
Werkt de wildwestwaarschuwing wel?

Onderzoek naar de vrijstellingsvermelding Let op! U belegt buiten AFM-toezicht

Wilte Zijlstra en Nynke van Egmond-de Boer*

Voor beleggingsaanbiedingen aan particulieren die bui-
ten toezicht vallen, geldt sinds 2012 een verplichte vrij-
stellingsvermelding in een vast formaat. In een gerando-
miseerd experiment tonen we aan dat afwezigheid van
de melding ‘Let op! U belegt buiten AFM-toezicht. Geen
vergunning- en prospectusplicht voor deze activiteit’ leidt
tot een hogere investeringsintentie (het effect op het
daadwerkelijke gedrag is niet gemeten), vooral bij ver-
mogende respondenten die de melding niet kennen (58
procent van de populatie). Dit lijkt in lijn met een doel
van de waarschuwing, namelijk consumenten bescher-
men door ze te wijzen op hun grotere eigen verantwoor-
delijkheid bij deze producten. Met dit gerandomiseerde
experiment laten we zien dat het nuttig en uitvoerbaar is
voor toezichthouders om hun interventies te testen op
effectiviteit.

Inleiding

Sinds 2006 houdt de AFM toezicht op beleggingsobjec-
ten zoals teakhout en andere bijzondere beleggingen. De
AFM kreeg deze toezichttaak ‘ondanks de tegenwerpin-
gen van de AFM’.1 Over het doel en de ontstaansge-
schiedenis van de vrijstellingsvermelding schrijft toen-
malige AFM-bestuurder Theodor Kockelkoren:

‘De AFM stelde als alternatief voor om beleggers
actief te waarschuwen. De AFM had bijvoorbeeld
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1. T. Kockelkoren, Toezicht als beroep, Gentian Publishing 2016, p. 63.

gesuggereerd om een “wildwest bordje” [sic] te intro-
duceren. Consumenten zouden dan bij alle reclames
gewaarschuwd moeten worden. Iets in de trant van:
“Let op! Hier is geen toezicht!”. Dit bordje is er de
nodige jaren daarna inderdaad gekomen. Weliswaar
met een net andere tekst: “Let op! U belegt buiten
AFM-toezicht. Geen vergunningplicht voor deze
activiteit”.’2

Sinds 2012 is deze zogenoemde vrijstellingsvermelding
in een vast en voorgeschreven formaat verplicht bij alle
reclames voor beleggingen die buiten het toezicht van de
AFM vallen. Met de vrijstellingen maakt de wetgever
een scheiding tussen producten die wel en niet onder
toezicht staan. Daar waar geen toezicht is, worden
beleggers geacht zelf hun verantwoordelijkheid te kun-
nen nemen. Hoe ze deze eigen verantwoordelijkheid
moeten invullen, en welk gedrag ze daarvoor moeten
vertonen, is niet gespecificeerd in de doelen van de vrij-
stellingsvermelding. Het oorspronkelijke doel lijkt voor-
al om te waarschuwen en om potentiële beleggers
bewust te maken. Daardoor is het lastig meetbaar wan-
neer de vrijstellingsvermelding een succes is. Voor alle
beleggingen geldt dat ze moeten passen bij het risico-
profiel van de belegger. De vrijstellingsvermelding wijst
op mogelijke aanvullende risico’s die spelen voor beleg-
gingen buiten toezicht. Voor bepaalde beleggers kunnen
vrijgestelde beleggingen met deze aanvullende, potenti-
ele risico’s, passen binnen hun risico en rendements-
doelstellingen.
Aanbieders van beleggingen kunnen hun propositie zo
vormgeven dat ze onder een vrijstelling vallen, waardoor
er minder eisen op de aanbieding van toepassing zijn.
Om (retail)beleggers te waarschuwen dat er sprake is

2. Kockelkoren 2016, p. 62.
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van een lichter regime, moet er een verplichte waarschu-
wing worden getoond.
Een verplichte waarschuwing is een van de instrumen-
ten die een toezichthouder in zijn gereedschapskist
heeft. Om een zo effectief mogelijke toezichthouder te
kunnen zijn, is het van belang de effectiviteit van ver-
schillende interventies te toetsen.3 Verder wil de AFM
ook weten hoe intensief ze toezicht moet houden op de
naleving van het gebruik van de vrijstellingsvermelding.
Daarom is dit empirische onderzoek naar de waarschu-
wende werking van de vrijstellingsvermelding uitge-
voerd.
In dit artikel beschrijven we een experiment naar het
waarschuwende effect van de vrijstellingsvermelding op
de koopintentie bij een belegging buiten toezicht.
Omdat de uitkomsten gaan over de intentie van mensen,
en niet over hun daadwerkelijke gedrag, kunnen we het
effect van de vrijstellingsvermelding niet met zekerheid
duiden, maar helpt het ons wel om potentiële effecten
van het instrument beter op waarde te kunnen schatten.
Een onderzoek waarbij de AFM wel het daadwerkelijke
gedrag van consumenten heeft gemeten, is het onder-
zoek naar het effect van de kredietwaarschuwing.4 Daar-
uit blijkt dat deze specifieke waarschuwing geen direct
effect heeft op het gedrag van consumenten.

Het effect van waarschuwingen
Verschillende studies bevatten een overzicht van de lite-
ratuur over waarschuwingen.5 Zo deden Argo en Main
(2004) een meta-analyse naar het effect van waarschu-
wingslabels bij verschillende producten, zoals alcohol,
sigaretten, zwembaden, zagen en chemicaliën. Voor de
financiële sector is bijvoorbeeld het onderzoek naar het
effect van disclaimers bij beleggingsfondsen relevant.6
De verplichte waarschuwing van de Amerikaanse toe-
zichthouder SEC ‘Past performance does not guarantee
future results’ (resultaten uit het verleden bieden geen
garantie voor de toekomst) leidde in hun experiment
niet tot een lagere koopintentie.
Waarschuwingen werken soms wel en soms niet. De
effectiviteit van een waarschuwing is bijvoorbeeld hoger
naarmate het makkelijker is om te voldoen, om compli-

3. P.L.C. Hilbers, D.R. Rijsbergen, K. Raaijmakers en F. de Vries, ‘Effectme-
ting in het toezicht op de financiële sector’, TvT 2012, afl. 2, p. 38-49;
J. van Dorp en J. Schipper, De Interventie - Hoe los je hardnekkige
nalevingsproblemen op?, Den Haag: Inspectieraad 2013. Zie <www.
rijksinspecties. nl/ binaries/ inspectieraad/ documenten/ publicaties/ 2013/
01/ 01/ index/ vt -interventie -digiboek -2013 -1028 -def -2 -tcm296
-346908. pdf>.

4. AFM, ‘Let op! Geld lenen kost geld’ geen onmiddellijk effect in ver-
koopomgeving, 6 december 2016; <www. afm. nl/ nl -nl/ professionals/
nieuws/ 2016/ dec/ geld -lenen -geen -effect>.

5. D.W. Stewart en I.M. Martin, ‘Intended and unintended consequences
of warning messages: A review and synthesis of empirical research’,
Journal of Public Policy & Marketing 1994, p. 1-19; J.J. Argo en K.J.
Main, ‘Meta-Analyses of the Effectiveness of Warning Labels’, Journal
of Public Policy & Marketing 2004, vol. 23, nr. 2, p. 193-208; G. Loe-
wenstein, C.R. Sunstein en R. Golman, ‘Disclosure: Psychology changes
everything’, Annual Review of Economics 2014, 6, p. 391-419.

6. M. Mercer, A.R. Palmiter en A.E. Taha, ‘Worthless warnings? Testing
the effectiveness of disclaimers in mutual fund advertisements’, Journal
of Empirical Legal Studies 2010, vol. 7, nr. 3, p. 429-459.

ant te zijn.7 Belangrijk om hierbij op te merken is dat de
vrijstellingsvermelding niet aangeeft welk (alternatief)
gedrag van consumenten verwacht wordt. De waarschu-
wing biedt geen handelingsperspectief, vertelt niet wat
je wel of niet zou moeten doen.
Informatieverstrekking in het algemeen en waarschu-
wingen in het bijzonder zijn zeker niet de panacee voor
alles.8 Loewenstein, Sunstein en Golman (2014) stellen
over verplichte informatieverstrekking en disclosure:
‘Veel beslissingen worden intuïtief genomen en zelfs als
alle informatie (verplicht) aan de klant moet worden
aangeboden heeft dat vaak meer effect op het gedrag van
de aanbieder dan op het gedrag van de klant.’9
Zoals hierboven genoemd deed de AFM onderzoek10

naar de effectiviteit van de kredietwaarschuwing (‘Let
op! Geld lenen kost geld’). In een experiment binnen de
digitale verkoopomgeving van een kredietaanbieder
onderzochten we de directe invloed van de kredietwaar-
schuwing op het daadwerkelijke gedrag van consumen-
ten (het klikgedrag, de wijze van oriëntatie en de
gemaakte keuzes, zoals de hoogte van het aangevraagde
leenbedrag). De waarschuwing leidt niet tot een veran-
dering van het gedrag. Daarnaast toonde vragenlijston-
derzoek geen invloed aan van de kredietwaarschuwing
op de attitude van consumenten ten aanzien van geld
lenen, de voorgenomen handelwijze en de wijze waarop
consumenten kredietreclames ervaren. Wat de langeter-
mijninvloed is van de kredietwaarschuwing op het
gedrag van consumenten is niet onderzocht.

De invoering van de vrijstellingsvermelding
Ondernemingen die voor een activiteit gebruikmaken
van een vrijstelling van het toezicht moeten vanaf
1 januari 2012 in bijvoorbeeld reclame en brochures een
verplichte vrijstellingsvermelding opnemen, in vaste en
voorgeschreven formaten.11

Voor de invoering bestond er bij beleggingsinstellingen
en beleggingsobjecten al een verplichting om mede te
delen dat men niet onder toezicht staat wanneer men
gebruikmaakte van vrijstellingen voor een vergunning-
verplichting. In dat geval had de aanbieder van de beleg-

7. Argo en Main 2004.
8. De Engelse term voor (verplichte) informatieverstrekking (disclosure) is

breder dan alleen waarschuwen. Zo is disclosure een veelgebruikte
methode om belangenverstrengeling (conflict of interest) expliciet te
maken en daarmee negatieve effecten van conflict of interest in te per-
ken. Bijvoorbeeld voor adviseurs die een intermediaire rol hebben tus-
sen klant en aanbieder, waarbij hun persoonlijke belang niet altijd 100
procent in overeenstemming is met het belang van de klant. Disclosure/
verplichte informatieverstrekking moet dit oplossen, maar kan weer lei-
den tot strategic exaggeration (strategische overdrijving door de advi-
seur) en moral licensing (goedpraten ‘ik heb het toch gezegd’, disclosu-
re als een vrijbrief), en kan daardoor zelfs averechts werken. Zie G. Loe-
wenstein, S. Sah en D.M. Cain, ‘The unintended consequences of con-
flict op interest disclosure’, JAMA 2012, 7, p. 669-670 en literatuurver-
wijzingen daarin.

9. G. Loewenstein, C.R. Sunstein en R. Golman, ‘Disclosure: Psychology
changes everything’, Annual Review of Economics 2014, 6, p.
391-419.

10. <www. afm. nl/ nl -nl/ professionals/ nieuws/ 2016/ dec/ geld -lenen -geen -
effect>.

11. <www. afm. nl/ nl -nl/ professionals/ onderwerpen/ downloadbestanden -
informatieverstrekking/ vrijstellingsvermelding>.
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ging dus geen AFM-vergunning. Ook voor sommige
vrijstellingsgronden voor prospectusplicht gold zo’n
plicht. Deze situatie kan zich bijvoorbeeld voordoen als
een financiële instelling met een vergunning van de
AFM (ook) beleggingen aanbiedt die niet onder toezicht
vallen.
Aanbieders en consumenten vonden de vrijstellingen
moeilijk te begrijpen en konden moeilijk onderscheid
maken tussen effecten, beleggingsinstellingen en beleg-
gingsobjecten. Daarom is een uniforme – voor alle pro-
ducten geldende – vrijstellingsvermelding met vorm-
voorschrift ingevoerd.
De rationale achter de vrijstellingen is dat het bij deze
beleggingen gaat om professionele partijen of om bedui-
dende bedragen. In deze gevallen worden beleggers
geacht de kennis te hebben om de aanbieding zelf te
beoordelen. De vrijstellingsvermelding wijst beleggers
nogmaals op die eigen verantwoordelijkheid. Doel is
potentiële, particuliere beleggers zich ervan bewust te
maken dat het product niet onder toezicht staat en dat er
hier dus een nog grotere eigen verantwoordelijkheid is.
De doelgroep van het product bestaat in zijn algemeen-
heid uit alle niet-professionele partijen. Een belangrijke
subdoelgroep bestaat uit consumenten die zich niet
bewust zijn van het ontbreken van toezicht en consu-
menten die weinig kennis hebben van financiële produc-
ten.
De vrijstellingsvermelding geldt onder andere voor aan-
biedingen van effecten en beleggingsobjecten boven
€ 100.000. Daarnaast zijn er andere vrijstellingsgronden,
bijvoorbeeld als het product aan een beperkt aantal
investeerders wordt aangeboden (zie www. afm. nl/
vrijstelling voor vrijstellingsgronden).
Er zijn AFM-voorschriften voor het gebruik van de vrij-
stellingsvermelding. Er zijn drie varianten:
– ‘Let op! U belegt buiten AFM-toezicht. Geen ver-

gunningsplicht voor deze activiteit.’
– ‘Let op! U belegt buiten AFM-toezicht. Geen pros-

pectusplicht voor deze activiteit.’
– ‘Let op! U belegt buiten AFM-toezicht. Geen ver-

gunning- en prospectusplicht voor deze activiteit.’

Bij de verplichte tekst hoort ook een vast symbool dat
bestaat uit een denkend persoon met een vraagteken.

• Consultatie – input van de markt
De definitieve keuze voor zinnen (‘Let op! U belegt bui-
ten AFM-toezicht’12) en symbool (denkend persoon met
een vraagteken en euromunt13) is mede gebaseerd op

12. Andere geteste zinnen onder consumenten waren bijvoorbeeld ‘Wees
extra alert! De AFM houdt hier geen toezicht’ of ‘Hier geen toezicht
van de AFM. Wees extra kritisch’.

13. Voorbeelden van andere geteste symbolen: een paraplu met een kruis
erdoorheen of een poppetje dat een euromunt draagt over een grillig
(koers)landschap.

een consultatie met de markt en op een consumen-
tenonderzoek naar de begrijpelijkheid, herkenbaarheid
en waarschuwende werking van de vrijstellingsvermel-
ding.14 De gekozen waarschuwingszinnen zijn relatief
objectief/neutraal en zijn in lijn met de waarschuwing
bij geldleningen (‘Let op! Geld lenen kost geld’).15

Daarnaast vroeg de AFM aan belanghebbenden in de
markt om input te leveren op de praktische toepasbaar-
heid en werkbaarheid van de vrijstellingsvermelding en
hoe deze in reclame-uitingen en informatiedocumenten
opgenomen moet worden. Een reactie uit de markt luid-
de dat opname van een visueel element in een interna-
tionale context niet als serieus ervaren wordt. Hierop
was de reactie van de AFM:

‘De lastenverzwaring die in het kader van een onge-
bruikelijke internationale context hier door respon-
denten is geschetst, acht de AFM ondergeschikt aan
het belang van een duidelijke, goed zichtbare en ade-
quate waarschuwing voor beleggers. (…) een symbool
[versterkt] de inhoud van de boodschap. Beide dra-
gen bij aan het overdragen van de boodschap. De
AFM heeft er daarom voor gekozen de combinatie
van een tekst, een symbool en een afbakenend kader
te handhaven.’16

75.000 mensen beleggen buiten toezicht
Ruim een zevende (15 procent) van de Nederlandse
bevolking van 18 jaar en ouder belegt, zelfstandig of met
een adviseur, of via een vermogensbeheerder.17 Consu-
menten die alleen indirect beleggen, via hypotheek of
pensioengebonden, vallen hier niet onder. In 2013 was
ongeveer 6 procent van de particuliere beleggers, ofwel
zo’n 75.000 mensen, een belegger die ook buiten toe-
zicht belegt.18

Advertenties voor beleggen buiten toezicht
In 2015 werd er in totaal voor 360 miljoen euro geadver-
teerd voor financiële producten en diensten in traditio-
nele media (krant, televisie, radio, exclusief online),
blijkt uit cijfers van mediabureau Adfact. Advertenties
specifiek voor beleggingsproducten en -diensten, zoals
beleggingsrekeningen, beleggingsadvies, of effecten

14. AFM, Let op! U belegt buiten AFM toezicht, 27 juni 2011, zie <www.
afm. nl/ nl/ nieuws/ 2011/ juni/ vrijstellingsvermelding. aspx>.

15. AFM, AFM: Let op! Geld lenen kost geld is succes, 29 december 2009,
zie <www. afm. nl/ nl -nl/ nieuws/ 2009/ dec/ kredietwaarschuwingszin -
succes>.

16. AFM, Feedbackstatement. Consultatie vrijstellingsvermelding en wijzi-
ging van de Nadere regeling gedragstoezicht financiële ondernemingen
Wft, 2011, zie <www. afm. nl/ ~/ profmedia/ files/ consultaties/ 2011/
feedbackstatement -vrijstellingsvermelding. ashx ?la= nl -nl>.

17. GfK, AFM Consumentenmonitor najaar 2015 – particuliere beleggers,
2015, zie. <www. afm. nl/ ~/ profmedia/ files/ consumentenmonitor/ 2015/
najaar -2015 -beleggers. ashx>.

18. W.G. Zijlstra, ‘Beleggen buiten toezicht’, Economisch Statistische
Berichten 99 (4683), 18 april 2014, p. 240.

Figuur 1 Vergunning- en prospectusvrijstellingsvermelding

Let op! U belegt buiten AFM-toezicht.
Geen vergunning- en prospectusplicht voor deze activiteit. €
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komen tot bijna 23 miljoen euro aan mediawaarde in
2015, ruim 6 procent van het totaal, aldus de Adfact-cij-
fers. Corporate advertenties, gericht op naamsbekend-
heid of brand van bijvoorbeeld een bank of broker, zijn
niet opgenomen in dit totaal, maar zijn wel onderdeel
van de 360 miljoen euro bruto die door de financiële
sector als geheel aan media-uitingen wordt besteed.
Een aparte categorie die Adfact ook registreert, zijn
advertenties voor investeringen in vakantiewoningen.
Deze advertenties zijn vrijwel altijd advertenties in lan-
delijke dagbladen en kostten bijna 20 miljoen euro in
totaal aan brutomediabestedingen. Het aanbod voor
beleggen in vakantiewoningen betreft vrijwel altijd
beleggingen buiten toezicht en deze advertenties in
kranten voeren dan ook de waarschuwingszin ‘Let op! U
belegt buiten AFM-toezicht. Geen vergunningsplicht
voor deze activiteit’. De mediabudgetten voor aanbie-
dingen om buiten toezicht te beleggen zijn dus substan-
tieel, ook in relatieve zin, dus afgezet tegen het totale
budget voor advertenties voor beleggen.

Onderzoeksvraag
Wat is het effect van de vrijstellingsvermelding ‘Let op!
U belegt buiten AFM-toezicht. Geen vergunningsplicht
voor deze activiteit’ in een beleggingsadvertentie, op de
koopintentie van consumenten met meer dan € 100.000
vrij vermogen, zoals gemeten in een gerandomiseerd
experiment?

Methode: Randomized
controlled trial19 in AFM
Consumentenpanel

In mei 2015 is een korte vragenlijst uitgezet in het AFM
Consumentenpanel. Dit panel bestaat voor een kwart uit
consumenten die ooit contact opnamen met de AFM,
voor twee derde uit mensen uit het grotere, representa-
tieve panel van onafhankelijk marktonderzoeksbureau
GfK. De overige panelleden hebben zichzelf via de web-
site www. afmconsumentenpanel. nl aangemeld. Het
onderzoek is uitgezet onder 1.886 respondenten waarvan
1.308 respondenten hebben deelgenomen (responsper-
centage 69 procent). Aansluitend, enkele weken na het
eerste experiment, is een replicatie-experiment uitge-
voerd onder N=301 respondenten uit het grotere GfK-
panel dat uit 85.000 respondenten bestaat. Deze respon-
denten waren geselecteerd op basis van hun vrij vermo-
gen; dat moest meer dan € 150.000 zijn. De vragenlijst
in het replicatie-experiment was een verkorte versie van
de oorspronkelijke vragenlijst.

19. Meer informatie over randomized controlled trials (RCT) en de
toepassing in beleid in deze publicatie van het Engelse Behavioural
Insights Team: Test, Learn, Adapt: Developing Public Policy with
Randomised Controlled Trials, zie <www. behaviouralinsights. co. uk/
publications/ test -learn -adapt -developing -public -policy -with -randomised
-controlled -trials/ >.

We vroegen alle respondenten naar de bekendheid van
de vrijstellingsvermeldingen. Iedere respondent kreeg
daarbij willekeurig twee van de drie vrijstellingsvermel-
dingen voorgelegd. In het replicatie-experiment is niet
naar bekendheid gevraagd.
De 317 respondenten met een zelfgerapporteerd vrij
vermogen van € 100.000 of meer beantwoordden ook
vragen naar onder meer hun koopintentie bij fictieve
maar realistisch ogende beleggingsaanbiedingen. De
vraag naar koopintentie luidde: ‘Stel, u heeft voldoende
vrij vermogen beschikbaar. Hoe waarschijnlijk is het dat
u ingaat op bovenstaande aanbieding?’. Antwoorden was
mogelijk op een 7-puntsschaal die we coderen van –3
voor ‘Zeer onwaarschijnlijk’ tot 3 voor ‘Zeer waarschijn-
lijk’. Deze vraag liep ook mee in het replicatie-experi-
ment.
De uitingen verschilden alleen in de aan- of afwezigheid
van een vrijstellingsvermelding. Zie figuur 2 voor twee
van de vier gebruikte voorbeelden. De andere twee
gebruikte voorbeelden zijn een aanbieding met vergun-
ningsvrijstellingsvermelding en een aanbieding met
prospectusvrijstellingsvermelding. Respondenten kre-
gen willekeurig een van deze vier uitingen te zien, met
daarna een vraag over de koopintentie en vragen over de
betrouwbaarheid, professionaliteit, integriteit en veilig-
heid van de aanbieder. Vervolgens werd dit herhaald
met een van de andere aanbiedingen. Een respondent
kon dus eerst de versie mét de prospectusvrijstellings-
vermelding zien, vragen beantwoorden en daarna de
versie zónder een vrijstellingsvermelding. De inhoud
van de advertentie verschilde verder niet tussen de twee
uitingen die een respondent te zien kreeg, alleen de aan/
afwezigheid van een waarschuwing en welke van de drie
waarschuwingen getoond werd.
In het replicatie-experiment zijn alleen de uiting zonder
waarschuwing en de uiting met de vrijstelling ‘Let op!
U belegt buiten AFM-toezicht. Geen vergunningsplicht
voor deze activiteit’ gebruikt. De vrijstellingsvermelding
‘geen vergunning’ is voor de replicatie gekozen omdat
het verschil met de controle (geen vrijstellingsvermel-
ding) in het oorspronkelijke experiment het kleinst was
in de uitkomsten met de oorspronkelijke opzet.

Resultaten

Bekendheid vrijstellingsvermelding
Alle respondenten, ook mensen met minder dan
€ 100.000 vrij vermogen, vulden vragen in die toetsen in
hoeverre ze bekend zijn met de vrijstellingsvermeldin-
gen. Alleen de groep met meer dan € 100.000 vermogen
beoordeelde de aanbiedingen op betrouwbaarheid, pro-
fessionaliteit, integriteit en veiligheid van de aanbieder.
De vrijstellingsvermelding voor de vergunningplicht is
het bekendst, 42 procent van de respondenten zegt die
te kennen. Een derde (34 procent) kent de prospectus-
vrijstellingsvermelding en 33 procent kent de vrijstel-
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lingsvermelding van prospectus- en vergunningplicht.20

Van alle respondenten kent 58 procent geen van de vrij-
stellingsvermeldingen.
Het totale vermogen exclusief onroerend goed van de
respondent hangt ook samen met de bekendheid van de
vrijstellingsvermelding. Hoe hoger het vrije vermogen,
hoe hoger de bekendheid van de vrijstellingsvermelding.
Van de respondenten met een vermogen van € 100.000
of meer, kent 55 procent de vrijstellingsvermelding. Een
van de vrijstellingsgronden voor prospectusplicht is als
de waarde van de effecten (al dan niet in een pakket) ten
minste € 100.000 per belegger bedraagt. En voor beleg-
gingsobjecten of deelnemingsrechten in beleggingsin-
stellingen geldt een vergunningsvrijstelling als de inves-
tering ten minste € 100.000 bedraagt. In beide gevallen
moet dan de vrijstellingsvermelding getoond worden.
Het gerandomiseerde experiment uit de volgende sectie
is alleen uitgevoerd met respondenten met € 100.000 of
meer aan vrij vermogen.

Hogere koopintentie bij aanbiedingen zonder
vrijstellingsvermelding

De koopintentie bij respondenten met meer dan
€ 100.000 vrij vermogen verschilt significant tussen de
vier getoonde aanbiedingen. De aanbieding zonder vrij-
stellingsvermelding heeft een hogere koopintentie (of,
omdat de absolute koopintentie vrij laag is, is misschien
beter om te stellen: een minder lage koopintentie)
(‒2,45) dan de aanbieding met prospectusvrijstellings-

20. Binnen dit onderzoek hebben we geen verklaring voor het feit dat de
vergunningsplichtvrijstellingsvermelding zo veel bekender is dan de
andere twee vrijstellingsvermeldingen. Een mogelijke verklaring is dat
de vergunningsplichtvrijstelling veel vaker voorkomt omdat aanbieders
met die vrijstelling, zoals beleggen in vakantiewoningen, veel meer
adverteren. De dubbele vrijstelling ‘Geen vergunning- en prospectus-
plicht voor deze activiteit’ wordt in de praktijk nauwelijks toegepast,
wat mogelijk de lagere bekendheid verklaart.

vermelding (‒2,77) of prospectus- en vergunningsvrij-
stellingsvermelding (‒2,75, zie ook figuur 4).21 Voor alle
uitgevraagde eigenschappen van de advertentie (profes-
sioneel, integer, betrouwbaar en veilig) scoort de versie
zonder vrijstellingsvermelding positiever dan versies
met vrijstellingsvermelding. Alleen voor de eigenschap
betrouwbaarheid is het geconstateerde verschil statis-
tisch significant hoger voor de versie met een waarschu-
wing.22

Effect vooral bij consumenten die
vrijstellingsvermelding niet kennen

Het effect van de vrijstellingsvermelding op koopinten-
tie is nader geanalyseerd voor subgroepen op basis van
bekendheid van de vrijstellingsvermelding. Van de 317
respondenten (her)kent N=130 (41 procent) geen van de
twee voorgelegde vrijstellingsvermeldingen. In een ana-
lyse van koopintentie met als factoren soort vrijstellings-
melding en kent wel/niet de vrijstellingsvermelding,
blijkt de interactie tussen deze twee factoren
significant.23 In figuur 5 is te zien dat de koopintentie
van de groep die de vrijstellingsvermelding niet kent
(–2,20) hoger (minder laag) is dan de koopintentie van
respondenten die de vrijstellingsvermelding wel kennen
(–2,62). Welke van de drie vrijstellingsvermeldingen
iemand ziet, heeft geen effect op de koopintentie.

21. Analysis of Variance (ANOVA) F3,360=4,21, p =0,006 toont aan dat de
groepen significant van elkaar verschillen. Een post-hoc Tukey-test laat
zien welke groepen van elkaar verschillen.

22. ANOVA, F3,360=3,66, p=0,012.
23. ANOVA, interactie-component F3,630=3,60, p=0,013.

Figuur 2 Fictieve maar realistisch ogende aanbieding voor een belegging buiten toezicht. Links een van de drie versies met
vrijstellingsvermelding (de andere twee versies hadden een net andere vrijstellingsvermelding), en rechts de advertentie
zonder vrijstellingsvermelding.

21

doi: 10.5553/TvT/187987052017008102004 TvT augustus 2017 | nr. 1-2

Dit artikel uit Tijdschrift voor Toezicht is gepubliceerd door Boom juridisch en is bestemd voor Rechtsorde



Replicatie ter controle volgorde-effect
De randomisatie van het initiële experiment was niet
helemaal zuiver; respondenten kregen de aanbieding
zonder vrijstellingsvermelding altijd alleen pas als twee-
de te zien. Om het effect van de volgorde van vertoning
uit te kunnen sluiten, repliceerden we een deel van het
onderzoek met N=301 nieuwe respondenten, die niet
eerder aan dit onderzoek hebben meegedaan. Deze res-
pondenten zijn afkomstig uit het representatieve GfK-
consumentenpanel. Deze respondenten bezitten ook

meer dan € 100.000 eigen vermogen. De vermogenscate-
gorieën lopen zelfs vanaf € 150.000. De ene helft van
deze groep kreeg eerst de aanbieding met de vergun-
ningsvrijstellingsvermelding en dan de versie zonder
vrijstellingsvermelding. De andere helft kreeg eerst de
versie zonder een vrijstellingsmelding en daarna de ver-
sie met een vrijstellingsvermelding.
Volgorde resulteerde niet in een significant verschil in
koopintentie. Ook de interactie tussen wel/geen vrijstel-

Figuur 3 Bekendheid van de drie vrijstellingsvermeldingen, onderverdeeld naar het totale vermogen van respondent.
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lingsvermelding en volgorde is niet significant.24 Het
lijkt dus niet uit te maken of een respondent eerst de
versie zónder de vrijstellingsvermelding te zien krijgt of
eerst de versie mét de vrijstellingsvermelding. De vrij-
stellingsvermelding zelf heeft wél effect: de aanbieding
zonder de vrijstellingsvermelding leidt tot een signifi-
cant hogere koopintentie,25 net als in het initiële experi-
ment (figuur 4). Bij de replicatie verschilt de aanbieding
zonder vermelding significant van de aanbieding met
vermelding voor alle uitgevraagde eigenschappen: pro-
fessionaliteit van de aanbieder, integriteit, betrouwbaar-
heid en veiligheid (p<0,001).
Van de respondenten in het replicatie-experiment is een
nadere onderverdeling naar vermogensgrootte bekend.26

Er blijkt geen significant verschil in koopintentie te zijn
voor deze subgroepen naar vrij vermogen (zie figuur 6).27

Discussie

In dit gerandomiseerde experiment met controlegroep
laten we zien dat de vrijstellingsvermelding voor beleg-
gen buiten toezicht een significant statistisch verband
heeft met de koopintentie van de aangeboden belegging.
De vrijstellingsvermelding lijkt daarmee haar waarschu-
wende doel te bereiken, vooral voor beleggers die de

24. ANOVA, effect kooptintentie: F1,598=0,202; p=0,65; interactie-com-
ponent: F1,598=1,95; p=0,16, beide niet statistisch significant.

25. ANOVA, effect van aan/afwezigheid vrijstellingsvermelding
F1,598=4,00; p=0,046.

26. Voor het oorspronkelijke experiment is een verdere onderverdeling in
vermogensklasse niet bekeken. We kunnen daarom bijvoorbeeld ook
niets zeggen over bekendheid van de vrijstellingsvermelding voor ver-
schillende vermogensgroottes boven de € 100.000.

27. Vermogensgrootte toegevoegd als verklarende factor aan oorspronkelij-
ke model: F3,595 = 1,27; p=0,28.

vrijstellingsvermelding nog niet kenden. De waarschu-
wing wijst potentiële beleggers indirect op een extra risi-
co: het product valt niet onder toezicht, waardoor het
aan minder regels hoeft te voldoen. Omdat in de vrij-
stellingsvermelding niet duidelijk wordt welk gedrag
van beleggers verwacht wordt, en dit ook niet duidelijk
wordt uit de oorspronkelijke doelstellingen die vooral op
bewustwording zagen, is het lastig om het succes van de
vrijstellingsvermelding te meten. De oorspronkelijke,
waarschuwende doelstelling van de vrijstellingsvermel-
ding lijkt wel behaald te worden, zij het dan voor consu-
menten die nog niet bekend zijn met de tekst en vorm
van de concrete waarschuwing.
Intenties staan niet per definitie gelijk aan daadwerkelijk
gedrag. Zo toonden Choi en collega’s (2002) aan dat,
hoewel 100 procent na afloop van een pensioenseminar
zei (intentie) dat ze een pensioenrekening gingen ope-
nen, uiteindelijk slechts 14 procent dit daadwerkelijk
gedaan had (gedrag).28 Daarmee is onderzoek naar
intentie zeker niet zinloos, het is een goede eerste stap.
Idealiter meet je daadwerkelijk gedrag voor toepassing
in de (toezichts)praktijk. Vaak kleven daar veel prakti-
sche en uitvoeringsbezwaren aan. In een laboratorium-
setting zoals dit panelonderzoek kan je goed corrigeren
voor externe omstandigheden en goed de experimentele
omstandigheden beheersen. Je kan zaken testen die in
een natuurlijk veldexperiment vrijwel onmogelijk zijn.
Samenwerking met marktpartijen en hoe zij hun echte

28. J.J. Choi, D. Laibson, B.C. Madrian en A. Metrick, ‘Defined contribution
pensions: Plan rules, participant decisions and the path of least resistan-
ce’, in: J.M. Poterba (red.), Tax policy and the economy, vol. 16, Cam-
bridge, MA: MIT Press 2002, p. 67-113.

Figuur 5 Linkerpaneel: Koopintentie per aanbieding met of zonder vrijstellingsvermelding voor respondenten die wel of niet al
bekend waren met de vrijstellingsvermelding. Gemiddelden met standaardfout. In het rechterpaneel de verdeling van
antwoorden voor de versie zonder de vrijstellingsmelding, gesplitst naar wel/niet bekend zijn met de
vrijstellingsvermelding.
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klanten informeren, biedt wel een vruchtbaar toekomst-
perspectief voor experimenten in een ‘natuurlijke’ set-
ting. Om resultaten uit een laboratoriumsetting te verta-
len naar het daadwerkelijke werkveld moet je meer aan-
names en veronderstellingen maken.
Voor alle onderzochte aanbiedingen geldt dat de geme-
ten koopintentie zeer laag is. Zonder vrijstellingsvermel-
ding is die koopintentie iets minder laag. Toch kan dat
voor de beperkte doelgroep (6 procent van de particulie-
re beleggers zegt deels buiten toezicht te beleggen) net
wel of niet de doorslag geven. In het replicatie-experi-
ment zien we dat vermogensgrootte geen significant
effect heeft op koopintentie. Een consument voor wie
een belegging buiten toezicht een groot of in ieder geval
substantieel deel van zijn vrij vermogen is, zal waar-
schijnlijk minder geneigd zijn in te stappen dan een mil-
jonair. In figuur 6 zien we een lichte aanwijzing dat mil-
jonairs iets meer geneigd lijken te willen kopen, maar
onze steekproef is met N=28 miljonairs te klein om dat
echt vast te stellen. Echte uitspraken over een mogelijk
budget constraint kunnen we op basis van ons onderzoek
niet doen.
Beleggen buiten toezicht is op zich niet beter of slechter
dan meer gereguleerd beleggen. Maar er spelen wel
andere risico’s, die de belegger moet kunnen kennen om
tot een beleggingsbeslissing te komen die voor hem of
haar passend is. Niet alleen andere risico’s omdat de
aanbieding mogelijk anders is, maar ook omdat er bij
beleggingsaanbiedingen onder toezicht vaak wettelijke
verplichtingen zijn om duidelijk te communiceren over
risico’s. Die regels en noodzaak zijn er voor investerin-
gen die buiten toezicht vallen vaak niet. Dus niet alleen
de risico’s kunnen verschillen tussen wel en niet onder
toezicht-aanbiedingen, maar ook de (verplichte) infor-
matie over de risico’s.
Ook van de reikwijdte van bijvoorbeeld een goedge-
keurd prospectus zijn beleggers niet altijd goed op de

hoogte. Een derde van de beleggers denkt ten onrechte
dat de informatie in het goedgekeurde prospectus juist
is, maar dat is niet wat de AFM controleert. Wel kijkt
de AFM of het prospectus begrijpelijk, volledig en con-
sistent is. Volledig betekent in deze context: of het de
wettelijke verplichte informatie bevat. Een op de vijf
beleggers gaat ervan uit dat het goedgekeurde prospec-
tus een AFM-keurmerk is en 15 procent denkt dat de
AFM de belegging heeft goedgekeurd.29 Ook Cox en De
Goeij (2016) vinden sterke effecten van de AFM als
keurmerk:

‘We document stronger regulatory-seal effects as it
increases investor’s willingness to invest increases by
more than 10 percent, while decreasing the risk per-
ception by almost 6 percent. Finally, we provide cau-
sal evidence that the switching behavior in the wil-
lingness to invest is driven by the presence or absence
of a regulatory seal of approval.’

Na het zien van beleggingsadvertenties waarin toezicht
door de AFM expliciet genoemd wordt, waren respon-
denten meer geneigd te investeren en beoordeelden ze
de aanbieding uit de advertentie als minder riskant dan
na het zien van een advertentie zonder melding van
AFM-toezicht.30 In vergelijkbare context, over financi-
eel advies, concludeert het Nibud (2010): ‘Bovendien

29. AFM, Veel onduidelijkheid over betekenis AFM goedgekeurd prospec-
tus, 2 december 2012, <www. afm. nl/ nl -nl/ nieuws/ 2012/ dec/ betekenis
-afm -goedgekeurd -prospectus>.

30. R. Cox en P. de Goeij, The Effects of Risk Framing, Balanced Informati-
on and a Regulatory Seal of Approval on Investor Perception and
Behavior, Working Paper 2016, zie <http:// ssrn. com/ abstract=
2822212>.

Figuur 6 Koopintentie van respondenten in het replicatie-experiment, onderverdeeld naar grootte van het vermogen van de
respondent. Koopintentie verschilt niet significant tussen de verschillende eigenvermogencategorieën.

Ko
op

in
te

nt
ie

-3
 v

oo
r "

Ze
er

 o
nw

aa
rs

ch
ijn

lij
k"

 to
t +

3 
vo

or
 "Z

ee
r w

aa
rs

ch
ijn

lij
k" 0,0

-0,5

-1,0

-1,5

-2,0

-2,5

-3,0

geen waarschuwing

wel waarschuwing

€150k-€250k 
[N=146]

€250k-€500k 
[N=100]

€500k-€1mln 
[N=27]

>€1mln 
[N=28]

eigen vermogen

24

TvT augustus 2017 | nr. 1-2 doi: 10.5553/TvT/187987052017008102004

Dit artikel uit Tijdschrift voor Toezicht is gepubliceerd door Boom juridisch en is bestemd voor Rechtsorde

http://www.afm.nl/nl-nl/nieuws/2012/dec/betekenis-afm-goedgekeurd-prospectus
http://www.afm.nl/nl-nl/nieuws/2012/dec/betekenis-afm-goedgekeurd-prospectus
http://ssrn.com/abstract=2822212
http://ssrn.com/abstract=2822212


vindt men een vergunning van de AFM belangrijker
dan één of meer keurmerken voor financieel adviseurs’.31

De lage koopintentie voor beleggingsaanbiedingen bui-
ten toezicht bevestigt de uitkomsten van Zijlstra (2014).
In dat onderzoek konden beleggers kiezen tussen een
aanbieding onder toezicht en een aanbieding buiten toe-
zicht, met een hoger rendement. Een overgrote meer-
derheid kiest dan voor beleggingen die wel onder toe-
zicht vallen maar het potentieel hogere rendement daar
lijkt – zeker voor de gemiddelde Nederlander – geen
extra drijfveer om buiten toezicht te beleggen.
De vrijstellingsvermelding lijkt vooral te werken voor
potentiële beleggers die de vrijstellingsvermelding nog
niet kennen. Mogelijk dat beleggers die de vrijstellings-
vermelding al wel kennen, er al zo aan gewend zijn dat
er geen waarschuwende werking van uitgaat of dat het
niet leidt tot extra aandacht. Stewart en Martin (1994)
spreken van ‘desensitization to warnings’.
Een andere waarschuwing waar de AFM ook toezicht op
houdt, is de kredietwaarschuwingszin ‘Let op! Geld lenen
kost geld’. Een half jaar na de introductie in 2009 kende
87 procent van de Nederlandse bevolking deze waar-
schuwingszin al. In consumentenonderzoek door GfK
bleek dat 65 procent van de consumenten de zin spon-
taan kan noemen en dat nog eens 22 procent er wel eens
van heeft gehoord. De groep die de zin niet kent, is dus
betrekkelijk klein wat – op basis van de resultaten van
dit experiment – mogelijk tot een lagere waarschuwende
werking van de kredietwaarschuwingszin leidt. Dit komt
overeen met de resultaten van het eerder genoemde
praktijkonderzoek van de AFM naar het effect van de
kredietwaarschuwing.
Relevant voor andere toezichthouders is dat uit dit
onderzoek blijkt dat een waarschuwing effect kan heb-
ben op de intentie van consumenten, maar dat die effec-
ten vooral lijken te gelden voor mensen die de waar-
schuwing nog niet eerder zagen. Dat gegeven lijkt te
pleiten voor het regelmatig verversen of veranderen van
een waarschuwingsmelding om gewenning bij de doel-
groep te voorkomen. Deze bevindingen sluiten ook aan
bij Argo en Main (2004): ‘[this meta-analysis] provides
evidence of the declining effectiveness of multiple expo-
sures and emphasizes the importance of marketers chan-
ging warning labels on certain products on a regular
basis’ (p. 206). De keerzijde is dat er uitvoeringskosten
mee gemoeid zijn, waardoor er altijd een goede afweging
tussen kosten en baten gemaakt moet worden.

Conclusie

We laten met dit empirisch onderzoek zien dat er een
waarschuwende werking op investeringsintentie lijkt uit
te gaan van de vrijstellingsvermelding, die consumenten
wijst op hun grotere eigen verantwoordelijkheid bij
beleggen buiten toezicht. Wanneer deze resultaten voor

31. Nibud, Hoe zoekt de consument een financieel advies?, 2010, zie
<www. nibud. nl/ wp -content/ uploads/ Rapport -2010 -Hoe -zoekt -de -
consument -een -financieel -advies. pdf>.

koopintentie in een gecontroleerde setting te extrapole-
ren zijn naar de daadwerkelijke keuzeomgeving van
(potentiële) beleggers, dan lijkt de vrijstellingsvermel-
ding hen te ondersteunen bij het maken van een risico-
inschatting, en draagt de boodschap zo bij aan eerlijke
en transparante financiële markten.

25
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Appendix: gebruikte vragen
Screenshot van de vraag naar koopintentie

S01 [S]
Hoeveel bedraagt het totale vermogen van uw huishou-
den, exclusief de waarde van eventueel onroerend goed?
We bedoelen hier geld op spaarrekeningen, geld in deposito’s
en geld in beleggingsfondsen of andere effecten. Let op, geld
in uw beleggingshypotheek of bankspaarhypotheek telt niet
mee!
1. Minder dan € 10.000
2. Tussen de € 10.000 en € 25.000
3. Tussen de € 25.000 en € 50.000
4. Tussen de € 50.000 en € 75.000
5. Tussen € 75.000 en € 100.000
6. € 100.000 en meer
7. Weet ik niet / Wil ik liever niet vermelden

Base: IF S1= 6

Stel, u heeft voldoende vrij vermogen beschikbaar. Hoe
waarschijnlijk is het dat u ingaat op bovenstaande aan-
bieding?
Hierbij staat de –3 voor ‘Zeer onwaarschijnlijk’ en de 3
voor ‘Zeer waarschijnlijk’.

SCRIPTER: Randomly show one of the 4 images above
the question text

–3 Zeer onwaarschijnlijk

–2

–1

0

1

2

3 Zeer waarschijnlijk

Base: IF S1= 6

Hoe komt de partij die dit beleggingsproduct aanbiedt
op u over?
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1. Zeer onbetrouwbaar –3 –2 –1 0 1 2 3 Zeer betrouwbaar

2. Zeer onprofessioneel –3 –2 –1 0 1 2 3 Zeer professioneel

3. Totaal niet integer –3 –2 –1 0 1 2 3 Zeer integer

4. Zeer onveilig –3 –2 –1 0 1 2 3 Zeer veilig

<toon een van de drie vrijstellingsvermeldingen>
Heeft u bovenstaande informatiebalk wel eens gezien
voorafgaand aan deze vragenlijst?

1. Nee

2. Ja, op internet

3. Ja, in een advertentie in een tijdschrift of krant

4. Ja, op tv

5. Ja, ergens anders
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