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1 Inleiding

De Autoriteit Financiële Markten (hierna: AFM)1 heeft in haar wetgevingsbrief
van 10 oktober 2011 aan de minister van Financiën2 gepleit voor invoering in de
Wet op het financieel toezicht (Wft) van een algemene zorgplicht voor financiële
ondernemingen. Dit zou een goede aanvulling zijn op de regels voor zorgvuldige
advisering voor financiëledienstverleners en toekomstige bevoegdheden van de
AFM met betrekking tot het productontwikkelingsproces.3 De minister heeft de
voor- en nadelen van een dergelijke zorgplicht onderzocht.4 Het resultaat van dit
onderzoek is opgenomen in het wetsvoorstel Wijzigingswet financiële markten
2014 (hierna: het wetsvoorstel).5 Voorgesteld wordt een algemene zorgplicht vast
te leggen in de Wft voor financiëledienstverleners. Daarmee is deze zorgplicht van
toepassing op de volgende diensten: het aanbieden van of adviseren over een
ander financieel product dan een financieel instrument of het bemiddelen of
optreden als (onder)gevolmachtigd agent. Een algemene zorgplicht voor alle
financiële ondernemingen is reeds erkend, maar slechts voor beleggingsonderne‐
mingen ligt deze vast in de wet in art. 4:90 Wft. Door dit ook voor financiële‐
dienstverleners te doen wordt de AFM een handvat geboden overtredingen van
hun zorgplicht aan te pakken. Dit is nodig om consumenten beter te kunnen
beschermen tegen de informatiescheefheid die bestaat tussen financiëledienst‐
verleners en hun klanten. Het is de bedoeling de algemene zorgplicht voor finan‐
ciëledienstverleners in een nieuw art. 4:24a op te nemen en daarmee in
afdeling 4.2.3 betreffende zorgvuldige dienstverlening.

* Graag wil ik prof. mr. Wilco Oostwouder hartelijk bedanken voor zijn waardevolle opmerkingen
en suggesties bij het schrijven van dit artikel.
De auteur ging bij het schrijven van het artikel uit van de stand van zaken zoals die gold ten tijde
van het aanleveren van het artikel bij de redactie in april van dit jaar.

1 De AFM heeft op grond van de Wft tot taak het gedragstoezicht op financiële markten uit te
oefenen en te beslissen omtrent de toelating van financiële ondernemingen tot die markten
(art. 1:25 Wft).

2 Stichting Autoriteit Financiële Markten, Wetgevingsbrief aan de minister van Financiën,
10 oktober 2011. Bijlage bij Kamerstukken II 2011/12, 31 980, nr. 55.

3 De bevoegdheden van de AFM met betrekking tot het productontwikkelingsproces zijn per
1 januari 2013 in werking getreden.

4 Minister van Financiën, Beleids- en wetgevingsbrief op het terrein van de financiële markten aan
de Tweede Kamer, 20 oktober 2011, p. 35. Kamerstukken II 2011/12, 31 980, nr. 55, p. 33 en
Kamerstukken II 2011/12, 31 980, nr. 58, p. 25.

5 De beoogde datum van inwerkingtreding van het wetsvoorstel is 1 januari 2014.
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2 Een algemene zorgplicht voor financiëledienstverleners

In het eerste lid van het voorgestelde art. 4:24a is de algemene zorgplicht opgeno‐
men, die in het tweede lid nader wordt uitgewerkt voor financiëledienstverleners
die adviseren.6 Voor deze dienstverleners geldt een zorgplicht die zwaarder is dan
de algemene zorgplicht. Reden hiervoor is dat adviseurs door de klant worden
ingehuurd met als doel om specifiek zijn belangen te behartigen, terwijl financiële‐
dienstverleners die niet adviseren bij het drijven van hun onderneming tevens
zijn gehouden om andere (commerciële) belangen dan alleen het belang van de
klant mee te wegen.7 Het gehele artikel luidt als volgt:

‘1. Een financiëledienstverlener neemt op een zorgvuldige wijze de belangen
van de consument, cliënt of begunstigde in acht.
2. Een financiëledienstverlener die adviseert, handelt in het belang van de
consument, cliënt of begunstigde.
3. In ieder geval onthoudt een financiëledienstverlener zich van handelen of
nalaten dat kennelijk nadelige gevolgen voor de consument, cliënt of begun‐
stigde veroorzaakt of kan veroorzaken.’

Zoals ik in de inleiding al opmerkte, bestaat er reeds een algemene zorgplicht voor
alle financiële ondernemingen. In het civiele recht kennen we een algemene zorg‐
plicht, maar ook in de Wft is zij erkend. Een algemene normstelling van zorgvul‐
digheid vormt onder meer de grondslag van art. 4:25 Wft en wordt nadrukkelijk
vermeld in de parlementaire geschiedenis van de Wft: ‘Een financiële onderne‐
ming dient consumenten en cliënten zorgvuldig te behandelen.’8 Het eerste lid
van art. 4:25 Wft bepaalt dat een financiële onderneming zich bij de behandeling
van de klant moet houden aan bij of krachtens algemene maatregel van bestuur te
stellen nadere regels met betrekking tot de in acht te nemen zorgvuldigheid. Deze
nadere regels zijn opgenomen in het Besluit Gedragstoezicht financiële onderne‐
mingen Wft. Hoewel aan art. 4:25 Wft een algemene normstelling van zorgvuldig‐
heid ten grondslag ligt, biedt dit artikel de AFM dus geen handvat om op te tre‐
den in alle gevallen van onzorgvuldigheid, maar alleen bij overtreding van die
nadere regels. Aldus is er thans geen algemene zorgplicht in de Wft opgenomen

6 MvT bij Wijzigingswet financiële markten 2014, p. 17 (<www.internetconsultatie.nl/wijzigings‐
wetfm2014>).

7 MvT bij Wijzigingswet financiële markten 2014, p. 58. Zie ook B. van Hattum, De verankering
van een generieke zorgplicht in de Wet op het financieel toezicht, in: M.L. Hendrikse & J.G.J.
Rinkes (red.), Naar een (doorlopende) generieke zorgplicht voor verzekeraars en verzekeringstus‐
senpersonen?, Zutphen: Uitgeverij Paris 2012, p. 27-28. Dit onderscheid in zorgplicht voor advi‐
seurs en niet-adviseurs werd eerder ook door Broekhuizen en Du Perron gemaakt (K.W.H. Broek‐
huizen & C.E. du Perron, De fundamentele uitgangspunten van een generieke zorgplicht, Tijd‐
schrift voor Financieel Recht 2012-5, p. 168-169). De redenering daarbij was – kort gezegd – dat
voor adviseurs handelen in het belang van de klant de specifieke betekenis heeft dat de financiële
onderneming andere belangen niet mag laten prevaleren boven het belang van de desbetreffende
klant (loyaliteitsverplichting), terwijl voor aanbieders (niet-adviseurs) de basisnorm is dat de
financiële onderneming rekening moet houden met de gerechtvaardigde belangen van de klant.

8 Kamerstukken II 2005/06, 29 708, nr. 19, p. 515 en Broekhuizen & Du Perron 2012, p. 169.

Onderneming en Financiering 2013 (21) 2 21

Dit artikel van BJu Tijdschriften is gemaakt voor Universiteit Utrecht



N.A. van Opbergen

waarvan de naleving kan worden afgedwongen zonder dat de AFM specifieke
regels heeft gesteld die de in acht te nemen zorgvuldigheid nader inkleuren. De
civielrechtelijke algemene zorgplicht is te vinden in art. 7:401 Burgerlijk Wetboek
(BW), waarin wordt bepaald dat een opdrachtnemer bij zijn werkzaamheden de
zorg van een goed opdrachtnemer in acht moet nemen. Samen met art. 6:2 en
6:248 BW (toepassing van redelijkheid en billijkheid) geldt deze norm eveneens
voor financiële ondernemingen.9 Op grond van het bovenstaande is het daarom
niet helemaal juist te spreken van de invoering van een algemene zorgplicht,10

zoals de AFM doet in haar wetgevingsbrief. Beter is de vastlegging of verankering
van een algemene zorgplicht in de Wft. Voor beleggingsondernemingen ligt wel al
een algemene zorgplicht vast in de wet in art. 4:90 Wft.11

Volgens de AFM maakt invoering van een algemene zorgplicht de impliciete doel‐
stelling van de wet expliciet, wat bijdraagt aan de normoverdracht. Dit punt
noemt ook Van Hattum.12 Volgens haar is een wettelijke verankering in het
publiekrecht noodzakelijk om duidelijkheid naar de financiële markten te creëren
dat de algemene zorgplicht de kern dient te vormen van hun opereren.13 Ondanks
het feit dat een algemene zorgplicht voor financiële ondernemingen al erkend is
in de Wft, wordt deze nog altijd betwist door een gemis aan concreet zichtbare
opneming.14 Bovendien is daardoor de algemene zorgplicht niet voldoende
geschikt om – anders dan via informele beïnvloeding – door de AFM te worden
ingezet met betrekking tot handhaving voor alle financiële ondernemingen.15 De
verankering van een algemene zorgplicht in de Wft biedt de AFM een handvat
overtredingen van de zorgplicht aan te pakken. Bovendien is het volgens Van
Hattum, gezien de reeds bestaande en in de wet zichtbare algemene zorgplicht
voor beleggingsondernemingen, van belang om voor overige financiële onderne‐

9 MvT bij Wijzigingswet financiële markten 2014, p. 16.
10 Vgl. Broekhuizen & Du Perron 2012, p. 169.
11 Dit artikel is ingevoegd ter implementatie van de Markets in Financial Instruments Directive

(MiFID). Vgl. art. 19 lid 1 MiFID.
12 Van Hattum 2012, p. 30. Van Hattum beveelt een wettelijke verankering van een algemene zorg‐

plicht in de Wft aan en acht deze ook (juridisch) mogelijk (p. 35).
13 Van Hattum 2012, p. 19. Ook volgens de wetgever kan explicitering in de Wft van een algemene

zorgplicht bijdragen aan de gewenste cultuuromslag in de financiële sector (MvT bij Wijzigings‐
wet financiële markten 2014, p. 15).

14 Van Hattum 2012, p. 24.
15 Van Hattum 2012, p. 25.
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mingen een gelijk speelveld met betrekking tot zorgplichten te creëren.16 Daar
sluit ik me bij aan.

2.1 Aanleiding voor de vastlegging van een algemene zorgplicht in de Wft
Volgens de wetgever is de verankering van een algemene zorgplicht voor finan‐
ciëledienstverleners in de Wft gewenst in verband met informatiescheefheid:
financiëledienstverleners beschikken in de regel over meer kennis en informatie
dan klanten.17 De klant kan daardoor geen volledig geïnformeerde beslissing
nemen over (de aanschaf van) een financieel product of financiële dienst en
bovendien financiëledienstverleners vaak onvoldoende corrigeren.18 Consumen‐
ten zijn nog altijd niet in staat om effectief tegenwicht te bieden aan de macht
van financiëledienstverleners.19 De markt werkt aldus niet optimaal en de consu‐
ment moet worden beschermd. Ook voor een goed functioneren van de financiële
markten is het van belang dat informatiescheefheid wordt weggenomen en con‐
sumenten vertrouwen hebben in die markten.

Een ander argument voor de vastlegging van een algemene zorgplicht in de Wft
vindt de wetgever in het gegeven dat de weg naar de civiele rechter voor de indivi‐
duele consument vaak moeilijk is.20 Een publiekrechtelijke algemene zorgplicht
kan daarom een wezenlijke aanvulling leveren op het systeem van consumenten‐
bescherming dat reeds bestaat op grond van de civielrechtelijke zorgplicht.21 Door

16 Van Hattum 2012, p. 35-36. Zie ook D. Busch, Leg generieke zorgplicht vast, Het Financieele
Dagblad 31 mei 2012, p. 9: ‘(...) het zou neerkomen op ongelijke behandeling als andere financi‐
ele ondernemingen niet onderworpen worden aan een expliciete generieke zorgplicht.’ Zie verder
ook J.B. Huizink & D. Schoenmaker, Leerboek Wft, Apeldoorn-Antwerpen: Maklu 2009, p. 182:
‘Het is opmerkelijk dat deze (...) bepaling geen tegenhanger kent voor andere financiële diensten
dan beleggingsdiensten of nevendiensten.’ Voor de wijziging van art. 4:19 lid 2 Wft per 1 januari
2012 gold overigens eenzelfde redenering. Tot 1 januari 2012 gold dit artikel slechts voor beleg‐
gingsondernemingen en, voor zover het andere financiële ondernemingen betreft, alleen ten
aanzien van informatie die zij op grond van afdeling 4.2.3 van de Wft dienden te verstrekken. Uit
de MvT volgt dat reclame-uitingen daar dus niet onder vielen, wat onwenselijk was, zowel vanuit
het oogpunt van een gelijk speelveld voor alle financiële ondernemingen als vanuit de toegenomen
behoefte aan consumentenbescherming (Kamerstukken II 2010/11, 32 781, nr. 3, p. 35). Sinds
1 januari 2012 geldt daarom ook voor financiële ondernemingen die geen beleggingsonderne‐
ming zijn dat alle aan cliënten verstrekte informatie, met inbegrip van reclame-uitingen, correct,
duidelijk en niet misleidend moet zijn.

17 MvT bij Wijzigingswet financiële markten 2014, p. 14-15.
18 Idem. Zie ook Van Hattum 2012, p. 28. Van Hattum ziet informatiescheefheid ook als reden voor

vastlegging van een algemene zorgplicht in de Wft: ‘Door informatieasymmetrie kan een consu‐
ment of klant geen geïnformeerde beslissingen nemen en daardoor moeilijk aanbieders discipli‐
neren’ (p. 26-27).

19 Vgl. Van Hattum 2012, p. 28.
20 Ook Van Hattum wijst op de hoge drempel voor consumenten voor de toegang tot het recht,

waardoor de mogelijkheid bestaat dat de consument te laat of geen actie onderneemt om zijn
ontstane probleem op te lossen en er dus geen afdoende of daadwerkelijk werkende discipline‐
rende werking bestaat vanuit de dreiging van claims op financiële ondernemingen (Van Hattum
2012, p. 29).

21 MvT bij Wijzigingswet financiële markten 2014, p. 16. Uit de MvT bij het wetsvoorstel volgt
bovendien dat de algemene zorgplicht de uit het burgerlijk recht voortvloeiende aansprakelijk‐
heid van een financiëledienstverlener onverlet laat (p. 58).
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de verankering van een algemene zorgplicht in de Wft ontstaat een zekere overlap
in (consumenten)bescherming, maar waar het civiele recht het primaat voor aan‐
hangig maken van een geschil bij de partijen zelf legt, maakt het publiekrecht
handhaving door een toezichthouder mogelijk.22 In de parlementaire geschiedenis
bij de Wft valt te lezen wat de toegevoegde waarde daarvan kan zijn:

‘In principe kan het feit dat een bepaald gedrag ook reeds op grond van het
civiele recht van een financiële onderneming wordt verlangd een reden zijn
om het stellen van publiekrechtelijke regels achterwege te laten. Of dit wen‐
selijk is hangt echter af van de vraag of het civiele recht het gedrag van finan‐
ciële ondernemingen voldoende (duidelijk) normeert en of de effectiviteit
daarvan publiek toezicht overbodig maakt. Het regelen van aspecten van de
relatie tussen cliënt en financiële onderneming in publieke toezichtwetgeving
biedt immers vergaande mogelijkheden om de naleving van regels af te dwin‐
gen. Bovendien biedt het publieke toezicht de mogelijkheid om financiële
ondernemingen die bijvoorbeeld de informatie- en adviesverplichtingen ern‐
stig overtreden te beboeten of zelfs de toegang tot de markt te ontzeggen.
Financiële ondernemingen zullen dit waarschijnlijk ervaren als een sterke
prikkel tot naleving van de wettelijke verplichtingen.’23

Daarnaast is vastlegging van een algemene zorgplicht in de Wft gewenst vanwege
het feit dat toezichthouders – door de ontwikkelingen in de financiële sector –
regelmatig achter de feiten aanlopen, met als gevolg dat zij niet altijd tijdig kun‐
nen ingrijpen op schadelijk marktgedrag, omdat er geen wettelijke basis voorhan‐
den is waar zij die bevoegdheid aan kunnen ontlenen.24 Volgens de AFM is het
ook niet proportioneel en effectief om al die gevallen met gedetailleerde regels
tegen te gaan. Een vangnet achter de verschillende specifieke normen die consu‐
menten beogen te beschermen, is daarom wenselijk.25

2.2 Reikwijdte algemene zorgplicht
De algemene zorgplicht is van toepassing op financiëledienstverleners en daar‐
mee op de volgende diensten van een financiëledienstverlener: aanbieden van een
ander financieel product dan een financieel instrument, adviseren over een ander
financieel product dan een financieel instrument, bemiddelen, optreden als gevol‐
machtigd agent en optreden als ondergevolmachtigd agent (zie ‘financiëledienst‐
verlener’ in art. 1:1 Wft en de systematiek van afdeling 4.2.3).26 Gezien het doel

22 MvT bij Wijzigingswet financiële markten 2014, p. 16. Vgl. Huizink & Schoenmaker 2009, p. 182:
‘Voor andere dienstverleners [dan beleggingsondernemingen; NAvO] kan de zorgplicht jegens
cliënten uit het burgerlijk recht worden afgeleid. Doordat de zorgplicht voor beleggingsonderne‐
mingen als algemene regel in de Wft is neergelegd, kan de AFM daarop toezicht houden. Dat is
bij de zuiver civielrechtelijke zorgplicht niet het geval.’

23 Kamerstukken II 2005/06, 29 708, nr. 19, p. 317.
24 MvT bij Wijzigingswet financiële markten 2014, p. 15 en D. Busch, Een generieke zorgplicht in de

Wft – een goed idee?, Tijdschrift voor Financieel Recht 2012-4, p. 119.
25 MvT bij Wijzigingswet financiële markten 2014, p. 15.
26 MvT bij Wijzigingswet financiële markten 2014, p. 57.
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en de strekking van de algemene zorgplicht is een financiëledienstverlener echter
ook wanneer hij geen specifieke (financiële) dienst aan de klant verleent, gehou‐
den om de belangen van de klant in acht te nemen.27 Volgens de wetgever sluit dit
aan bij de gedachte dat ook buiten het moment van dienstverlening het handelen
of nalaten van de financiëledienstverlener afbreuk kan doen aan de belangen van
de klant.

De algemene zorgplicht is dus niet van toepassing op het verlenen van beleggings‐
diensten nu deze diensten specifiek zien op financiële instrumenten en boven‐
dien voor beleggingsondernemingen art. 4:90 Wft geldt, dat al een soortgelijke
algemene zorgplicht bevat.28 Krachtens dit artikel dient een beleggingsonderne‐
ming zich bij het verlenen van beleggingsdiensten of nevendiensten op eerlijke,
billijke en professionele wijze in te zetten voor de belangen van haar cliënten, ook
bij het verrichten van beleggingsactiviteiten eerlijk, billijk en professioneel te han‐
delen en zich te onthouden van gedragingen die schadelijk zijn voor de integriteit
van de markt.

De algemene zorgplicht laat de specifieke regels die gelden ten behoeve van de
bescherming van consumenten onverlet en geldt als vangnet indien deze regels
niet van toepassing zijn.29 Volgens de wetgever zal de AFM slechts op grond van
de algemene zorgplicht handhaven ‘in uitzonderlijke gevallen, wanneer sprake is
van onvoorzien marktgedrag dat kan resulteren in schade voor consumenten’.30

2.3 Handhaving van de algemene zorgplicht
Op grond van het derde lid van art. 4:24a kan de AFM handhavend optreden
indien de financiëledienstverlener zich niet onthoudt van handelen of nalaten
dat kennelijk nadelige gevolgen voor de consument veroorzaakt of kan veroorza‐
ken.31 Volgens de wetgever krijgt de AFM daarmee deze bevoegdheid ‘bij onvoor‐
ziene en evidente misstanden op de markt die schadelijke gevolgen kunnen heb‐

27 MvT bij Wijzigingswet financiële markten 2014, p. 57-58.
28 MvT bij Wijzigingswet financiële markten 2014, p. 17.
29 MvT bij Wijzigingswet financiële markten 2014, p. 15 en Stichting Autoriteit Financiële Mark‐

ten, Wetgevingsbrief aan de minister van Financiën, 10 oktober 2011. Afdeling 4.2.3 betreffende
zorgvuldige dienstverlening bevat een aantal specifieke zorgplichten voor (onder andere) finan‐
ciëledienstverleners. Art. 4:19, 4:20 en 4:22 Wft bevatten enkele informatieplichten, waaronder
de plicht dat de informatie die wordt verstrekt correct, duidelijk en niet-misleidend moet zijn
(art. 4:19 lid 2 Wft). Zowel voorafgaand aan de overeengekomen dienstverlening als tijdens de
looptijd van de dienstverlening gelden er informatieplichten. Art. 4:23 Wft bevat een onder‐
zoeksplicht, namelijk het zogenoemde ‘ken uw cliënt’-principe. Op grond daarvan dienen finan‐
ciëledienstverleners die adviseren in het belang van de klant bepaalde informatie in te winnen,
voor zover dit redelijkerwijs relevant is voor het advies.

30 MvT bij Wijzigingswet financiële markten 2014, p. 16.
31 De AFM kan overtreding van de norm in het derde lid handhaven met de bevoegdheid tot het

opleggen van een last onder dwangsom (art. 1:79 Wft) of een bestuurlijke boete (art. 1:80 Wft).
Overtredingen van de voorschriften gesteld in het eerste, tweede en derde lid kunnen worden
aangepakt door de overige handhavingsbevoegdheden in de Wft, waaronder de bevoegdheid tot
het geven van een bindende aanwijzing (art. 1:75 Wft) (MvT bij Wijzigingswet financiële mark‐
ten 2014, p. 17-18).
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ben voor consumenten’.32 Volgens de wetgever zal de introductie van deze norm
de AFM in staat stellen om handhavend op te treden ook voordat de schade voor
de consument zich daadwerkelijk verwezenlijkt.33 Ook betekent deze norm, gelet
op het open karakter van de algemene zorgplicht, dat de invulling daarvan in
beginsel plaatsvindt door de AFM en deze afhangt van de concrete gevallen van
onvoorzien schadelijk marktgedrag.34 Overigens doet de bevoegdheid van de toe‐
zichthouder volgens de wetgever geen afbreuk aan de eigen verantwoordelijkheid
van consumenten om zich naar mogelijkheid te informeren over en op een pru‐
dente wijze om te gaan met het afnemen van financiële producten.

De AFM zal een schending van de algemene zorgplicht dus mogen handhaven
indien sprake is van een evidente schending.35 Daarmee wordt bedoeld dat de
AFM slechts handhaaft indien evident in strijd met de zorgvuldigheid respectie‐
velijk de zorgplicht is gehandeld.36 Volgens Van Hattum zijn dit gedragingen die
zo fundamenteel zijn, dat ze te allen tijde bij financiële ondernemingen redelijker‐
wijs bekend (hadden moeten) zijn.37 Evident betekent dus ook een voor een
financiële onderneming duidelijk concreet geval van schending van de zorgplicht,
waardoor zij met haar eigen verstand goed van tevoren kan inschatten of de AFM
hiertegen mogelijk zal optreden.38 Naar mijn mening wordt met ‘evident’ aldus
bedoeld ‘kennelijk’, welk woord ook gebruikt wordt in het voorgestelde art. 4:24a
(‘kennelijk nadelige gevolgen’). Kennelijk houdt ook in ‘klaarblijkelijk’, ‘onmisken‐
baar’ en ‘overduidelijk’. Concreet kan volgens Van Hattum worden gedacht aan

32 MvT bij Wijzigingswet financiële markten 2014, p. 16. Daarbij geldt dat niet per se sprake hoeft
te zijn van schade bij grote groepen consumenten; ook schendingen van de zorgplicht op een
beperkte schaal, zij het structureel en evident, vallen onder de zorgplicht (MvT bij Wijzigingswet
financiële markten 2014, p. 18).

33 MvT bij Wijzigingswet financiële markten 2014, p. 16.
34 De AFM zal haar (voorgenomen) handhavingsbeleid kenbaar maken door middel van beleidslij‐

nen en andere instrumenten die zich daartoe lenen indien zij schendingen van de algemene zorg‐
plicht signaleert, en de wetgever heeft vervolgens de mogelijkheid om naar aanleiding van een
schending van de algemene zorgplicht specifieke voorschriften vast te stellen (MvT bij Wijzi‐
gingswet financiële markten 2014, p. 16).

35 Zo ook Broekhuizen & Du Perron 2012, p. 169-170. De AFM spreekt in haar wetgevingsbrief aan
de minister van Financiën over gevallen die ‘zo schadelijk zijn dat direct ingrijpen gewenst is’. Zie
verder T.F.E. Tjong Tjin Tai, Generieke zorgplicht in theorie en praktijk, in: M.L. Hendrikse &
J.G.J. Rinkes (red.), Naar een (doorlopende) generieke zorgplicht voor verzekeraars en verzeke‐
ringstussenpersonen?, Zutphen: Uitgeverij Paris 2012, p. 45-46. Volgens Tjong Tjin Tai moeten
bestuursrechtelijke zorgplichten alleen worden gehandhaafd bij ‘ernstig tekortschieten in zorg’,
omdat daarover vaak consensus bestaat. Zie verder ook A.Ch.H. Franken, Generieke zorgplicht in
de Wft wenselijk?, in: M.L. Hendrikse & J.G.J. Rinkes (red.), Naar een (doorlopende) generieke
zorgplicht voor verzekeraars en verzekeringstussenpersonen?, Zutphen: Uitgeverij Paris 2012,
p. 114. Volgens Franken is handhaving van ‘open’ zorgplichten in verband met de rechtszeker‐
heid alleen mogelijk indien het om een ernstige schending of acute dreiging gaat.

36 Broekhuizen & Du Perron 2012, p. 169.
37 Van Hattum 2012, p. 19. Zie ook Broekhuizen & Du Perron 2012, p. 169: ‘(...) een evidente

schending van de zorgvuldigheid zal uit de aard van de zaak snel worden herkend – en (door de
rechter) worden erkend.’ Zie verder Tjong Tjin Tai 2012, p. 48: ‘Een goed financieel dienstverle‐
ner moet op zijn eigen kompas kunnen varen, moet inzicht hebben in wat goede zorg inhoudt, en
dat vormt ook het richtsnoer voor de toezichthouder (de AFM).’

38 Van Hattum 2012, p. 34.
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gedragingen die het normaal functioneren van de samenleving schade kunnen
berokkenen en/of het vertrouwen in het functioneren van de financiële markten
kunnen ondermijnen.39

3 Reacties op de algemene zorgplicht

Tijdens de consultatieperiode van het wetsvoorstel is kritiek geuit op de algemene
zorgplicht.40 Het idee dat financiëledienstverleners de belangen van de klant in
acht moeten nemen, wordt onderstreept, maar de vastlegging van een algemene
zorgplicht in de Wft en/of de manier waarop deze algemene zorgplicht in
art. 4:24a is vormgegeven, hebben heel wat kritiek opgeleverd. Hieronder volgt
slechts een korte bespreking van de – naar mijn mening – meest opvallende kri‐
tiekpunten.

3.1 Strijd met de trias politica
Volgens de wetgever zal de concrete normstelling ter invulling van de algemene
zorgplicht in beginsel plaatsvinden door de AFM. Dit heeft geleid tot de kritiek
dat de toezichthouder (uitvoerende macht) niet op de stoel van de wetgever (wet‐
gevende macht) mag gaan zitten.41 Daar kan tegen worden ingebracht dat de
praktijk met betrekking tot handhaving op basis van de algemene zorgplicht voor
beleggingsondernemingen (art. 4:90 Wft) laat zien dat de AFM erg bedachtzaam
is bij toepassing van de haar toegekende bevoegdheden.42 Er is wat dat betreft dus
geen reden om deze lijn niet door te trekken naar andere financiële ondernemin‐
gen.

3.2 Rechtsonzekerheid
Art. 4:24a bevat een zeer algemeen verwoorde norm en zou daarom volgens een
aantal van de reacties leiden tot rechtsonzekerheid bij de financiëledienstverle‐
ners.43 Bovendien zou het strijd opleveren met het lex certa-beginsel (onderdeel
van het legaliteitsbeginsel):44 een voorschrift dat door sancties wordt gehand‐
haafd, moet voldoende duidelijk, voorzienbaar en kenbaar zijn. Financiëledienst‐

39 Van Hattum 2012, p. 20.
40 Het wetsvoorstel stond open ter consultatie van 20 september 2012 tot 18 oktober 2012. De

reacties zijn te vinden op <www.overheid.nl>.
41 Dit volgt uit de (gezamenlijke) reactie van de Vereniging van Financieringsondernemingen in

Nederland (hierna: VFN) en de Nederlandse Vereniging van Financieringsadviseurs (hierna:
NVF), de reactie van de Organisatie van Financiële Dienstverleners (hierna: OvFD), de (gezamen‐
lijke) reactie van de Nederlandse Vereniging van Banken (hierna: NVB) en het Verbond van Ver‐
zekeraars, en de reactie van de Adviseurs in Financiële Zekerheid.

42 Van Hattum 2012, p. 34.
43 Dit volgt uit de (gezamenlijke) reactie van de VFN en de NVF, de reactie van de Commissie Ven‐

nootschapsrecht van de Nederlandse Orde van Advocaten (hierna: NOVA) en de Koninklijke
Notariële Beroepsorganisatie (hierna: KNB), de reactie van Obvion NV, de reactie van Allen &
Overy, de reactie van OvFD, de (gezamenlijke reactie) van de NVB en het Verbond van Verzeke‐
raars, en de reactie van Stater Nederland BV.

44 Zie de reacties van de Commissie Vennootschapsrecht van de NOVA en de KNB, van Allen &
Overy en van de NVB en het Verbond van Verzekeraars.
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verleners moeten weten welk gedrag kan leiden tot het opleggen van sancties
door de AFM. De open norm moet daarom zo veel mogelijk nader worden inge‐
vuld. Volgens Van Hattum dient het legaliteitsbeginsel niet te allen tijde en in alle
gevallen strikt te worden gehanteerd en indien dit wel moet worden gehanteerd,
kan door middel van een reikwijdteafbakening strijd met dit beginsel worden
voorkomen.45 Deze afbakening betreft, zoals gezegd, het slechts mogen handha‐
ven door de AFM indien sprake is van een ‘evidente schending’ van de zorgplicht,
wat ook betekent een voor een financiële onderneming duidelijk concreet geval
van schending van de zorgplicht, waardoor zij met haar eigen verstand goed van
tevoren kan inschatten of de AFM hiertegen mogelijk zal optreden.46 Ik sluit me
hierbij aan. In die gevallen zal immers de inhoud van de algemene zorgplicht dui‐
delijk zijn geweest voor de financiëledienstverlener en was derhalve duidelijk
waar deze zich van diende te onthouden. Aldus is er in die situaties geen sprake
van rechtsonzekerheid.

3.3 De huidige wet- en regelgeving is toereikend
De algemene zorgplicht wordt ook overbodig en onwenselijk genoemd omdat de
huidige wet- en regelgeving voldoende mogelijkheden zou bieden om op te treden
tegen evidente misstanden.47 De specifieke zorgvuldigheidsnormen in de Wft
worden genoemd, maar ook de civielrechtelijke algemene zorgplicht. De wetgever
denkt hier zoals gezegd anders over. Kort gezegd schiet het civiele recht tekort.
Bovendien wordt het bestaan van een publiekrechtelijke algemene zorgplicht nog
steeds betwijfeld nu deze niet concreet in de wet is verankerd. Daar kan nog aan
worden toegevoegd dat het civiele recht kennelijk ontoereikend is gebleken om de
moraal in de financiële markten te waarborgen.48

3.4 De formulering van het derde lid van art. 4:24a
Kritiek is verder geleverd op het derde lid van art. 4:24a, dat luidt als volgt: ‘In
ieder geval onthoudt een financiëledienstverlener zich van handelen of nalaten
dat kennelijk nadelige gevolgen voor de consument, cliënt of begunstigde veroor‐
zaakt of kan veroorzaken.’ Het derde lid zou in zijn huidige redactie betekenen
dat alle financiëledienstverleners hun bedrijf zullen moeten opdoeken, omdat

45 Van Hattum 2012, p. 34.
46 Zie ook Broekhuizen & Du Perron 2012, p. 169-170. Volgens Broekhuizen en Du Perron zal strijd

met het legaliteitsbeginsel zich naar hun inschatting niet snel voordoen indien de bevoegdheid
tot handhaving door de AFM wordt beperkt tot evidente gevallen: een evidente schending van de
zorgvuldigheid zal uit de aard van de zaak snel worden herkend – en (door de rechter) worden
erkend. Zie verder Tjong Tjin Tai 2012: ‘In de praktijk lijkt niettegenstaande de kritiek in de lite‐
ratuur het legaliteitsbeginsel geen beletsel te zijn voor het opnemen en gebruik van zorgplichten,
met name als vangnet’ (p. 43) en ‘Bij een toereikende handhavingspraktijk zouden er ook geen
problemen uit oogpunt van voorspelbaarheid moeten ontstaan. Een goed financieel dienstverle‐
ner moet op zijn eigen kompas kunnen varen, moet inzicht hebben in wat goede zorg inhoudt, en
dat vormt ook het richtsnoer voor de toezichthouder (de AFM)’ (p. 48).

47 Dit volgt uit de (gezamenlijke) reactie van de VFN en de NVF, de reactie van de OvFD, de (geza‐
menlijke) reactie van de NVB en het Verbond van Verzekeraars, en de reactie van Stater Neder‐
land BV.

48 Zie Van Hattum 2012, p. 36.

28 Onderneming en Financiering 2013 (21) 2

Dit artikel van BJu Tijdschriften is gemaakt voor Universiteit Utrecht



De wenselijkheid van een algemene zorgplicht in de Wft

elke financiële transactie ‘kennelijk nadelige gevolgen’ kan hebben voor betrokke‐
nen; dat ligt nu eenmaal besloten in de aard van financiële transacties.49

Verder wordt opgemerkt dat de tekst van het derde lid niet strookt met de strek‐
king van die bepaling volgens de memorie van toelichting.50 Volgens de memorie
kan de AFM haar handhavingsbevoegdheden op grond van het derde lid slechts
inzetten in die gevallen waarin sprake is van een evidente schending van de alge‐
mene zorgplicht. Die strekking wordt in de woorden van art. 4:24a niet gereflec‐
teerd.51 Het begrip ‘evidente schending’ is van een heel andere orde dan ‘kennelijk
nadelige gevolgen’.52

Ik sluit me aan bij bovenstaande bezwaren met betrekking tot het derde lid van
art. 4:24a. Daarom ben ik van mening dat dit lid dient te worden gewijzigd. Ik
beveel aan om dat als volgt te doen:

‘3. In ieder geval onthoudt een financiëledienstverlener zich van handelen of
nalaten dat kennelijk in strijd is met de zorgvuldigheid en schade veroorzaakt
of kan veroorzaken voor de consument, cliënt of begunstigde.’

Dit sluit naar mijn mening beter aan bij het doel en de strekking van de algemene
zorgplicht. De strekking zoals deze blijkt uit de memorie van toelichting (‘evi‐
dente misstanden’) wordt met deze wijziging ook duidelijk in de tekst van
art. 4:24a. Het woord ‘kennelijk’ staat dan ook niet op de juiste plek in het derde
lid, zoals dat nu wordt voorgesteld door de wetgever.53 Met bovengenoemde aan‐
beveling wordt dit gecorrigeerd. Daarnaast is het mijns inziens beter om te spre‐
ken van ‘schade’ dan van ‘nadelige gevolgen’, nu in de memorie meerdere keren
het woord ‘schade’ valt te lezen en (vrijwel) niet ‘nadelige gevolgen’.54 Het begrip

49 Reactie van de Commissie Vennootschapsrecht van de NOVA en de KNB. En ook de reactie van
Allen & Overy: ‘(...) voor elk financieel product geldt dat dit kennelijk nadelige gevolgen kan heb‐
ben.’

50 Reactie van de Commissie Vennootschapsrecht van de NOVA en de KNB. Zie ook de reactie van
Allen & Overy en de (gezamenlijke) reactie van de VFN en de NVF.

51 Reactie Commissie Vennootschapsrecht NOVA en KNB.
52 Reactie VFN en NVF.
53 Het gebruik van het woord ‘kennelijk’ in een wetsartikel is overigens niet nieuw. Voor bestuur‐

ders van nv’s en bv’s kan het ‘kennelijk’ onbehoorlijk vervullen van hun taak onder omstandighe‐
den leiden tot aansprakelijkheid: in geval van faillissement van de vennootschap is iedere
bestuurder jegens de boedel hoofdelijk aansprakelijk voor het tekort, indien het bestuur zijn taak
kennelijk onbehoorlijk heeft vervuld en aannemelijk is dat dit een belangrijke oorzaak is van het
faillissement (zie art. 2:138/248 lid 1 BW). Hiervan is sprake als geen redelijk denkend bestuur‐
der – onder dezelfde omstandigheden – aldus gehandeld zou hebben (HR 8 juni 2001, NJ 2001,
454, r.o. 3.7 (Panmo)).

54 Zie bijv.: ‘(...) onvoorzien marktgedrag dat kan resulteren in schade voor consumenten (...)’
(p. 16) en ‘(...) gedrag of nalaten van financiële dienstverleners dat leidt tot evidente schade voor
consumenten (...).’ Vreemd is wel dat de MvT vervolgt met: ‘Derhalve wordt met het onderhavige
voorstel voorzien in een grondslag om in te grijpen in die situaties waarin het handelen of nala‐
ten van financiële dienstverleners kennelijk nadelige gevolgen voor de consument veroorzaakt of
kan veroorzaken’ (p. 16-17).
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‘nadelige gevolgen’ is veel breder dan het begrip ‘schade’.55 Het derde lid zoals
door mij voorgesteld sluit naar mijn mening aldus beter aan bij de memorie van
toelichting en derhalve bij de bedoeling van de wetgever.56

3.5 Moral hazard
Overigens moet bij de vastlegging van een algemene zorgplicht in de Wft worden
gewaakt voor het risico van moral hazard (moreel wangedrag) onder consumen‐
ten. Moral hazard kan ontstaan door het gevoel van bescherming. Consumenten
kunnen het gevoel krijgen dat de AFM hen toch wel beschermt tegen onzorgvul‐
dige dienstverlening, omdat zij onzorgvuldig handelen en nalaten van financiële‐
dienstverleners op grond van de algemene zorgplicht kan aanpakken. Deze
gedachte leidt ertoe dat consumenten minder kritisch zijn en blind vertrouwen op
de dienstverlening.57 Ten onrechte, want de AFM kan slechts ingrijpen indien
financiëledienstverleners de zorgplicht evident schenden. Bovendien behoudt de
consument volgens de wetgever de eigen verantwoordelijkheid om zich naar
mogelijkheid te informeren over en op een prudente wijze om te gaan met het
afnemen van financiële producten. De AFM dient met het risico van moral hazard
rekening te houden en haar optreden zo te doseren dat zij onzorgvuldigheid bij
consumenten niet aanspoort.58

Hiertegenover staat het risico van moral hazard onder financiëledienstverleners.
Moral hazard kan ook ontstaan indien een partij verantwoordelijk is voor de
belangen van een ander, maar een prikkel heeft om haar eigen belangen op de eer‐
ste plaats te zetten.59 Hierbij kan men denken aan de financiëledienstverlener die
een financieel product (bijvoorbeeld een hypotheek) verkoopt aan een klant met
de wetenschap dat het kopen van dit product niet in zijn belang is.60 Financiële‐

55 Zo ook Allen & Overy in hun reactie op het wetsvoorstel: ‘(...) het feit dat “nadelige gevolgen”
veel meer kan inhouden dan slechts “schade” (waar de memorie van toelichting van lijkt uit te
gaan) (...).’

56 Inspiratie voor de formulering van het derde lid zoals door mij voorgesteld, heb ik overigens
geput uit de Wet handhaving consumentenbescherming (Whc). Deze wet is gericht op het
beschermen van consumenten, evenals de vastlegging van een algemene zorgplicht. Een inbreuk
ingevolge die wet is ‘elk handelen of nalaten dat in strijd is met een van de wettelijke bepalingen,
bedoeld in de bijlage bij deze wet, en dat schade toebrengt of kan toebrengen aan de collectieve
belangen van consumenten’ (art. 1.1 sub f Whc). Met ‘kan toebrengen’ wordt hier bedoeld dat het
moet gaan om een gedraging van een aanbieder die potentieel of daadwerkelijk het effect heeft
dat consumenten worden geraakt. Niet noodzakelijk is dat een aantal consumenten reeds is
geschaad door een bepaalde gedraging; voldoende is dat aannemelijk wordt gemaakt dat consu‐
menten in de toekomst kunnen worden geraakt door een bepaalde gedraging van een aanbieder
indien deze zijn praktijk niet aanpast (Kamerstukken I 2006/07, 30 411, nr. C, p. 4-5 (MvA)). Dit
sluit mijns inziens ook aan bij doel en strekking van de algemene zorgplicht.

57 Zie ook de reactie op het wetsvoorstel van de NVB en het Verbond van Verzekeraars. Volgens
hen schept een algemene zorgplicht verwachtingen bij consumenten die niet kunnen worden
waargemaakt; consumenten kunnen al snel het gevoel krijgen dat zij minder kritisch hoeven te
zijn, omdat de AFM via de algemene zorgplicht theoretisch bijna carte blanche kan krijgen om op
te treden tegen vermeend onzorgvuldige dienstverlening.

58 Vgl. Van Hattum 2012, p. 32-33.
59 K. Dowd, Moral hazard and the financial crisis, Cato Journal (29) 2009-1, p. 142.
60 Zie voetnoot 58.
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dienstverleners kunnen thans het gevoel hebben dat zij dit kunnen doen, omdat
de Wft onvoldoende bescherming voor consumenten bevat. De invoering van een
algemene zorgplicht benadrukt dat financiëledienstverleners niet kunnen doen
wat zij willen, maar dat zij zich hebben te houden aan hun zorgplicht jegens hun
klanten.

4 Een algemene zorgplicht in de Wft?

De wens van de AFM en de wetgever voor verankering van een algemene zorg‐
plicht in de Wft is gebaseerd op het feit dat de consument thans onvoldoende
wordt beschermd tegen onzorgvuldige financiële dienstverlening, wat kan resul‐
teren in schade voor consumenten. Op dit moment kan de AFM nog niet in al die
gevallen handhaven, omdat een wettelijke basis daarvoor ontbreekt. Met de vast‐
legging van een algemene zorgplicht in de Wft kan ook onzorgvuldig gedrag van
financiëledienstverleners worden aangepakt dat niet wordt gedekt door de speci‐
fieke regels.

Een algemene zorgplicht voor financiële ondernemingen is niet nieuw, maar
bestaat zoals gezegd al in het civiele recht en is bovendien reeds erkend in de Wft.
Art. 4:24a bevat dus geen nieuwe concrete regels. Financiëledienstverleners moe‐
ten ook thans nagaan of hun handelen en nalaten geen afbreuk doen aan de
belangen van hun klanten. Aldus verwacht ik dat de vastlegging van een algemene
zorgplicht in de Wft geen directe gevolgen heeft voor de praktijk. Wel biedt dit
artikel een handvat voor de AFM om bijzonder onzorgvuldige dienstverlening,
zoals het adviseren van en bemiddelen in financiële producten waarvan het voor
financiëledienstverleners evident is dat deze onder normale marktomstandighe‐
den niet voordelig zijn voor de klant (zoals de woekerpolissen), aan te pakken.
Financiëledienstverleners kunnen dus niet langer door alleen consumenten wor‐
den aangesproken op hun gedrag, maar ook door de AFM. Hierbij is dan geen con‐
crete regelgeving vooraf noodzakelijk; de algemene zorgplicht is een vangnetbepa‐
ling. Dit betekent dat de AFM – indien zij alert is – snel in kan grijpen.

Voor een succesvolle handhaving van de algemene zorgplicht is vereist dat de
AFM alleen ingrijpt in evidente gevallen of – anders gezegd – gevallen waarin ken‐
nelijk in strijd is gehandeld met de zorgvuldigheid. Voor de financiëledienstverle‐
ner zal dan duidelijk zijn geweest van welk gedrag hij zich diende te onthouden.
Het argument dat de algemene zorgplicht zou leiden tot rechtsonzekerheid is
daarmee weerlegbaar. Het slechts kunnen ingrijpen in evidente gevallen laat de
AFM bovendien ook weinig ruimte om de norm van de algemene zorgplicht naar
eigen inzicht in te vullen. Aldus is het van belang dat uit het voorgestelde
art. 4:24a duidelijk blijkt dat slechts mag worden gehandhaafd indien er sprake is
van een evidente schending van de algemene zorgplicht. Het derde lid zal daarom
moeten worden gewijzigd, al dan niet zoals door mij voorgesteld.

De vastlegging van een algemene zorgplicht in de Wft en de (succesvolle) handha‐
ving daarvan door de AFM kunnen er ook toe leiden dat financiëledienstverleners
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zich meer bewust worden van hun zorgplicht jegens klanten en bijvoorbeeld zul‐
len weigeren om woekerproducten te adviseren. Wellicht dat financiëledienstver‐
leners dan eindelijk de moraal oppikken en de belangen van hun klanten centraal
gaan stellen binnen hun bedrijfsvoering. Dit vergt een blijvende cultuurverande‐
ring. De AFM schrijft in haar jaarverslag van 2012 dat financiële ondernemingen
langzaam maar zeker veranderen in organisaties waar daadwerkelijk in het belang
van consumenten wordt gewerkt.61

Uiteindelijk is het streven dat er geen onzorgvuldige financiële dienstverlening
jegens klanten meer plaatsvindt. Als dit lukt, dan is de invoering van de algemene
zorgplicht geslaagd. In haar jaarverslag van 2012 beschrijft de AFM het als volgt:

‘In een ideale financiële wereld kunnen consumenten en beleggers vertrou‐
wen op de goede werking van financiële markten. In die wereld worden zij
eerlijk behandeld en krijgen zij begrijpelijke informatie die hen in staat stelt
om, op een bestendige marktplaats, financiële producten te kopen die over‐
eenstemmen met hun verwachtingen en die voorzien in hun behoeften.’62

De vastlegging van een algemene zorgplicht in de Wft kan bijdragen aan dit ide‐
aalbeeld, mits de AFM succesvol (en dus alert en prudent) handhaaft. Het verle‐
den heeft al laten zien dat de algemene zorgplicht in het civiele recht onvol‐
doende effectief is gebleken waar het de bestrijding van onzorgvuldig gedrag van
financiële ondernemingen betreft. Slechts de tijd zal kunnen leren of dit wel gaat
lukken met een algemene zorgplicht in het publiekrecht voor financiëledienstver‐
leners.

5 Tot slot

De vastlegging van een algemene zorgplicht in de Wft voor financiëledienstverle‐
ners is mijns inziens aan te bevelen. In dat kader sluit ik me aan bij de argumen‐
ten van de AFM en de wetgever. Naar mijn mening hoeven financiëledienstverle‐
ners zich daar niet druk over te maken. Het brengt geen nieuwe concrete regels en
de handhavingsbevoegdheden van de AFM zijn begrensd doordat zij slechts kan
ingrijpen in evidente gevallen. Indien de AFM volgens de financiëledienstverlener
onterecht handhaaft, kan hij bovendien nog naar de rechter stappen. Deze toetst
het handhavingsbesluit van de AFM aan de algemene beginselen van behoorlijk
bestuur en kan het besluit vernietigen indien blijkt dat dit onrechtmatig was.
Aldus kan de rechter de AFM nog corrigeren.

61 Jaarverslag Stichting Autoriteit Financiële Markten 2012, p. 45.
62 Jaarverslag Stichting Autoriteit Financiële Markten 2012, p. 18.
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