelgeving de implementatie voor de brancheorganisaties (uit: transcript 

NN2). 

De komende jaren zal naar verwachting binnen de verzekerings-/ intermediaire branche vooral 

aandacht moeten worden besteed aan de reeds eerder genoemde ‘mind shift’ onder werknemers, 

waarbij de klant weer centraal wordt gesteld (uit: transcript ASR). Deze ‘gezonde en open’ 

organisatiecultuur wordt tevens door Bennis (2009) in zijn onlangs verschenen boek aangedragen als 

een cultuur waar men niet langer omheen kan. Deze cultuurverandering kan echter pas op gang 

worden gebracht op het moment dat ook transparantiewetgeving niet continu meer in verandering 

is. Organisaties zijn actief bezig om hun relatief negatieve imago onder consumenten te weerleggen 
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(uit: transcript NN, ASR). De Gouden Schilden is een voorbeeld initiatief, waarbij binnen de branche 

wordt gewerkt aan het opbouwen van een beter imago.
19

   

  

Figuur 11 – Van huidige situatie naar toekomst visie 
 

Tijdens de interviews ontstond het beeld dat de vraag naar transparantie is versterkt door zowel een 

aantal actuele gebeurtenissen, de economische situatie, als het negatieve imago van de branche. 

Conclusie van de respondenten: transparantie lijkt nog lang niet uitgekristalliseerd. 

 

Samengevat 

Er wordt door de verzekeringsbranche hard gewerkt aan het begrijpelijker maken van financiële 

producten om daarmee te voldoen aan de nieuwe wetgeving. Ondanks die inspanning blijft er een 

groep consumenten waar het doel, het begrijpelijker maken van complexe financiële producten, niet 

wordt bereikt. Er wordt in de communicatie nog te weinig rekening gehouden met verschillen in 

kennisniveau, taal en de beslisstijl van de ontvanger. Dit kan worden ondervangen door de 

informatie beter aan de laten sluiten op de behoefte van de consument. De gewenste cultuuromslag 

binnen de verzekeringsbranche zal op de bescherming van de consument een minstens zo groot 

positief effect hebben als de transparantiewetgeving.  

 

6.2 Toekomstig onderzoek? 

Naar aanleiding van dit onderzoek zijn er een aantal terreinen naar voren gekomen waarin verder 

onderzoek interessant kan zijn.  

 

Respondenten leken het oneens over het effect van scholingsinitiatieven zoals het Centiq. Eens is 

men het met het feit dat een mogelijk scholingsinitiatief zorgt voor een zekere basiskennis met 

betrekking tot ‘financiën’ onder burgers, echter men is in tweestrijd over of dit vervolgens wel of niet 

bijdraagt aan het maken van beter doordachte financiële beslissingen. De groep respondenten die 
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transparantie 

Cultuuromslag 

Klant centraal 

Positiever 

imago 

Minder focus op 

transparantie 

versterkt versterkt 

versterkt versterkt 
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denkt dat scholing niet bijdraagt aan beter overwogen besluiten voert hierbij als argument aan dat 

consumenten simpelweg niet te interesseren zijn voor financiën. Het zou daarom interessant zijn te 

kijken naar het daadwerkelijke effect van scholingsinitiatieven voor burgers in het maken van 

financiële beslissingen. Is een relatie waar te nemen tussen het vergroten van kennis en het 

opwekken van affiniteit met financiën? 

Een ander belangrijk aspect dat in dit onderzoek naar voren is gekomen is het relatief negatieve 

imago waar de verzekeringsbranche mee te maken heeft. Een respondent benoemt dit imago als die 

van ‘de kleine lettertjes en grote kantoren’ (uit: transcript ASR). In het kader hiervan zou onderzoek 

kunnen worden gedaan naar wat er ten grondslag ligt aan het imago van de verzekeringsbranche en 

hoe dit imago zou kunnen worden aangepast.   

In de inleiding van dit onderzoek werd reeds aangegeven dat transparantie zijn oorsprong vindt 

binnen het openbaar bestuur, maar dat in huidig transparantietijdperk deze beweging zich ook 

doorzet buiten het openbaar bestuur. Het kan interessant zijn onderzoek te doen naar deze 

verschuiving van transparantie, of het überhaupt wenselijk/haalbaar is en wat het effect hiervan is.  

Tot slot spraken de respondenten tijdens de interviews hun verontrusting uit over geluiden vanuit de 

consument, dat zij als gevolg van de informatie hoeveelheid door de bomen het bos soms niet meer 

zien. Heeft de nieuwe transparantie wetgeving een averechts effect? Of, hoe kan men het doorslaan 

van transparantie naar intransparantie ondervangen? 
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8. Bijlagen 
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Bijlage I – Tijdslijn ontwikkeling transparantie 

 

Onderstaand figuur geeft een overzicht van een aantal belangrijke ontwikkelingen die mede 

bepalend zijn geweest voor de ontwikkeling van transparantie de afgelopen 15 jaar. 

 

2008 2006 2004 2002 2000 < 1998 

Ontwikkeling invulling transparantie 

Commissie de Ruiter: 
‘huidige financiële 

bijsluiter is 

onvoldoende 

begrijpelijk en 

transparant’.(Domme

rholt, 2007: 885) 

Publieke onrust bij 

consument over 

beleggingsverzekering

. (Kifid, 2008: 2) 

Minister Bos van Financiën vraagt 

advies financiële ombudsman  in 

onafhankelijk 

feitenonderzoek(Kifid, 2008: 2) 

Publicatie 

aanbevelingen 

Ombudsman 

Financiële 

Dienstverlening 

(Kifid, 2008: 1) 

NBVA, NVA en 

Bond van 

Verzekeraars 

stellen gedragscode 

GIDI op (Eijkel, 

2001 :10) 

AFM brengt na 

onderzoek 

woekerpolissen aan 

het licht 

(http://www.afm.nl/

marktpartijen/default.

ashx?DocumentId=66

33)  

Tros programma RADAR 

introduceert de term 

‘woekerpolisaffaire’ 

Eerste rechtszaak tegen Nationale 

Nederlanden (Assurantie Magazine, 

2007: 39) 

Introductie 

‘Transparantie-

tijdperk’ (Jagt, 

2005: 9) 

 

´94 

Consumentenbond 

presenteert 10 

pijnpunten 

verzekeraars: 

(kosten)transparant

ie ontbreekt (CVS, 

2008: 15) 

Financiële 

bijsluiter (CVS, 

2008: 17) 

Nieuwe financiële 

bijsluiter (CVS, 

2008: 17) 

Minister Bos 

presenteert 

plan 

harmonisatie 

2009 (nva, 

2008) 
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Bijlage II – Voorbeeld Nieuwe Financiële Bijsluiter  

 

Pagina 1 
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Pagina 2 
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Bijlage III – Interview topics (algemeen) 
 

Onderzoek: 

Hoe gaat de verzekeringssector om met de richtlijnen vanuit de overheid, tot meer transparantie in 

communicatie naar consumenten toe?  

 

▪ De organisatie  

▪ Positionering  

 

Definitie transparantie + ‘transparantietijdperk’  

▪ Ontwikkelingen transparantie(tijdperk) 

▪ Definitie transparantie ASR� vertrouwen/Openheid 

AM: communicatie transparantie luistert nauw: actief en schriftelijk, voorafgaand aan tot 

standkoming overeenkomst.  

▪ Rol internet in transparantie  

▪ Doel transparantie?  

▪ Rol verzekeringsbranche? Intermediair? Overheid? Consument? (AFM)? Spanningsveld 

Neemt branche zelf initiatieven? 

o Op de website: hoe ASR te bereiken is, waar klacht indienen, vragen stellen 

o Ook zelf online verzekeringen afsluiten (bereken programma) 

▪ AM: Nog maar een handvol transparante adviseurs 

 

Doel uitgegeven richtlijnen (Ombudsman + AFM) 

▪ Onderliggend: producten verkopen ipv dienstverlening  

▪ Consequentie niet houden aan richtlijn (sanctie) 

▪ Consument voldoende beschermt? 

▪ Oplossen klachten consument (binnen organisatie of naar Kifid) 

▪ Hoe transparant adviseren? 

 

Sterktes + zwakten van transparantie 

▪ Sterke en zwakke punten consument 

AM: volledige transparantie zet solidariteit onder druk (provisiestructuur= solidariteitsstelsel)  

 Zwakte Verzekeraar+ intermediair: 

▪ ontwikkelingen toekomst – grens 

▪ Zwakte: Bezwaarschrift tegen stijgende toezichtkosten AFM 

▪ Sterkte: Oplossing betalen voor diensten intermediair � weg provisies 
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▪ Terughoudendheid bij brancheorganisaties? 

 

Begrijpelijkheid + bekendheid Nieuwe Financiële Bijsluiter 

▪ Nu passieve verstrekking in plaats van actieve verstrekking 

o Het zit consumenten onvoldoende in de genen om het document op te vragen (TNS 

NIPO) 

▪ Informatie verstrekking aan klant verder van keuzemoment af (blindheid consument) 

▪ Brochures volgens AFM meest belangrijke informatiebron? 

 

▪ Bekendheid transparantieproducten consument?  

o 4/5 consumenten bekend met FB (TNS NIPO) 

o 2/5 gebruiken FB bij beslissing, anderen vertrouwen op adviseur (TNS NIPO) 

o Slechts 14% weet hoe hij aan FB komt 

 

▪ Rekening gehouden met (leeftijd, opleidingsniveau, geslacht) ook culturele diversiteit? 

o Aanbeveling: Verhogen bereik FB (TNS NIPO) 

 

Vormgeving (taalgebruik + lettergrootte , afbeeldingen, indeling document, hoeveelheid informatie) 

 

AFM geeft aan: (Hoe maken consumenten financiële keuzes?) vier beslisstijlen: beheersten, 

ambitieuzen, adviesgevoelige en gemaksgeoriënteerde.  

o Eigen verantwoording consument: niet blindelings op adviseur vertrouwen, ook FB 

raadplegen. 

 

Begrijpelijk voor gemiddelde (?) consument.  

 

Overige ‘producten’  als invulling van transparantie 

▪ Welke + hoe aangeboden? (prospectus, Nieuwe FB, brochure, jaarrekening) 

 
10 productsoorten (beleggingsfonds, beleggingsobject, beleggingsverzekeringen, 

levensverzekeringen). Onwetendheid inhoud deze termen onder burger? 
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Bijlage IV – De watermetafoor  

 
Wa·ter het;  De letterlijke betekenis van water zoals deze in de Van Dale staat: 

1 vloeistof die in zuivere toestand geen kleur, reuk of smaak heeft 2 

rivier, meer, kanaal enz. 3 vloeistoffen die er min of meer als water 

uitzien: reukwater, vlekkenwater 4 lichaamsvocht, bv. urine, 

wondvocht. 
20

   

 
Water Staat in het onderzoek centraal voor de (al dan niet transparante) 

communicatie vanuit de verzekeringsbranche naar consumenten toe. 

Er is voor deze metafoor gekozen omdat water eigenschappen bezit 

die metaforisch gezien aansluiten bij het onderwerp van mijn scriptie. 

De kwaliteit van water kan immers variëren van troebel, tot helder 

(drinkbaar) water, wat verwijst naar de variatie van intransparantie 

naar transparantie in communicatie.  

 

Kraak·hel·der bn uitermate schoon.
21

  De titel van de scriptie  ligt in lijn met de 

eigenschappen/staat van water (troebel - helder). Daarnaast zou 

‘kraken’ de associatie kunnen opwekken van ‘scheuren’, wat een 

breuk zou opleveren in de helderheid. Dit staat vervolgens weer 

symbool voor de oorspronkelijke intransparantie binnen de 

verzekeringsbranche.  

 

 (In-)Transparantie Transparantie suggereert dat iets ‘doorzichtig’ of ‘helder’ is. 

Intransparantie suggereert dat iets ‘onduidelijk’ of ‘ondoorzichtig’ is. 

Deze kenmerken van (in-)transparantie vormt de link met de 

watermetafoor uit dit onderzoek.  

 

Krakend naar helderheid De titel van de conclusie grijpt terug op de hoofdtitel van de scriptie. 

Krakend naar helderheid verwijst naar de moeizame, lange weg met 

obstakels (strijd) die de verzekeringsbranche reeds heeft afgelegd op 

weg naar transparantie.  

 

Bronnen Is een verwijzing naar natuurlijke waterbronnen, waarmee de voor 

het onderzoek geraadpleegde bronnen worden aangeduid. 

 

Watermonsters Bij het nemen van watermonsters wordt de waterkwaliteit in een 

bepaald gebied onder de loep genomen. Het nemen van de monsters 

staat symbool voor het uitvoeren van het praktijk (empirisch) 

onderzoek. In dit ‘veldonderzoek’ is onder respondenten onderzocht 

hoe het staat met de kwaliteit van financiële documenten 

(waterkwaliteit) en wat de beste bestrijdingsmiddelen zijn.  

                                                 
20

 http://www.vandale.nl/vandale/opzoeken/woordenboek/?zoekwoord=water), 19 mei 2009 
21

 http://www.vandale.nl/vandale/opzoeken/woordenboek/?zoekwoord=kraakhelder, 26 mei 2009 


