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I. Inleiding

Het wordt steeds belangrijker dat consumenten kennis van zaken hebben op het gebied van 
financiën. In het ontwerpverslag roept de rapporteur de Europese Commissie op om concrete 
maatregelen te treffen en initiatieven te ontplooien om inwoners van de EU beter voor te 
lichten op financieel gebied. Het gaat hierbij om alles wat met geldzaken te maken heeft: 
kasstroombeheer, kredietbeheer, sparen en beleggen.

Er moet worden benadrukt dat er landen in de EU zijn die al veel bereikt hebben op het 
gebied van financiële voorlichting en waar al een goede aanpak wordt gehanteerd. Er zijn 
echter ook landen waar een dergelijke vorm van voorlichting gewoonweg niet bestaat.

II. Het belang van financiële voorlichting 

Financiële markten zijn zeer dynamisch geworden. De ontwikkelingen volgen elkaar snel op 
en de markten worden steeds complexer. Er worden steeds nieuwe en ingewikkeldere diensten 
ontwikkeld. Financiële markten zijn grensoverschrijdend en tot op zekere hoogte 
gedereguleerd, en er zijn nieuwe distributiekanalen voor financiële producten en diensten 
ontwikkeld.

Aan de andere kant zijn ook de financiële behoeften van consumenten steeds ingewikkelder 
geworden. In veel lidstaten is er bezuinigd op socialezekerheidsstelsels. Tevens is de 
levensverwachting gestegen en is de manier van leven veranderd (er wordt vaker van 
werkgever gewisseld en er is een toenemend aantal echtscheidingen). Er is daarom behoefte 
aan een goed beheer van persoonlijke financiën, zoals een betere voorlichting over 
pensioenplannen.

Vaak zien we echter de negatieve effecten van de toenemende complexiteit van financiële 
markten. Dit heeft er helaas toe geleid dat klanten steeds vaker de draad kwijtraken. Zij 
hebben geen goed begrip van de mogelijkheden die financiële markten bieden. De 
terminologie en het taalgebruik zijn erg ingewikkeld en onduidelijk, vooral voor klanten die 
geen economische of financiële achtergrond hebben. 

Hierdoor is de markt op twee manieren inefficiënt:

1. Hoewel sommige klanten weinig financiële kennis hebben, kunnen ze eventueel 
besluiten om gebruik te maken van de diensten die financiële markten bieden. 
Hierdoor kunnen ze wellicht fouten maken die kunnen leiden tot financieel 
verlies en worden ze gemakkelijker het slachtoffer van malafide praktijken.

2. Aan de andere kant zijn er klanten die geen gebruik durven te maken van de 
mogelijkheden die worden geboden door financiële markten, omdat ze niet 
bekend zijn met de regels, de complexe financiële producten niet begrijpen, en 
bang zijn dat ze de verkeerde beslissingen nemen en in de schulden belanden. 
Daarom besluiten ze gewoonweg niet deel te nemen aan financiële markten 
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(financiële uitsluiting) en kunnen ze niet profiteren van de mogelijkheden die 
financiële producten en innovaties bieden. Klanten maken hierdoor ook geen 
plannen voor de toekomst, of het nu gaat om het afsluiten van een hypotheek of 
om het meedoen aan een pensioenfonds.

III. Voordelen van financiële voorlichting

Financiële voorlichting is niet alleen belangrijk voor de consument, maar ook voor de 
samenleving als geheel en de economie.

 Voordelen voor de consument – Als klanten goed zijn voorgelicht, kunnen ze betere 
keuzes maken (klanten worden mondiger gemaakt). Ze kunnen ook de juiste vragen stellen 
(de aanbiedingen die ze krijgen kritisch beoordelen) en de aangeboden informatie beter 
begrijpen. Dit is vooral belangrijk voor studenten als ze op zoek zijn naar manieren om hun 
opleiding te financieren, omdat – als ze hierbij niet de juiste beslissing nemen – ze al een 
schuld hebben voordat ze beginnen met werken. 

 Voordelen voor de samenleving – Problemen als gevolg van financiële uitsluiting 
kunnen door middel van financiële voorlichting worden aangepakt. Mensen die op een of 
andere manier zijn voorgelicht over financiële zaken, doen vaker mee aan de gangbare
financiële markten. Een betere financiële voorlichting kan zelfs klanten met lagere inkomens 
stimuleren om geld te sparen en plannen voor de toekomst te maken. 

 Voordelen voor de economie – Concurrerende markten functioneren alleen als klanten 
goed op de hoogte zijn. Financiële voorlichting kan bijdragen aan financiële stabiliteit, 
doordat klanten worden ondersteund bij het kiezen van de juiste producten en diensten. Dit 
leidt tot lagere standaardtarieven, bijvoorbeeld voor leningen en hypotheken. Tevens 
resulteert dit in een grotere verscheidenheid in het aanbod van spaar- en 
beleggingsproducten, waardoor sparen en beleggen veiliger wordt. Consumenten die genoeg 
zelfvertrouwen hebben om te beleggen, kunnen kapitaalmarkten extra liquiditeit bezorgen. 
Dit stimuleert de financiering van kleine ondernemingen in de EU, wat belangrijk is voor de 
ondersteuning van groei en banen. Door financiële voorlichting kunnen consumenten ook 
beter profiteren van de mogelijkheden die de interne markt biedt.

IV. Actie die wordt ondernomen op EU-niveau

Financiële voorlichting wordt verschaft door verschillende instellingen en organisaties, zoals 
financiële waakhonden, de financiële industrie, instellingen voor volwassenenonderwijs, 
organisaties voor consumentenbelangen, enz. In elf lidstaten zijn nationale overheden de 
belangrijkste aanbieders van financiële voorlichting. Het belangrijkste onderwerp dat 
onderwezen wordt, is geldtheorie en met name het gebruik van een bankrekening. 
Programma's voor financiële voorlichting geven ook informatie over het beheren van 
kredieten en leningen, en behandelen onderwerpen als beleggen, sparen, verzekeringen en 
risicobeheer.
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De Europese Commissie heeft op het gebied van financiële voorlichting de volgende 
initiatieven ontplooid:

 De website 'Dolceta' is opgezet met consumentenvoorlichting voor 
volwassenen – deze site is vertaald in alle officiële EU-talen (behalve Roemeens en 
Bulgaars) en is aangepast aan de behoeften van elke nationale markt. 

 Agenda 'Aan jou de keus' – dit is een agenda die is verspreid onder leerlingen van 
de middelbare school. Hierin staat informatie over welke rechten ze hebben als consument. 
Deze agenda bevat tevens een hoofdstuk over geld en schuld, waarin wordt uitgelegd hoe 
financiële instellingen en producten werken en waarin alvast wordt gewaarschuwd over de 
gevaren van excessief lenen.

 In maart 2007 organiseerde de Commissie een conferentie over de verbetering van 
financiële vaardigheden om het belang van hoogwaardige financiële voorlichting te 
benadrukken en een forum te bieden voor de uitwisseling van optimale werkwijzen.

 In een groenboek over financiële diensten voor consumenten is voorgesteld dat er 
meer moet worden gedaan om financiële voorlichting aan te moedigen.

V. Welke maatregelen er vanaf nu moeten worden genomen

1. Nationale overheden moeten een centrale rol spelen in financiële voorlichting. Er moet 
echter op EU-niveau een basisprogramma voor financiële voorlichting worden ontwikkeld. In 
dit programma moeten universele regels en principes worden vastgelegd, die in alle lidstaten 
kunnen worden toegepast. Het programma moet ook worden aangepast aan de specifieke 
vereisten van iedere lidstaat en worden opgenomen in het schoolcurriculum.

2. Er moet een speciale benadering worden ontworpen voor het verbeteren van de financiële 
kennis van verschillende groepen in de samenleving, zoals kinderen op basisscholen, tieners 
op middelbare scholen, studenten op universiteiten, volwassenen en gepensioneerden.

3. Lidstaten moeten worden aangemoedigd om een netwerk voor financiële voorlichting op te
zetten waaraan zowel overheids- als niet-overheidsinstellingen meedoen, evenals speciaal 
opgeleide docenten.

4. De Europese Commissie moet lidstaten aanmoedigen om speciale programma's voor 
financiële voorlichting op te zetten voor klanten die aan het eind van hun professionele 
carrière zijn of die al gepensioneerd zijn. Dit is van cruciaal belang omdat 
socialezekerheidsstelsels tegenwoordig zo zijn opgezet dat de risico's door burgers worden 
gedragen en niet langer door de staat.

5. Het Europees Parlement moet de Commissie verzoeken een begrotingslijn te maken voor 
de organisatie van financiële voorlichtingsprogramma's op EU-niveau. Hiernaast is het nodig 
dat er financiële bronnen opzij worden gezet voor mediacampagnes die consumenten 
voorlichten over de problemen die worden veroorzaakt door het lage niveau van financiële 
kennis in de EU. Dit laatste moet zo snel mogelijk worden gedaan om dat in alle lidstaten 
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consumenten al worden overspoeld met talloze commercials waarin verschillende "hele goede 
financiële aanbiedingen" worden aangeprezen, die minder goed geïnformeerde consumenten 
gemakkelijk kunnen verleiden.

6. De internetsite 'Dolceta' moet worden verbeterd zodat de informatie die hier wordt 
aangeboden relevanter is voor het dagelijkse leven van consumenten. De site moet ook 
worden vertaald in alle officiële EU-talen (momenteel is de site niet beschikbaar in het 
Roemeens en het Bulgaars).
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