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Een bijsluiter hoort er bij 
 
Per 1 juli 2002 is de financiële bijsluiter verplicht geworden. Dit is een overzicht van 
informatie over de eigenschappen en risico's van financiële producten. Deze bijsluiter 
moet verplicht worden verstrekt aan mensen die de aanschaf overwegen van complexe 
financiële producten, zoals aandelenleaseproducten, beleggingsfondsen en 
beleggingsverzekeringen. Aan de ene kant is dit een mijlpaal in de strijd om goede 
informatievoorziening richting consumenten en om verbetering van de concurrentie op 
deze ondoorzichtige markten. Jaren van zelfreguleringspogingen, proefperiodes en 
gesteggel over precieze formuleringen zijn er aan vooraf gegaan. Aan de andere kant is 
het mosterd na de maaltijd, want in het huidige beursklimaat zijn deze producten zelfs 
niet meer aan de allerslechtst geïnformeerde consument te slijten. De verkopers van deze 
producten hebben hun provisies en beheersbeloningen al binnen. De beleggers die op de 
veel te rooskleurige advertentieteksten van enkele jaren geleden zijn ingegaan, kunnen 
iets van hun geld proberen terug te krijgen via moeizame procedures onder de oude regels 
over informatieplichten. 
 
Ook met de moeder van alle informatieplichten, die van de dokter tegenover zijn patiënt, 
gaat het niet zo goed. Een op 27 juni verschenen onderzoek van de Consumentenbond 
laat zien dat relatief veel patiënten vinden dat ze in ziekenhuizen onvoldoende informatie 
kregen over bijwerkingen en behandelalternatieven (1). Dat is niet vreemd. Artsen 
hebben geen tijd; en bijsluiters, overzichtelijke bladen met informatie over aandoeningen, 
de voorgenomen behandeling, de risico's en de alternatieven, zijn in ziekenhuizen nog 
uitzondering. Er liggen wat verwaaide folders in de wachtkamer, maar die zijn meestal 
heel algemeen. Specialisten die overzichtelijke informatiebladen hebben gemaakt over de 
vijf standaardoperaties die ze de hele dag uitvoeren, zijn nauwelijks te vinden. De Wet op 
de Geneeskundige Behandelingsovereenkomst is dan ook cryptisch over de 
informatieplicht van de arts. Die moet de patiënt duidelijk voorlichten, maar wat hij 
precies moet zeggen wordt aangegeven met de frase dat de hulpverlener 'zich moet laten 
leiden door wat de patiënt redelijkerwijze dient te weten' over de verrichtingen, de 
daaraan verbonden risico's en alternatieven. Een vrijbrief tot paternalisme dus. Gelukkig 
maakt de rechtspraak daar korte metten mee, maar daar neemt de gemiddelde arts geen 
kennis van.  
 
Het is een aloud en algemeen probleem. Aanbieders hebben weinig behoefte hun 
afnemers te informeren over de mogelijk minder gunstige eigenschappen en risico's van 
hun producten en diensten. Informatie overdragen kost tijd en geld. Negatieve informatie 
bemoeilijkt de verkoop, zeker als de concurrenten geen soortgelijke informatie over hun 
producten of diensten geven. Toch is het voor de samenleving nuttig als aanbieders die 
informatie verstrekken. Om dat te aanvaarden, hoef je geen groot gelover in 
consumentenrechten of in vrije en geïnformeerde keuzes te zijn. Het is een simpel 
sommetje. Duizenden afnemers laten gissen naar mindere producteigenschappen of 
risico's, ze daarnaar onderzoek laten doen, of ze de gok op een miskoop laten nemen, is 
veel tijdrovender en kostbaarder dan dat de aanbieder deze informatie geeft. Want de 
aanbieder heeft die informatie al. Hij kent zijn eigen product of dienst als geen ander, en 



kan bij twijfel gemakkelijk navraag doen bij de producent. De kosten van 
informatieverstrekking kan hij in de prijs verrekenen. Met alle respect voor de Romeinen, 
en met wat minder voor de Engelse juristen die dit nog steeds beweren: 'Caveat emptor', 
'koper pas op', is een regel die de samenleving veel tijd en geld kost, in ieder geval als het 
gaat om professioneel aangeboden producten of diensten.  
 
Dit algemene probleem wordt steeds weer per sector aangepakt. Er zijn speciale Europese 
regels over informatieplichten van aanbieders van pakketreizen en die van aanbieders via 
internet. Producenten van voedingsmiddelen vinden gedetailleerde etiketteringsregels in 
de Warenwetgeving. Er is rechtspraak over informatieplichten van notarissen, verkopers 
van tweedehandsauto's en aanbieders van automatiseringsoplossingen. De inhoud van de 
regels is in essentie altijd dat de aanbieder de eigenschappen en risico's moet vermelden 
die van invloed kunnen zijn op de aankoopbeslissing. Maar de regels komen er pas als 
veel afnemers er flink ingestonken zijn. En als de concurrentieverhoudingen stevig zijn 
verziekt, want het niet hoeven informeren over mindere eigenschappen en risico's 
bevoordeelt aanbieders die een slechte kwaliteit leveren en die het niet zo nauw nemen 
met de waarheid.  
 
Het is tijd voor een algemene informatieplicht van professionele aanbieders van 
producten en diensten over de eigenschappen en risico's daarvan. Een mogelijke 
afbakening is dat het informatie moet zijn die de gemiddelde afnemer kan beïnvloeden bij 
zijn beslissing over het aangaan van een koop- of dienstverleningscontract. Voorts gaat 
het om informatie die de aanbieder bekend is, of die bij een professionele aanbieder 
bekend behoort te zijn. Deze informatieplicht zou in Europese regelgeving of in het BW 
kunnen worden opgenomen, bijvoorbeeld als aanvulling op de aloude regeling van de 
dwaling. Nadere uitwerking van deze informatieplicht in bijzondere wetten is zinvol, en 
daarin kunnen ook de uitzonderingen blijven staan, zoals die voor onverpakte producten 
welke de Warenwetgeving al kent. Maar consumenten moeten niet op sectorale 
wetgeving of uitbreiding van de regels over de financiële bijsluiter hoeven te wachten. En 
aanbieders moeten er van doordrongen worden dat zij altijd een beeld van de wezenlijke 
eigenschappen en risico's van hun producten en diensten moeten verschaffen, bij 
standaardproducten of diensten zo mogelijk op papier, en anders mondeling. Een 
bijsluiter hoort er bij.  
 
 
Maurits Barendrecht  
 
NOTEN 
1.  Ziekenhuisvergelijkingssysteem, Een vergelijking van ziekenhuizen in Nederland 
Afdeling Onderzoek Consumentenbond. Den Haag juni 2002. 
 
  
 


