Rondom het nieuws
Internetbanners voor beleggingsinstellingen in de ban?
mr. drs. H. Bais”
Onderzoek AFM naar bet gebruik van
internetbanners voor kredietreclame
We kennen het fenomeen allemaal wel, de internetbanner.
Al ‘surfend’ over bet wereldwide web komen ze soms
gevraagd, maar meestal ongevraagd, voorbij in het compu
terscherm. Een bezoek aan enkele willekeurige internetsites
toont ons dat de internetbanner populair is. Ook in de
financiële wereld maken de banners steeds vaker onderdeel
uit van reclamecampagnes. Dit is de Autoriteit Financiële
Markten (‘AFM’) niet ontgaan. In het laatste kwartaal van
2007 heeft de AFM een specifiek onderzoek verricht naar
kredietreclames in de vorm van internetbanners (de ‘krediet
banners’). De directe aanleiding voor het onderzoek was dat
in 2006 bij een compliance-meting veel internetbanners niet
voldeden aan de wettelijke voorschrifren. Op 13 maart 2008
heeft de AFM de eerste resultaten van dit onderzoek in een
persbericht en op haar website gepubliceerd.’

Internetbanner: geen eenduidige definitie
Wat is nu eigenlijk een internetbanner? Enig onderzoek in
de wereld van de E-commerce leert dat internetbanners
juridisch niet eenvoudig zijn te definieren. Achter deze term
gaat een geheel op zichzelf staand (en op veel onderdelen
nog niet uitgekristalliseerd) rechtsgebied schuil, het online
reclamerecht. Her gaat dan ook te ver om in dit artikel
uitgebreid de juridische kwalificatie van de internetbanner
te bespreken.
Los van de juridische kwalificatie van de internetbanner,
blijkt bet echter ook niet eenvoudig om een eenduidige,
feitelijke definitie van het fenomeen internetbanner te ge
yen. Internetbanners komen namelijk in allerlei soorten en
maten voor: bewegend of stilstaand, eventueel aangevuld
met audiovisuele programma’s of interactieve mogelijkhe
den. Eén ding hebben ze echter gemeen: er kan doorgeklikt
worden naar een andere internerpagina, die doorgaans de
informatie van de banneradverteerder bevat. Ook is het
mogelijk dat er na ‘aanldikken’ van de inrernetbanner een
minipagina onder de banner zelfwordt uitgerold met meer
informatie over de banneradverteerder en diens producten.

Op 13 maart 2008 beth de AFM dit standpunt publiekelijk
bevestigd in bet hierboven vermelde persbericht. Het standpunt van de AFM wordt in dit persbericht kort en bondig
weergegeven: een banner is een zefltandige recltzme-uiting. De
reclameregels opgeno men in de financiële toezichtwetgeving
(de ‘reclameregels’) zijn naar de mening van de AFM dan
ook op internetbanners van toepassing. Dat is op zich
duidelijke taal. In de praktijk blijkt echter bet toepassen van
de reclameregels op bet gebruik van internetbanners een
stuk minder duidelik.

Reclameregels Wft en adequate
informatievoorziening
Voorjinanciele ondernemingen in de zin van de Wit gelden
uitgebreide regels met betrekking tot informatievoorziening
over een financieel product, eenfinanciele dienst of zoge
noemde nevendienst. Onder informatievoorziening vallen
ook reclame-uitingen. Een reclame-uiting in de zin van de
Wit omvat iedere vorm van informatieverstrekking die dient
ter aanprijzing van of een wervend karakter kent ter zake van
een bepaalde financiële dienst of een bepaald financieel
4 Commercidle uitingen door flnanciele onderne
product.
mingen zullen al snel onder de definitie van ‘reclame-uiting’
vallen en dienen dan ook overeenkomstig de bepalingen van
de reclameregels te zijn opgesteld. Dit betekent onder meer
dat de reclame-uiting correct, begrijpelijk en niet-mislei
5 Voor reclame-uitingen over kredietverle
dend moet zijn.
ning, complexe producten en beleggingsinstellingen gelden
specifieke gedragsregels op grond van de Wit. Deze zijn
uitgewerkt in bet Besluit Gedragstoezicht financiële onder
nemingen Wit (‘BGfo’).
Uitgangspunt van de wetgever bij bet opstellen van de
gedragsregels in de Wit (hieronder vallen dus ook de

Hester Bats is .sdvocaar te Amsterdam. Zij si.hrtjft dit arrikel op
persoonlijke titel.
I
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Standpunt AFM ten aanzien van gebruik
internetbanners
Hoewel de vele verschiningsvormen van internetbanners tot
verschillende juridische interpretaties kunnen leiden, is de
AFM zeer duidelijk in haar standpunt ten aanzien van her
gebruik van internetbanners. Zo heeft de AFM op 18
september 2007 op haar website aangegeven dat zi van
mening is dat uit de Wet op het financieel toezicht (‘\Vft’)
volgt dat een reclame-uiting in de vorm van een banner als
2
een zelfitandzçe reclame-uiting moet worden aangemerkt.

Dit persbericht is gepubliceerd op de website www,afm.nl onder
Nieuws (persherichten).

Dit standpunt van de APM is gepubliceerd op haar website onder
Inrrnatief(veelgesteIde vragen).
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Art. 1:1 Wit.
Art. 4:19 id 2 Wft (en op basis san bet us irk recht, coals de
Nederlandse Redameode).
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duct en nier om algemene reclame voor de fInanciele
ondernemingzelE N’u is echter in her geval van een open-end
beleggingsinsrelling de financmële onderneming (de open-end
beleggingsinsrelling) in wezen gelijk aan bet complexe pro
duct zclf (recht van deelneming in de open-end beleggingsin
‘rclling). Dit heeft tot gevolg dat iedere vorm van informa
tie, dus ook ‘algemene’ inrernerbanners, informarie over de
helangrijkste financrële rmsico’s dient te bevatten. Deze mnfor
marie wordt onder meer inzichrelijk gemaakt door het
opnemen van een risico-indicaror.’ Deze risico-indicator
moet vervolgens een hyperlink bevarten naar de inrernerpa
gina van de AFM over de risicoindicaror.” Dit is rechnisch
en praktisch echter onwenselijk bij de inrernetbanner,
omdat deze flu juist een hyperlink naar de inrernetpagina
van banneradverteerder zeif hevat,
Een inrernetbariner voor een open-end beleggingsinstelling
dient nogal war informarie te bevatren. Geler op her be
oogde ‘reaser’-effecr van de banner als kort en summier
berichr, maakt her huidige standpunr van de AFM bet
gebruik van inrernetbanners door (buirenlandse) open-end
heleggingsinstellingen dus eigenlijk praktisch onmogelij k. In
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boodscbappen rer aanprijzing van complexe producren te
verbieden. Indien we echter de prakti
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verwarring dan tot goede voorlichting leiden. Daarbij
dient te worden bedacht dat de wetgever heeft aangegeven
dat de mate van detail waarin consumenten dan wel clienten
geinformeerd zullen moeten worden over de meest relevante
eigenschappen van complexe producten uiteraard in verhou
ding dient te staan tot de wervende hoodschap die de
aanbieder wil overbrengen.
‘

Moeten banners in de ban?
Met de huidige techniek tullen steeds meer vormen van
informatievoorziening of reclame-uitingen met elkaar ge
combineerd worden en grenzen tussen verschillende media
zullen vervagen. Te denken valt bijvoorbeeld ook aan
reclame-uitingen die worden verspreid door middel van
geluidsfragmenten en televisiebeelden via het internet. Mede
om die reden vind ik het dan ook raadzaam dat de AFM de
reclameregels ten aanzien van internetreclame en internetbanners in het bijzonder niet sheen grammaticaal en wets
historisch maar ook teleologisch gaat interpreteren. Internet
reclame-uitingen zouden naar mijn mening veel meer op
een ‘case-by-case’ basis heoordeeld dienen te worden waarbij
her om de informatievoorziening in ieder specifiek geval
gaat. Niet alleen srrekking en dod van de wergeving is
daarbi van belang, maar ook strekking en doel van de
reclame-uiting. Een internetbanner is immers niet als een
uirgebreide informatievoorziening bedoeld. maar als een
‘teaser’ om de potentiele consument of client te prikkelen
om de aan de banner ‘ge-hyperlinkte’ internetpagina met de
advertentie of andere informatievoorziening van de banne
radverteerder te bezoeken. De potenriele consument of
client beslist zelf of hij ‘doorklikt’ of niet, maar indien hij
niet ‘doorldikt’ dan zal de informatie in de banner zelden
adequaat genoeg (kunnen) zijn om een weloverwogen oor
dee! over her product of de dienst te kunnen vormen. Dat
hoeft naar mijn mening ook niet. Een gemiddelde consu
ment of client zal op basis van uitsluitend een internetban
net met beknopte informatie niet moeten bepalen dat cen
product of een dienst geschikr voor hem is.
Dc internetbanner is eigenhijk vooral de toegang tot de
reclame-uiting zeif. Deze visie sluit ook aan bi de visie van
de Minister van Justine en de Minister van Economische
Zaken zoals die is uiteengezet in de memorie van toehichting
van de Aanpassingswet richtlijn inzake elektronische handel.
Volgens hen is het mogehik om de identiteit van de
verzender van commerciele communicatie op een internet
pagina kenbaar te maken door middel van bijvoorbeeld her
gebruik van icoon of een logo met een hyperlink naar bet
internetadres waar de verphichne gegevens zoals opgenomen
in artikel 3:15 d lid 1 BW zijn opgenomen ter verkrijging
van relevante informatie. Verder wordt expliciet aangegeven
dat om aan de informatieverphichning te voldoen het oven
gens niet nodig is dat degene voor wiens rekening de
commerciCle communicatie geplaanst is, in een internetban
ncr zelfwordt genoemd. Voorwaarde is dat duidehijk en
herkenbaar verwezen wordt naar een locatie waar de gege
vens toegankehijk zijn.’’

de beknopte boodschap hen nien wenselijk is om ingewik
kelde termen te gebruiken. maar dat de voorkeur uin gaat
naar war meer algemene informanievoorziening waaruit dui
delijk bhijkn dat de daadwerkehilke reclame-uining nog zal
volgen. Een innernetbanner over beleggingsinsnelhingen is
naar mijn mening zorgvuldig en in overeenstemming met
her dod en de strekking van de reclameregels indien deze
voorziet in beknopte. nicer algemene informatie en een
hyperhink bevat naar de innernetpagina met de volledige
informatie of reclame-uiting over de betreffende beleg
gingsinstelling. Op deze wijze kan de client relanief eenvou
dig nagaan war de kenmerken en nisico’s van een deelne
ming in de betreffendc be!eggingsinstelling zijn en kan hij
op basis van dcxc informarie (eventueel aangevuld met nog
te downloaden of op te vragen andere informatie zoals
bijvoorbeeld de financiCle bijsluiter en het prospectus) be
oordelen of her product your hem geschikt is.
—

Dc AFM heeft aangegeven her gebruik van de internenban
ners ook in 2008 te zuhlen volgen. Daarnaasn zal de AFM
een verkennend onderzoek uirvoeren naar andere vormen
van reclame op internet. Hopehijk neemt de AFM de hier
geschetsne problematiek ten aanzien van de internet banner
over beleggingsinstcllingen mee in haar onderzoek en wor
den de banners door de AEM niet in de ban gedaan.
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Uiteraard dient de informatie in de banner correct, begrijpe
hilk en niet misleidend te zijn. Dit houdt in dat vanwege
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