
 
 

 

 

 

 

 

Bijlage 2 – aanvullende opmerkingen principes  

 

 

1. Principe 1: Er wordt een realistisch beeld gehanteerd van de kennis, vaardigheden en het gedrag 

van consumenten 

 

Dit principe – in combinatie met principes 3, 6 en 7  - doet vermoeden dat de AFM verwacht dat 

beleggingsondernemingen gedragswetenschappen toepassen bij het ‘inrichten van de 

keuzeomgeving’. Allereerst is onduidelijk wat wordt verstaan onder ‘inrichten van de 

keuzeomgeving’. Indien dit ziet op de wijze van inwinnen van informatie om te bepalen of een 

beleggingsdienst al dan niet in combinatie met een financieel instrument geschikt dan wel 

passend is, dan zijn daarop de MiFID II-regels van toepassing. Afwijken daarvan, en hieronder 

valt ook aanvullen, is slechts in beperkte mate toegestaan.  

 

2. Principe 2: In alle fasen van het beslisproces is aandacht voor het gedrag en de belangen van 

consumenten 

 

In de toelichting staat dat in elke fase van het beslisproces de benodigde aandacht krijgt in de 

dienstverlening aan de consument en dat de keuzeomgeving niet alleen geoptimaliseerd is voor 

de aankoopfase, maar dat ook evaluatiemogelijkheden geboden worden. 

 

Wij gaan ervan uit dat de met beslisproces voor de consument gedoeld wordt op de informatie die 

de consument ‘ziet’ bij aanschaf, wijziging of opzegging van het product (de keuzemomenten voor 

de consument). Voorafgaand daaraan zijn er keuzemomenten voor beleggingsonderneming (ten 

aanzien van product en distributie).  

 

Voorts verwacht de AFM, zo staat in de toelichting, dat financiële ondernemingen geen 

onredelijke financiële en niet-financiële obstakels tegenkomen wanneer zij willen veranderen van 

product of dienstverlener.  

 

Of een voorwaarde om te wijzigen of te beëindigen dan wel een klacht of claim in te dienen een 

onredelijk (niet)financieel obstakel is, is primair een vraag van wat partijen zijn overeengekomen. 

In dit verband wordt ook gewezen op de wettelijke bepalingen met betrekking tot algemene 

voorwaarden (zwarte en grijze lijst). 
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3. Principes 3, 6 en 7: Sturing in de keuzeomgeving houdt aantoonbaar rekening met het belang 

van de klant (principe 3); de inrichting van de distributie helpt consumenten met het 

achterhalen van hun eigen voorkeuren (principe 6) en de inrichting van de distributie helpt 

consumenten bij het vinden van een passend product of dienst (principe 7). 

 

Sturen op basis van de informatie die de onderneming over de consument heeft (principe 3) in 

combinatie met tools of persoonlijke interactie zouden consumenten kunnen helpen hun eigen 

voorkeuren te achterhalen geeft de indruk dat de sturing gepersonaliseerd dient te worden.  

 

Dit wordt ook met zoveel woorden genoemd in principe 71. Dit doet denken aan een 

adviesverplichting voor alle producten. De VV&A vindt dit niet realistisch. Daarnaast is voor het 

analyseren van gedrag op een website voorafgaande toestemming nodig van de websitegebruiker, 

i.e. de consument.  

 

4. Principes 4 en 5: De geselecteerde kenmerken van de doelgroep zijn relevant, onderscheidend 

en volgen logischerwijze uit de kenmerken van het product (principe 4) en de keuzeopties en 

presentatiewijze sluiten aan bij het gedrag, kennis en vaardigheden van de doelgroep (principe 

5). 

 

Voor wat betreft het bepalen van de doelgroep is dit niets anders dan toepassen van reeds 

bestaande product governance regels en daardoor in onze ogen verwarrend. 

 

5. Principe 8: Informatie voor consumenten sluit aan bij de wijze waarop zij informatie 

verwerken. 

 

Dit geeft de indruk dat gepersonaliseerde informatie vereist is. Hoe verhoudt dit zich met de meer 

algemene informatieverplichtingen en eisen die aan marketinguitingen worden gesteld, 

samengevat in het algemene principe dat die informatie ‘correct, duidelijk en niet misleidend’ 

dient te zijn. Wij vragen ons wederom af sinds wanneer het rekening houden met gedrag en 

vaardigheden van een doelgroep onderdeel zijn geworden van het financieel toezicht(recht). 

 

 

 

 
1  “Een ander voorbeeld is het aanbieden van een gepersonaliseerd aanbod aan consumenten, op basis van voldoende 

ingewonnen informatie. 
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6. Principe 9: De informatievoorziening helpt consumenten een passende keuze te maken 

 

De toelichting op dit principe spreekt van standaardisering van informatie. Hoe verhoudt deze 

standaardisering zich met de – kennelijke – verwachting volgend uit de principes 3, 6, 7 en 8 dat 

de informatie op de consument toegesneden dient te zijn? 

 

7. Principes 10 tot en met 12 Er is toegang tot voldoende kennis om inzichten over het gedrag van 

consumenten toe te passen in het belang van de klant (principe 10); de governance  structuur en 

de bedrijfsprocessen zorgen voor een effectieve toepassing van inzichten over het gedrag van 

consumenten (principe 11) en inzichten over het gedrag van consumenten zijn onderdeel van de 

evaluatie en voortdurende verbetering van de keuzeomgeving. 

 

Samengevat verwacht de AFM dat een beleggingsonderneming gedragswetenschappers 

raadpleegt en inzichten uit de gedragswetenschappen toepast voor de inrichting van (delen van) 

de bedrijfsvoering. De voorgestelde principes zijn echter ruimer dan wat voor 

beleggingsondernemingen op grond van de Europese wetgeving, waaronder MiFID II,  vereist is, 

zonder dat wordt aangegeven waarom het noodzakelijk is om van die Europese wetgeving af te 

wijken, zo dit al geoorloofd is. 

 

 

 

 


