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Voor u ligt een onderzoeksrapport van Blauw Research 
uitgevoerd in opdracht van InterBank. Het onderzoek is 
onderdeel van een reeks onderzoeken omtrent 
gewoontes en attitudes met betrekking tot lenen.

In dit rapport worden de resultaten beschreven van het 
onderzoek naar kredietreclames op tv.

Wij wensen de lezer veel succes met het gebruik van 
de resultaten.

Rotterdam, september 2006
Elke Pool, projectleider
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Kort & Krachtig

1.1 Inleiding

InterBank voert op continue basis onderzoek uit 
onder consumenten om in contact te blijven met hun  
attitudes ten aanzien van het omgaan met financiën. 
Dit jaar staat het thema verantwoord lenen centraal. 
In deze verdieping oftewel aanvulling van het 
basisonderzoek werden respondenten vragen 
voorgelegd omtrent krediet-reclames op tv.

1.2 Achtergrond en probleemstelling

InterBank is onderdeel van ABN AMRO en vervult 
jaarlijks de financiële wensen van tienduizenden 
mensen. In InterBank heeft een aantal financierings-
maatschappijen, zoals Finata, IDM, VoordeelBank, 
Eurofintus, De IJssel en  Mahuko hun krachten 
gebundeld. Gezamenlijk vormen zij de grootste 
financieringsmaatschappij van Nederland en zijn zij 
marktleider in het verstrekken van consumptief 
krediet. De bemiddeling tussen consument en 
InterBank vindt plaats via intermediairs, zoals 
(assurantie)tussenpersonen, kredietbemiddelaars en 
dealers. 

InterBank wil op een betrouwbare en verantwoorde 
manier financiële ruimte creëren voor de consument. 
Door financiële risico’s voor de consument zoveel 
mogelijk te voorkomen, biedt InterBank ‘krediet waar 
je langer mee geniet’. Eerder dit jaar werd een 
onderzoek uitgevoerd met het doel om inzicht te 
verkrijgen in de houding van de consument 
tegenover verantwoord lenen en hoe de consument 
hier in de praktijk mee omgaat. In dit verdiepende 
onderzoek wordt het basisonderzoek aangevuld met 
informatie over de houding van Nederlanders 
tegenover kredietreclames op tv. De doelgroep van 
het onderzoek bestaat uit consumenten van 18 tot en 
met 65 jaar. In totaal hebben 248 consumenten aan 
het onderzoek meegewerkt.  

1 Kort & Krachtig 5

1.1 Inleiding 5
1.2 Achtergrond en probleemstelling 5
1.3 Conclusies 6

In dit rapport zijn een aantal grafieken uit 
het basisrapport gecombineerd met de 
grafieken uit een aanvullend onderzoek 
ter ondersteuning van de persberichten. 
De betreffende grafieken zijn ook als 
zodanig gemarkeerd.
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1.3 Conclusies
Eén op de tien Nederlanders zegt een persoonlijke 
lening of consumptief krediet te hebben. Voordat een 
lening wordt afgesloten, kan de consument op 
verschillende manieren met de kredietverstrekker in 
aanraking gekomen zijn. Eén manier is kredietreclames. 
In deze conclusie wordt samengevat weergegeven hoe 
Nederlanders tegen kredietreclames aankijken, of ze er 
iets mee doen en in hoeverre zij bekend zijn met de 
nieuwe regels van de Wet Financiële Dienstverlening 
(WFD).

Kredietreclames misleidend
90% Van de Nederlanders vindt tv-reclames over lenen 
irritant, 86% noemt ze misleidend. Als men een keuze 
moet maken tussen irritant en misleidend blijkt dat de 
helft van de Nederlanders kredietreclames misleidend 
vindt. Van die groep geeft tweederde (67%) aan deze 
mening te hebben, omdat er volgens hen informatie 
verzwegen wordt. Veel Nederlanders (67%) achten 
leencommercials op tv verantwoordelijk voor 
geldproblemen van consumenten. Meer dan de helft 
van de Nederlanders (57%) vindt het dan ook haar taak 
vrienden of familie te waarschuwen als ze een lening 
willen afsluiten op basis van een tv-commercial over 
lenen. Met name hoogopgeleiden (69%) zijn deze 
mening toegedaan. 
Kredietreclames worden ook vaak irritant gevonden, 
zelfs zo irritant, dat tweederde (66%) meteen zapt als er 
een leencommercial op tv is.
Meer dan de helft (52%) geeft aan nooit een lening aan 
te zullen gaan met een kredietverstrekker of 
intermediair die adverteert op tv. Veel Nederlanders 
(68%) begrijpen dan ook niet dat mensen een lening 
afsluiten op grond van een tv-reclame, aangezien deze 
als misleidend wordt gezien.

1 Kort & Krachtig 5

1.1 Inleiding 5
1.2 Achtergrond & probleemstelling 5
1.3 Conclusies 6

Kredietreclames bereiken soms doel
7% Van de Nederlanders (13% mannen, 2% vrouwen) 
heeft ooit een lening afgesloten n.a.v. een tv-
commercial over lenen. Eén op de tien Nederlanders 
heeft een kennis die naar aanleiding van een tv-
commercial over lenen actie heeft ondernomen.

In beide gevallen is het percentage mannen hoger dan 
dat van vrouwen. Mannen lenen vaker zelf en kennen 
meer mensen die lenen dan vrouwen. Mogelijk is lenen 
meer een mannenzaak of praten mannen er in ieder 
geval makkelijker over dan vrouwen.

Het opleidingsniveau blijkt niet van invloed te zijn op het 
afsluiten van een lening, wel op het feit of men iemand 
kent die actie heeft ondernomen. Het lijkt er derhalve op 
dat ook hoogopgeleiden gemakkelijker hierover praten. 
Wellicht houden lager opgeleiden deze informatie liever 
voor zichzelf. Dit geldt mogelijk ook als verklaring voor 
het onderscheid tussen jongere Nederlanders en 
oudere Nederlanders. Nederlanders van de leeftijds-
categorie 25-44 jaar geven vaker aan (13%) iemand te 
kennen die een lening heeft overwogen n.a.v. een tv-
commercial dan oudere Nederlanders (6%). 

Voorlichting gewenst
Uit onderzoek naar de behoefte aan voorlichting blijkt 
dat men een Postbus 51 campagne een goede manier 
zou vinden om consumenten te waarschuwen voor de 
risico's van geld lenen. De verantwoordelijkheid voor 
een goede voorlichting wordt zowel bij de overheid en 
de kredietvertrekkers, als ook bij de consumenten zelf 
gelegd. Veel Nederlanders vinden dat voorlichting al op 
school moet beginnen en zien daarin voornamelijk een 
rol voor de overheid (65%), maar ook voor de 
kredietverstrekkers (35%).

Nieuwe regels WFD nog weinig effect
Uit het onderzoek blijkt dat 58% van de 
Nederlanders vindt dat de overheid een rol 
moet hebben in de bescherming van de 
consument, bijvoorbeeld in de vorm van 
toezichthouder op kredietverstrekkers. De 
overheid heeft deze rol op zich genomen en de 
regels van WFD vernieuwd.

De resultaten van een verdiepingsonderzoek 
laten zien dat één op de vijf Nederlanders 
enigszins tot goed bekend is met de nieuwe 
regels van de WFD en dat 7% van de 
Nederlanders zelfs een verschil gemerkt heeft 
na de invoering van de nieuwe regels. Daar 
staat echter tegenover dat tweederde (62%) 
van de Nederlanders helemaal niet op de 
hoogte is van de nieuwe regels en de meeste 
Nederlanders zich niet bewust zijn van een 
verandering (93%). Driekwart van de 
Nederlanders vindt dan ook dat er te weinig 
wordt gecommuniceerd over de nieuwe regels 
voor tv-commercials (74%). 

Daarnaast blijkt dat bijna de helft (44%) van de 
Nederlanders vindt dat het imago van tv-
commercials zo slecht is, dat de nieuwe regels 
toch geen zin hebben. Meer dan de helft van 
de Nederlanders, en voornamelijk ouderen 
(77%), verwelkomt dan ook een klachtenlijn 
voor tv-commercials. 
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2 
Kredietreclames 
op TV

2.1 Inleiding

In dit hoofdstuk wordt beschreven hoe Nederlanders 
tegen kredietreclames op tv aankijken. Hoe ervaren 
zij de tv-commercials over lenen en in hoeverre zijn 
ze op de hoogte van de nieuwe regels van de Wet 
Financiële Dienstverlening?
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De door de Nederlanders meest gebruikte 
kredietvorm van de afgelopen vijf jaar is 
geoorloofd rood staan (42%), gevolgd door een 
doorlopend krediet (36%) en de creditcard 
(34%).

Nederlanders tussen de 25 en 44 jaar  en 
hoogopgeleide Nederlanders maken het meest 
gebruik van geoorloofd rood staan (50% en 
60%). De hoogopgeleiden maken vaker gebruik 
van geoorloofd rood staan en de creditcard 
(49%) dan laagopgeleide Nederlanders 
(respectievelijk 35% en 25%).

Meer mannen dan vrouwen maken gebruik van 
een doorlopend krediet (46% vs 27%). Zij 
hebben ook vaker dan vrouwen een klantenkaart 
(15% vs 6%).

Jongeren onder de 25 jaar maken het minst 
vaak gebruik van een doorlopend krediet (10%). 
Bovendien heeft bijna de helft van de jongeren 
geen enkele vorm van krediet (46%).

Meer dan een op de tien Nederlanders heeft een 
persoonlijke lening of consumptief krediet (11%).

2.2 Meer dan één op de tien 
Nederlanders zegt een 
persoonlijke lening te hebben

Gebruik kredietvormen 

12%

18%

2%

10%

11%

34%

36%

42%

2%

12%

11%

4%

15%

11%

39%

46%

39%

11%

25%

6%

11%

30%

27%

45%

0% 10% 20% 30% 40% 50%

geoorloofd rood 
staan bij de bank

doorlopend krediet

creditcard

persoonlijke 
lening/consumptief 

krediet

klantenkaart

lease

geen enkele 
kredietvorm

geen van 
bovenstaande

weet niet

totaal (n=248) man (n=113) vrouw (n=135)
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In deze grafiek blijkt dat Nederlanders zich 
ergeren aan tv-reclames om leningen te verkopen; 
men vindt deze irritant (91%) en misleidend 
(86%). Tweederde vindt zelfs dat de overheid 
deze reclames zou moeten verbieden. Daarnaast 
ziet een ruime meerderheid van 79% een Postbus 
51 campagne als een goede manier om mensen 
te waarschuwen tegen de gevaren van 
onverantwoord lenen. 

Lager opgeleiden zijn het relatief vaak ‘zeer eens’ 
met de stelling dat een Postbus 51 campagne een 
goede manier is om mensen te waarschuwen 
(41% tegenover 29% van de hoger opgeleiden). 
Ook vinden lager opgeleiden vaker dat de 
overheid tv-reclames om leningen te verkopen 
zou moeten verbieden (49% zeer mee eens 
tegenover 36% van de hoger opgeleiden). Hoger 
opgeleiden vinden dit minder belangrijk, mede 
omdat zij de tv-reclames minder vaak misleidend 
vinden (46% zeer mee eens versus 54% 
gemiddeld).

2.3 Nederlanders ergeren zich aan 
tv-reclames

67%

54%

49%

37%

44%

16%

16%

4%

23%

32%

35%

42%

24%

47%

18%

5%

5%

10%

9%

15%

19%

19%

32%

24%

4%

6%

11%

11%

29%

45%

17%

6%

4%

23%

77%

0% 20% 40% 60% 80% 100%

Tv-reclames om leningen te verkopen zijn irritant.

Tv-reclames om leningen te verkopen zijn misleidend.

Geld lenen gaat tegenwoordig te makkelijk.

Een Postbus 51 campagne is een goede
manier om mensen te waarschuwen tegen de gevaren

van onverantwoord geld lenen.

De overheid zou tv-reclames om 
leningen te verkopen moeten verbieden.

Er is niks mis met geld lenen,
als je er maar bewust mee bezig bent.

Geld lenen is eigenlijk altijd onverantwoord.

Geld lenen is iets om je voor te schamen.

Als al mijn vrienden een flatscreen tv
hebben, dan heb ik daar ook recht op

(ook als ik er geen geld voor heb).

zeer mee eens mee eens neutraal mee oneens zeer mee oneens n=531

Stellingen lenen

Hieronder staat een aantal stellingen over geld lenen bij banken/kredietverstrekkers 
(behalve hypotheek). Kunt u aangeven in hoeverre u het eens bent met deze stellingen?

In deze grafiek wordt weergegeven in 
hoeverre men het eens is met de stelling 
dat tv-reclames over lenen irritant zijn en 
dat tv-reclames misleidend zijn.  De 
antwoorden sluiten elkaar dus niet uit.

Deze grafiek is vanuit het basisrapport 
aan dit rapport  toegevoegd.
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2.4 Kredietreclames misleidend

Uit de eerste grafiek blijkt dat de helft van de 
Nederlanders kredietreclames misleidend vindt.
De kredietreclames worden door 50% van de 
Nederlanders misleidend gevonden en door  
43% irritant. 

Mannen zijn milder in hun oordeel dan vrouwen. 
Vrouwen (50%) vinden de reclames vaker irritant 
dan mannen (35%).

Van de Nederlanders die kredietreclames 
misleidend vinden, geeft tweederde (67%) aan 
deze mening te hebben, omdat er veel 
informatie verzwegen wordt.

Bijna de helft (44%) van de Nederlanders heeft 
het gevoel dat er altijd een addertje onder het 
gras zit. Vrouwen zijn vaker achterdochtig dan 
mannen: 54% van de vrouwen heeft het gevoel 
dat er altijd een addertje onder het gras zit (vs
35% van de mannen).

Hoog opgeleide Nederlanders (27%) zijn minder 
vaak die mening toegedaan dan middelbaar 
(52%) en laag opgeleide Nederlanders (49%). 
(verschil met laag opgeleide Nederlanders is 
indicatief)

Mening kredietreclames op TV 

3%

4%

42%

50%

5%

7%

35%

52%

48%

50%

0% 10% 20% 30% 40% 50% 60%

misleidend

irritant

leuk

grappig

geen mening

totaal (n=248) man (n=113) vrouw (n=135)

Reden misleidend 

12%

14%

44%

67%

14%

18%

35%

69%

64%

54%

9%

10%

0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80%

er wordt veel
informatie verzwegen

gevoel altijd een
addertje onder het

gras

is vooral een
gevoelskwestie

vindt de
kredietaanbieders

onbetrouwbaar

weet niet

totaal (n=120) man (n=58) vrouw (n=62)

In deze grafiek heeft de respondent 
moeten kiezen tussen irritant en 
misleidend. Dit verklaart het verschil in 
percentages met voorgaande grafiek.
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15% van de Nederlanders heeft ooit informatie 
ingewonnen naar aanleiding van een tv-
commercial over lenen.

Bovendien heeft 11% van de Nederlanders ooit 
overwogen een lening af te sluiten en heeft 7% 
daadwerkelijk een lening afgesloten. 

Mannen hebben vaker dan vrouwen informatie 
ingewonnen (25% vs 5%) een lening overwogen 
(18% vs 3%) en daadwerkelijk afgesloten (13% 
vs 2%) dan vrouwen. 

Er zijn geen significante verschillen gevonden 
met betrekking tot leeftijd of opleiding.

2.5 15% van de Nederlanders 
heeft ooit informatie 
ingewonnen naar aanleiding 
van een kredietreclame

Zelf actie ondernomen

15%

11%

7%

25%

18%

13%

2%

3%

5%

0% 5% 10% 15% 20% 25% 30%

 informatie ingewonnen
over een lening bij die

specifieke
kredietverstrekker

overwogen een lening bij
die kredietverstrekker af

te sluiten

daadwerkelijk een lening
afgesloten

totaal (n=248) man (n=113) vrouw (n=135)
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Eén op de tien Nederlanders kent iemand die 
naar aanleiding van een tv-commercial over 
lenen actie heeft ondernomen (11%).

Bijna evenveel Nederlanders kennen iemand die 
heeft overwogen een lening af te sluiten (9%) of 
daadwerkelijk een lening heeft afgesloten (9%).

Hoogopgeleide Nederlanders (18%) lijken vaker 
dan laagopgeleiden (7%) een kennis te hebben 
die informatie heeft ingewonnen naar aanleiding 
van een tv-commercial. Zij kennen bovendien 
vaker dan laagopgeleiden iemand die 
overwogen heeft een lening af te sluiten (14% vs
4%) en iemand die dit daadwerkelijk heeft 
gedaan (14% vs 3%). 

Meer mannen dan vrouwen hebben een kennis 
die naar aanleiding van een tv-commercial over 
lenen ofwel informatie heeft ingewonnen (16% 
vs 7%), een lening heeft overwogen (14% vs
5%) of daadwerkelijk een lening heeft afgesloten 
(13% vs 5%). Mogelijk is lenen een onderwerp 
waarover mannen eerder dan vrouwen met 
elkaar spreken of is lenen toch meer een 
mannenaangelegenheid.

Nederlanders van de leeftijdscategorie 25-44 
jaar (13%) kennen vaker iemand die een lening 
heeft overwogen naar aanleiding van een tv-
commercial dan oudere Nederlanders (6%). 

2.6 Meer dan één op tien 
Nederlanders kent iemand die 
n.a.v. leencommercial lening 
heeft afgesloten

Kennis actie ondernomen

11%

9%

9%

16%

14%

13%

7%

5%

5%

0% 5% 10% 15% 20%

 informatie ingewonnen
over een lening bij die

specifieke
kredietverstrekker

overwogen een lening bij
die kredietverstrekker af

te sluiten

daadwerkelijk een lening
afgesloten

totaal (n=248) man (n=113) vrouw (n=135)
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Meer dan de helft van de Nederlanders (57%) 
vindt het haar taak vrienden of familie te 
waarschuwen als ze een lening willen afsluiten 
op basis van een tv-commercial over lenen.
Hoogopgeleiden (69%) lijken dit vaker te vinden 
dan laag (54%) of middelbaar opgeleide 
Nederlanders (54%).

Tweederde van de Nederlanders (67%) vindt dat 
tv-commercials over lenen verantwoordelijk zijn 
voor geldproblemen van consumenten. 

Ongeveer evenveel Nederlanders (68%) vinden 
het onbegrijpelijk dat mensen een lening 
afsluiten op basis van een commercial op tv. 
Oudere Nederlanders (46%) en jongere 
Nederlanders ( 65%) zijn het vaker zeer eens 
met deze uitspraak dan Nederlanders die qua 
leeftijd bij de middengroep behoren (29%).

Vooral laagopgeleide Nederlanders (24%) 
begrijpen niet dat consumenten zitten te zeuren 
over de commercials over lenen (t.o.v. 11% van 
middelbaar opgeleiden en 12% van hoog-
opgeleide Nederlanders). 

Tweederde van de Nederlanders (66%) zapt 
meteen weg als er een tv-commercial over lenen 
op de buis is.

2.7 Leencommercial 
verantwoordelijk voor 
geldproblemen

Stellingen leencommercials 

12%

37%

30%

42%

30%

41%

15%

27%

24%

37%

27%

19%

36%

27%

23%

16%

21%

27%

10%

11%

9%

10%

9%

39%

7%

5%

0% 20% 40% 60% 80% 100%

Ik vind het onbegrijpelijk dat mensen een lening
afsluiten op basis van een commercial op TV.

TV-commercials over lenen zijn verantwoordelijk
voor geldproblemen van consumenten.

Als er een TV-commercial over lenen op de buis is,
zap ik meteen weg.

Ik vind het mijn taak om vrienden of familie te
waarschuwen als ze een lening willen afsluiten op

basis van een TV-commercial over lenen.

Ik zou nooit zaken doen met een kredietverstrekker of
intermediair die adverteert op TV.

Ik snap niet dat consumenten zo zitten te zeuren over
die TV-commercials over lenen.

zeer mee eens mee eens neutraal mee oneens zeer mee oneens
n=248
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2.8  Verantwoord lenen is gedeelde 
verantwoordelijkheid

46%
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30%

23%

19%

10%

4%

44%

51%

48%

43%

42%

26%

4%

9%

8%

17%

22%

31%

24%

26%

9%

4%

10%

7%

31%

47%

32%

10%

19%

53%
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In het voortgezet onderwijs moet aandacht 
worden besteed aan het leren omgaan met geld.

Kredietverstrekkers moeten bij het behandelen
van kredietaanvragen meer rekening houden

met de persoonlijke situatie van de consument.
Als men financiële problemen krijgt 
door (een) te hoge lening(en) kan 
men dat (ook) zichzelf verwijten.

Autodealers moeten hun klanten behoeden
voor onverantwoorde aankopen.

Wanneer iemand uit mijn vriendenkring 
onverantwoorde leenplannen heeft, heb ik

de morele plicht om dit hem/haar af te raden.
Als jongeren onder de 21 jaar onverantwoorde 

leningen afsluiten zijn de ouders tekort-
geschoten in de (financiële) opvoeding.

De overheid bemoeit zich te veel met
kredietverstrekking aan consumenten.

Autodealers hoeven bij koop op afbetaling
de voorwaarden niet te noemen als 
de consument daar niet om vraagt.

zeer mee eens mee eens neutraal mee oneens zeer mee oneens n=531

Stellingen partijen
Uit deze grafiek blijkt dat negen op de tien 
Nederlanders vinden dat het leren omgaan met geld 
onderdeel moet zijn van het voortgezet onderwijs, 
ongeacht wie daar verantwoordelijk voor is. 

Over de vraag of ouders tekortgeschoten zijn in de 
opvoeding als jongeren onverantwoorde leningen 
afsluiten, zijn de meningen verdeeld; 36% vindt van 
wel, 41% vindt van niet. Mannen zijn het vaker dan 
vrouwen eens met deze stelling (45% tegenover 
27%). Ook mensen van 45 jaar en ouder zijn het hier 
relatief vaak mee eens (43%).   

Hieronder staat een aantal stellingen over de rol van verschillende partijen. 
Kunt u aangeven in hoeverre u het eens bent met deze stellingen?

Deze grafiek is vanuit het basisrapport 
aan dit rapport  toegevoegd.
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2.9  Meerdere rollen voor krediet-
verstrekkers en overheid

35%

38%

39%

79%

92%
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aan consumenten
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weet niet

n=336

Verantwoordelijkheid kredietverstrekkers

92%

89%

69%

66%

37%

36%

0% 20% 40% 60% 80% 100%

toezicht houden op
kredietverstrekkers

voorlichting geven
aan consumenten

onverantwoorde
leningen tegenhouden

voorlichting geven op
scholen (voortgezet

onderwijs)

onverantwoorde 
leningen tussentijds

ontbinden

schulden kwijtschelden
structurele uitzichtloze

problemen

n=293

Verantwoordelijkheid overheid
Basis = mensen die vinden dat kredietverstrekkers
een rol moeten hebben in de bescherming van de
consument

In het basisrapport werd tevens gekeken naar de 
verantwoordelijkheid van kredietverstrekkers en 
overheid met betrekking tot lenen. 

Kredietverstrekkers worden met name 
verantwoordelijk geacht voor het tegenhouden 
van onverantwoorde leningen en het geven van 
voorlichting aan consumenten. Ook de overheid 
krijgt deze rol toebedeeld. 
De overheid krijgt nog vaker dan 
kredietverstrekkers verantwoordelijkheid toe-
geschreven op het gebied van voorlichting. Dit 
betreft zowel voorlichting aan consumenten in 
het algemeen als specifiek op scholen. 

Meer dan een derde ziet een rol voor 
kredietverstrekkers weggelegd (35%) voor wat 
betreft voorlichting op scholen.
Nadere analyse (niet in grafiek) wijst uit dat 
vooral de mensen van 45 jaar en ouder (44%) 
vinden dat kredietverstrekkers ook voorlichting 
op scholen moeten geven.

Basis = mensen die vinden dat de overheid een rol
moet hebben in de bescherming van de consument

Welke van onderstaande aspecten vindt u (mede)
tot de verantwoordelijkheid van kredietverstrekkers/
de overheid behoren?  

Deze grafieken zijn vanuit het 
basisrapport aan dit rapport  toegevoegd.
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2.10 Nieuwe regels WFD weinig   
bekendheid

Eén op de vijf Nederlanders is enigszins tot goed 
bekend met de nieuwe regels van de Wet 
Financiële Dienstverlening (16% en 6%). 
Mannen (10%) zijn vaker goed bekend met de 
nieuwe regels dan vrouwen (2%). Ouderen 
(54%) en hoogopgeleide Nederlanders (55%) 
zijn beter op de hoogte van de nieuwe regels 
dan Nederlanders onder de 25 jaar (13%) en 
tussen de 25 en 44 jaar (31%) en laag (30%) of 
middelbaar opgeleide Nederlanders (32%).

Bijna tweederde (62%) van de Nederlanders is 
helemaal niet op de hoogte van de nieuwe 
regels.

Van de Nederlanders merkt 7% een verschil na 
de invoering van de nieuwe regels 

Mannen vinden vaker dan vrouwen dat er sinds 
1 mei minder wordt verzwegen (6% vs 1%) en 
dat de informatie een stuk begrijpelijker is 
geworden (5% vs 1%). Tweederde van de 
Nederlanders heeft niet het gevoel dat er iets is 
veranderd (67%). Een kwart van de 
Nederlanders (26%) weet niet of er iets is 
veranderd.

Bekendheid regels WFD 

62%

16%

16%

6%

57%

16%

18%

10%

14%

16%

68%

0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80%

goed bekend met deze
regels

enigszins bekend met
deze regels

op de hoogte van het
bestaan van de regels

niet op de hoogte van
de regels

totaal (n=248) man (n=113) vrouw (n=135)

26%

67%

24%

5%

6%

65%

69%

29%

0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80%

merkt geen verschil

er wordt minder
verzwegen

informatie is een stuk
begrijpelijker

informatie is
'duidelijker'

weet niet

totaal (n=248) man (n=113) vrouw (n=135)

Opgemerkte veranderingen na 
invoering regels 
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Nederlanders vinden de kredietreclames op tv 
ondanks de nieuwe richtlijnen nog steeds 
misleidend (80%).

Driekwart van de Nederlanders is het eens met 
de stelling dat er te weinig wordt gecom-
municeerd over de nieuwe regels voor Tv-
commercials (74%).

Bijna de helft van de Nederlanders (44%) is het 
eens met de stelling dat het imago van tv-
commercials zo slecht is, dat de nieuwe regels 
geen zin hebben. Hoogopgeleiden zijn het vaker 
(17%) dan laagopgeleide Nederlanders (6%) niet 
eens met deze stelling.

Meer dan de helft van de Nederlanders 
verwelkomt een klachtenlijn voor tv-commercials 
(59%).

Oudere Nederlanders (77%) hebben meer 
interesse in een klachtenlijn dan de jongere 
Nederlanders van tussen de 25 en 44 jaar (52%) 
of onder de 25 jaar (31%).

2.11 Nieuwe regels WFD brengen 
weinig verandering

44%

59%

73%

80%

36%

27%

21%

12%

9%

7%

11%

7%

4%

6%
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Ook al zijn er nieuwe 
richtlijnen voor TV-commercials 
van kracht, naar mijn idee zijn er 

nog steeds misleidende commercials.

Er wordt te weinig 
gecommuniceerd over 
de nieuwe regels voor 

TV-commercials.

Een klachtenlijn voor 
TV-commercials over 

lenen is van harte welkom.

Het imago van TV-commercials 
over lenen is zo slecht, dat de 

nieuwe regels geen zin hebben.

eens neutraal oneens geen mening

Stellingen regels WFD

n=248
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Bijlage 
Verantwoording
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10 Verantwoording

Verantwoording

Inleiding
Door continu onderzoek te doen onder consumenten 
wil InterBank meer inzicht in de beweegredenen van 
de consument om geld te lenen en wat er speelt op 
het gebied van omgaan met geld. Dat werd 
onderzocht in het basisonderzoek over lenen. Dit 
onderzoek vormt een verdiepingsslag op het 
basisonderzoek met de nadruk op inzicht in de 
houding van consumenten ten opzichte van 
kredietreclames op tv.

Methode
De doelgroep van het onderzoek bestaat uit het 
algemeen Nederlands publiek in de leeftijd van 18 tot 
en met 65 jaar.

Het onderzoek geeft cijfermatige inzichten en is dus 
kwantitatief van aard. De gegevensverzameling in dit 
kwantitatieve onderzoek heeft plaatsgevonden via het 
online panel van Blauw Research (www.blauwnl.nl). 
De (potentiële) respondenten ontvingen een uitnodi-
gingsmail met een link, met daarin een unieke code 
en wachtwoord. Via deze link kon de vragenlijst op 
(een afgeschermd deel van) de website van Blauw 
Research worden ingevuld.

De vragenlijst voor dit onderzoek is ontwikkeld door 
Blauw Research in samenwerking met InterBank en 
Sterk Werk Communicatie. Vervolgens is de vragen-
lijst geprogrammeerd en getest in Dub-Interviewer 
(WAPI-software).
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10 VerantwoordingSteekproef, veldwerk
De steekproef bestaat uit een benadering van 784 
Nederlanders in de leeftijd van 18 tot en met 65 jaar. 
Uiteindelijk hebben 248 respondenten in die leeftijd de 
vragenlijst ingevuld. De veldwerkperiode liep van 1 tot 
en met 10 september. 

Het basisonderzoek is in opdracht van InterBank
uitgevoerd van 12 tot en met 22 mei en vond plaats 
onder 531 Nederlanders in de leeftijd van 18 tot en 
met 65  jaar.

Resultaten
De onderzoeksuitkomsten mogen als representatief 
worden beschouwd voor de Nederlandse bevolking. 
Representativiteit van onderzoeksuitkomsten betekent 
dat deze kunnen worden gegeneraliseerd naar het 
algemeen publiek van Nederland. De dataset van het 
onderzoek onder de consumenten is na afloop van 
het onderzoek gewogen naar de populatiegegevens 
van de Nederlandse bevolking (Gouden Standaard, 
MOA). De weging is op basis van leeftijd, geslacht en 
opleiding gedaan.

Verwerking en rapportage

Na afloop van het veldwerk is het opgebouwde 
databestand gecontroleerd. Het databestand is 
vervolgens geschikt gemaakt voor statistische 
analyse. Analyse heeft plaatsgevonden door middel 
van de meest gangbare toetsen en testen. Waar in dit 
rapport wordt gesproken van een verschil, dan is er 
sprake van een statistisch significant verschil met een 
significantieniveau van maximaal 5%. Dit betekent dat 
met minimaal 95% betrouwbaarheid gesteld kan 
worden dat het waargenomen verschil in de 
steekproef ook voor de gehele onderzoekspopulatie 
geldt.

De rapportage bestaat uit een management-
samenvatting, een beschrijving van de onderzoeks-
resultaten - visueel ondersteund door grafieken - en 
een onderzoeksverantwoording.


