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Samenvatting  

 

De (bijzondere) zorgplicht die financiële ondernemingen in acht dienen te nemen, vloeit voort uit zowel 

het publiekrecht als het privaatrecht. Deze zorgplicht wordt aangenomen vanwege de maatschappelijke 

functie die door financiële ondernemingen wordt vervuld en de informatie-asymmetrie tussen financiële 

ondernemingen en hun klanten.  

 

Hoewel de publicaties gebundeld in dit proefschrift betrekking hebben op de zorgplicht jegensparticuliere 

klanten moet worden opgemerkt dat dezelfde zorgplicht kan worden aangenomen jegens niet-particuliere 

klanten. De omvang van de zorgplicht jegens een niet particuliere klant wordt in belangrijke mate bepaald 

door de mate van deskundigheid van de desbetreffende klant. Immers, niet de juridische 

verschijningsvorm van de klant is doorslaggevend maar de materiёle deskundigheid van de klant. 

 

De door financiële ondernemingen in acht te nemen zorgplicht kan worden onderverdeeld in drie fasen. 

Een vierde fase kan daaraan worden toegevoegd en dat betreft de wijze waarop toezicht op de naleving 

van de wettelijk voorgeschreven zorgplicht wordt gehouden. 

 

Eerste fase van de zorgplicht: productontwikkeling 

De eerste fase van de zorgplicht heeft betrekking op de ontwikkeling van het financieel product. Dit is de 

fase waarin de financiële onderneming de kenmerken en daarmee de werking van het product vaststelt. 

Een belangrijke aspect van de zorgplicht in deze fase is de verplichting om voorafgaand aan het aanbieden 

van een financieel product de doelgroep en de beoogde doelstelling van die doelgroep vast te stellen. Deze 

verplichting moet worden nagekomen, ongeacht of het product wordt aangeboden middels tussenkomst 

van een zogenaamde tussenpersoon. Dit betekent dat een financiële onderneming op voorhand dient vast 

te stellen of het te ontwikkelen product voldoet aan een gefundeerde behoefte van de beoogde doelgroep. 

Het doel van de wetgever is het voorkomen van misselling en massaschade.  

 

De zorgplicht gaat verder dan enkel en alleen de gedachte die primair ten grondslag ligt aan de in de Wft 

opgenomen publiekrechtelijke gedragsregels die strekken tot bescherming van het consumentenbelang. 

Financiële producten dienen ook aan bepaalde minimumvereisten te voldoen. De maatschappelijke 

commotie rondom producten als beleggingsverzekeringen en effectenleaseproducten heeft de vraag 

opgeroepen of kan worden volstaan met het opleggen van diverse informatie– en waarschuwingsplichten 

aan financiële ondernemingen ter bescherming van consumenten.  
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Het verstrekken van adequate informatie over de aangeboden financiële producten blijkt geen effectieve 

wijze van consumentenbescherming. Het gedrag van consumenten laat zich niet doeltreffend beïnvloeden 

middels het verstrekken van informatie indien de verwachting is dat daarmee een consument een 

rationeleen verstandige financiële beslissing neemt. Consumenten lezen geen informatie of begrijpen de 

verstrekte informatie niet en vinden de verstrekte informatie te veel. Bovendien nemen consumenten niet 

altijd rationele beslissingen. Het primaat van informatieverstrekking heeft hierdoor aan betekenis 

ingeboet.  

 

Dat betekent om consumenten effectief te beschermen, meer nodig is dan transparantie alleen.  

De juiste financiële producten dienen bij de juiste doelgroep terecht te komen. Dit heeft ertoe geleid dat 

de Nederlandse wetgever in 2013 aan financiële ondernemingen de plicht heeft opgelegd om de belangen 

van alle betrokken partijen adequaat af te wegen, alvorens een financieel product aan het publiek wordt 

aangeboden. De toezichthouder - de AFM - heeft aangegeven dat van financiële ondernemingen verwacht 

wordt dat voorgenomen financiële producten aan de hand van ten minste vier inhoudelijke criteria 

worden getoetst: kostenefficiëntie, veiligheid, nut en begrijpelijkheid.  Een vijfde criterium is door de 

AFM gesteld bij duurproducten met een beleggingscomponent, te weten dat het financieel product 

blijvend voldoet aan de behoefte van de desbetreffende doelgroep. Aan deze criteria zouden twee 

additionele criteria naar mijn mening in ieder geval toegevoegd moeten worden.  

 

Ten eerste, zouden financiële ondernemingen moeten toetsen of de consument zonder noemenswaardige 

kosten en zonder te moeten voldoen aan bijzondere voorwaarden die de consument niet hoeft te 

verwachten, het financieel product (dan wel de daaraan ten grondslag liggende overeenkomst) kan 

beëindigen. Is dat niet het geval, dan dient de consument uitdrukkelijk op die bijzondere kosten of 

voorwaarden te worden gewezen voorafgaand aan de aanschaf van het financieel product. Ten tweede, 

dienen financiële ondernemingen te toetsen of het financieel product voldoet aan de verwachting van de 

consument. Het gaat hierbij niet om de verwachting die de consument mag hebben na (grondige) lezing 

van de algemene voorwaarden maar om de verwachting die de consument mag hebben op basis van de 

wijze waarop het product aan hem is gepresenteerd. De presentatie van het product dient ook in 

overeenstemming te zijn met de werking van het product.  

 

Ten slotte dient ook rekening gehouden te worden met het belang van de financiële onderneming zelf. 

Gewaarborgd moet worden dat een evenwicht in stand blijft tussen het belang van de klant – met name 

gelegen in het belang dat het financieel product een economische toegevoegde waarde heeft voor hem - en 

het belang van de onderneming om een rendabel product aan te kunnen bieden. Indien een product niet 

beide belangen kan dienen, dan dient het desbetreffende product niet te worden aangeboden. Dit kan 

ertoe leiden dat bepaalde financiële producten ook niet langer aan het publiek ter beschikking worden 

gesteld.  
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Voorkomen moet worden dat onder druk van het door de AFM gepredikte motto ‘klantbelang centraal’ 

producten worden aangeboden die in feite gesubsidieerd worden door de winst die door de desbetreffende 

aanbieder op andere producten wordt behaald. Een financiële onderneming dient een duurzaam 

verdienmodel na te streven ten einde de continuïteit van de onderneming te waarborgen. 

 

Tweede fase van de zorgplicht: distributie 

De tweede fase van de zorgplicht betreft de zorgplicht bij distributie. Financiële ondernemingen kunnen 

hun financiële producten rechtstreeks aan het publiek aanbieden of middels tussenkomst van een 

zogenaamde tussenpersoon.  

 

Een financiële onderneming die haar financiële producten rechtstreeks aanbiedt zonder dat de consument 

wordt geadviseerd, dient bij de consument een zogenaamde kennis- en ervaringstoets af te nemen. De 

verplichting tot het afnemen van een financieel rijbewijs is om twee redenen niet effectief.  

Ten eerste, omdat consumenten die de toets niet halen, wel het financieel product mogen afnemen. Deze 

consumenten worden (op een gestandaardiseerde wijze) gewaarschuwd maar hoeven niet te worden 

geweigerd. Ten tweede, omdat als gevolg van de invoering van het provisieverbod veel consumenten 

kiezen voor het execution-only kanaal juist, om te vermijden dat (rechtstreeks) betaald moet worden voor 

advies. Wie niet wil of kan betalen voor advies, zal voor het execution-only kanaal kiezen, ongeacht de 

uitslag van de toets.  

 

Bij indirecte distributie neemt de zogenaamde tussenpersoon een belangrijke positie in.  

De wettelijke regulering van de positie van de tussenpersoon is niet (meer) adequaat geregeld sinds de 

ommezwaai die de wetgever heeft gemaakt van indirecte beloning naar directe beloning. De invoering van 

het provisieverbod heeft ertoe geleid dat de tussenpersoon door de consument wordt betaald en niet 

langer meer een vergoeding mag ontvangen van de aanbieder van het financieel product. Daarmee 

positioneert de wetgever de tussenpersoon naast de consument en fungeert de tussenpersoon niet langer 

als een verkoopkanaal van de aanbieder. Er zijn echter een aantal onvolkomenheden.  

 

De eerste onvolkomenheid is dat het provisieverbod niet geldt voor alle financiële producten.  

Het provisieverbod is niet van toepassing bij consumentenkrediet en bij de meeste schadeverzekeringen. 

Hierdoor kan de tussenpersoon - vanuit een consumentenperspectief – in de ene situatie optreden in 

opdracht van de aanbieder en in de andere situatie in opdracht van de consument. Het argument dat 

schadeverzekeringen een eenvoudig product zijn en dat daarom het provisieverbod niet van toepassing 

daarop hoeft te zijn, is geen valide argument. De vraag is bovendien of schadeverzekeringen in de regel 

eenvoudig van aard zijn.  
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Een tweede onvolkomenheid vloeit voort uit het Europese recht. De Europese wetgever heeft in diverse 

richtlijnen aan aanbieders en tussenpersonen de verplichting opgelegd om onderling informatie uit te 

wisselen ten aanzien van de doelgroep waarvoor het financieel product bedoeld is en bij wie het financiële 

product daadwerkelijk terecht komt.  

 

Het opleggen van een verplichting die in essentie het uitwisselen van informatie behelst, veronderstelt een 

bepaald samenwerkingsverband tussen aanbieder en tussenpersoon. Een dergelijke samenwerking zal 

ontbreken indien de tussenpersoon uitsluitend handelt in opdracht van de consument.  

Het verdient daarom de voorkeur om tussenpersonen kleur te laten bekennen: of opdrachtnemer van de 

aanbieder of opdrachtnemer van de consument. Het provisieverbod dient aldus aangepast te worden dat 

degene die opdrachtgever is ook de enige is die betaalt.  

 

Derde fase van de zorgplicht: contact met de klant 

De derde fase van de zorgplicht heeft betrekking op het contact tussen de financiële onderneming en de 

klant. Dit betreft zowel de precontractuele als de contractuele zorgplicht. Deze zorgplicht kan in vier 

onderdelen worden onderscheiden. Ten eerste, de verplichting om de consument adequaat te informeren. 

Ten tweede, de verplichting om de consument adequaat te waarschuwen. Ten derde, de plicht om - indien 

van toepassing - de consument van passend advies te voorzien en ten vierde, een weigeringsplicht.  

 

De informatie- en waarschuwingsplicht die een financiële onderneming dient na te leven, heeft zich in de 

loop der tijd geëvolueerd. Deze evolutie blijkt uit twee ontwikkelingen. De eerste ontwikkeling is de wens 

van de wetgever dat steeds gedetailleerdere informatie aan consumenten wordt verstrekt. 

 

Illustratief hiervoor is met name de ommezwaai door de wetgever van indirecte naar directe transparantie 

bij beleggingsverzekeringen. De wettelijke bepalingen ten aanzien van beleggingsverzekeringen schreven 

voorheen voor dat kosten en andere vergoedingen transparant gemaakt dienen te worden door deze te 

verdisconteren in de voorbeeldkapitalen die aan consumenten gepresenteerd dienden te worden. Vandaag 

de dag dient de consument geïnformeerd te worden over de verschillende afzonderlijke kosten alsmede de 

omvang daarvan.  

 

De tweede ontwikkeling is dat waarschuwingen in algemene bewoordingen niet langer toereikend zijn 

indien zich bijzondere risico’s voordoen of indien de risico’s verbonden aan het financieel product tot 

ernstige financiële consequenties kunnen leiden voor de consument. Dat betekent dat financiële 

ondernemingen al tijdens de eerste fase – die van de productontwikkeling - in kaart dienen te brengen 

welke bijzondere risico’s zich kunnen voordoen teneinde de consument daarover zowel voorafgaand als 

tijdens de relatie adequaat te kunnen informeren.  
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De plicht om de klant van passend advies (of beheer) te voorzien, brengt met zich dat een financiële 

onderneming een concreet beeld dient te hebben van de doelstelling van de klant. De naleving van het 

ken-uw-cliënt-beginsel dient primair ertoe om de concrete doelstelling (of doelvermogen) in kaart te 

brengen teneinde die doelstelling af te zetten tegen de risico’s die de klant wil en kan lopen.  

 

Bij beleggingsdienstverlening wordt veelal door banken en beleggingsondernemingen gebruik gemaakt 

van een zogenaamd risicoprofiel. Het vaststellen van een risicoprofiel vormt geen garantie dat de 

zorgplicht wordt nageleefd. De Wet op het financieel toezicht schrijft een risicoprofiel ook niet voor: dit is 

een door beleggingsondernemingen zelf ontwikkeld mechanisme teneinde op een relatief eenvoudige 

wijze vast te stellen of de concrete wijze waarop de effectenportefeuille van de klant is ingevuld, naar het 

oordeel van de beleggingsonderneming zelf nog voldoet aan de met de klant overeengekomen doelstelling 

en risicobereidheid. Het feit dat indien belegd wordt conform dit risicoprofiel nog niet betekent dat de 

zorgplicht wordt nageleefd, betekent dat beleggingsondernemingen gedurende de relatie erop moeten 

toezien dat het beleggingsbeleid dan wel de effectenportefeuille wordt aangepast teneinde het beoogde 

doelvermogen te behalen (dus ongeacht of de effectenportefeuille in overeenstemming is en blijft met het 

risicoprofiel). Inherent aan deze zorgplicht is immers dat de consument periodiek door de 

beleggingsonderneming wordt geïnformeerd of redelijkerwijs verwacht mag worden dat het beoogde 

doelvermogen daadwerkelijk wordt behaald.  

 

Tenslotte de meest effectieve wijze van consumentenbescherming, te weten dat een consument een 

financieel product wordt geweigerd. Het meest voor de hand liggende voorbeeld is het wettelijk 

overkrediteringsverbod. Adequaat waarschuwen is niet toereikend: de kredietverstrekker dient het 

aangevraagde krediet te weigeren voor zover niet verwacht mag worden dat de consument aan de daaruit 

voortvloeiende betalingsverplichtingen kan voldoen. Van belang is dat deze zorgplicht - in het geval van 

een vast krediet - uitsluitend nageleefd kan worden op het moment dat de kredietovereenkomst wordt 

aangegaan. Dit is dan ook meteen de keerzijde van de effectiviteit van deze zorgplicht. Indien de financiële 

positie van een consument of de waarde van verhypothekeerde woning na kredietverlening wijzigt, dan 

kan de kredietverstrekker - in juridische zin – in beginsel niets verweten worden. Dat laat onverlet dat een 

kredietverstrekker met de belangen van de kredietnemer rekening moet houden.  
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Vierde fase: toezicht op naleving zorgplicht 

De vierde fase van de zorgplicht betreft de wijze waarop daarop toezicht wordt gehouden. 

Toezichthouders laten zich in toenemende mate leiden door een instrumentaliteitsgedachte waarop hun 

‘toezichtaanpak’ is gebaseerd. Deze gedachte is erop gericht om onwenselijk gedrag te voorkomen dan wel 

te bestrijden, ongeacht of dit onwenselijke gedrag rechtens toelaatbaar is. Centraal staat het onwenselijke 

gedrag en niet zozeer het toezichthouden op de naleving van wetgeving. Het uitoefenen van invloed op 

financiële ondernemingen teneinde het belang van de klant centraal te stellen ongeacht of zulks juridisch 

verplicht is, is daarvan een treffend voorbeeld. Ook het gebruikmaken van zogenaamde informele 

handhavingsinstrumenten - waaronder beïnvloeding van de publieke opinie - maakt dat financiële 

ondernemingen zich in de praktijk genoodzaakt voelen om te handelen overeenkomstig de wens van hun 

toezichthouder, ongeacht of daartoe een wettelijke verplichting bestaat.  

 

Een en ander heeft wel tot gevolg dat de wijze waarop financiële ondernemingen geacht worden om te 

voldoen aan de op hen rustende zorgplicht, mede wordt beïnvloed door de visie van hun toezichthouder. 

Een visie die verdergaande verplichtingen met zich kan brengen dan wettelijk vereist. Zorgelijk hoeft deze 

ontwikkeling niet te zijn, mits aan een aantal randvoorwaarden wordt voldaan.  

De eerste randvoorwaarde is dat de toezichthouder terughoudend is in het bestrijden van onwenselijk 

maar rechtens toelaatbaar gedrag en niet een apart stelsel aan normen in het leven roept die te ver 

verwijderd is van de wettelijke normering. De tweede randvoorwaarde is dat de toezichthouder zich 

voorspelbaar en magistratelijk opstelt. Ten derde, dat de rechtspositie van de onder toezicht staande 

financiële onderneming adequaat is beschermd. De verhouding tussen toezichthouders enerzijds en onder 

toezicht staande financiële ondernemingen anderzijds mag niet zodanig worden verstoord dat het 

machtswoord van de toezichthouder in plaats van het argument komt te regeren.  

 

Alle vier de fasen van de zorgplicht staan met elkaar in verbinding en vloeien ook in elkaar over.  

Een goed begrip van alle vier fasen is essentieel ten einde een goed beeld te hebben van de omvang van de 

zorgplicht die op financiële ondernemingen rust. 

 

 


