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DE CIVIELRECHTELIJKE ZORGPLICHT VAN 
DE BELEGGINGSDIENSTVERLENER BIJ 
NIET-PARTICULIERE BELEGGERS. HET 
PUBLIEKRECHT BEPAALT!
Ilse Janssen*

De civielrechtelijke zorgplicht van financiële ondernemingen is al jarenlang 
een hot topic. Zij doet zich in veel gedaanten voor. Denk bijvoorbeeld aan een 
civielrechtelijke zorgplicht bij het opstellen van prospectussen, het verstrekken van 
kredieten maar ook bij het verlenen van beleggingsdiensten. Vooralsnog genoot 
in ieder geval een particulier de bescherming van de civielrechtelijke zorgplicht. In 
het specifieke geval van beleggingsdienstverlening kwam enige tijd geleden de 
vraag op of de beleggingsdienstverlener deze verplichting ook bij niet-particuliere 
beleggers moet naleven. Deze bijdrage gaat in op de civielrechtelijke zorgplicht 
van de beleggingsdienstverlener bij niet-particuliere beleggers. 
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sen aan de Radboud Universiteit op haar proefschrift 
De civielrechtelijke zorgplicht van de beleggings-
dienstverlener jegens de niet-particuliere cliënt. 
Promotoren waren prof.mr. D. Busch en prof.mr. 
V.P.G. de Serière.

1 Inleiding
Enkele jaren geleden was Vestia ineens groot in het 
nieuws.1 De woningcorporatie had verliezen geleden 
met beleggen en was daardoor flink in de problemen 
gekomen. Vestia is een niet-particuliere belegger.2 
Denk bij niet-particuliere beleggers niet alleen aan 
woningcorporaties en ziekenhuizen, maar ook aan 
gemeenten en het mkb. 

Veel van deze niet-particuliere beleggers 
leden de afgelopen jaren verliezen door het 
financieel instrument renteswap.3 Banken 
hadden beleggingsadvies gegeven, vermogen 
beheerd of execution-only-diensten4 verleend, 
oftewel opgetreden in de hoedanigheid van 
beleggingsdienstverlener.5 De niet-particuliere 
beleggers wilden hun schade vergoed zien 
en deden een beroep op schending van de 
civielrechtelijke zorgplicht6 door de beleggings-
dienstverlener. 

De Hoge Raad oordeelde eerder al dat op 
een bank een civielrechtelijke zorgplicht rust.7 
Deze verplichting is van overeenkomstige 
toepassing op beleggingsdienstverleners.8 De 
civielrechtelijke zorgplicht strekt ertoe om de 
belegger te beschermen tegen het gevaar van 
eigen lichtvaardigheid en gebrek aan inzicht. 
De omvang van deze verplichting is, aldus de 
Hoge Raad, afhankelijk van de omstandigheden 
van het geval.9 Denk hierbij bijvoorbeeld aan 
de relevante ervaring en deskundigheid van de 
belegger, de complexiteit van het product en 
de aard van de overeenkomst.10 De bank moet 
in sommige gevallen de belegger waarschu-
wen voor de risico’s van het product. De lijn 
van de Hoge Raad noem ik hierna de ‘huidige 
benadering’. 

* Mr. I.P.M.J. Janssen is bankjurist te 
Utrecht en als fellow verbonden aan 
het Instituut voor Financieel Recht, 
Onderzoekcentrum Onderneming & 
Recht, Radboud Universiteit.

1 https://fd.nl/frontpage/Print/krant/
Pagina/Voorpagina/850435/
woningcorporatie-vestia-in-grote-
financiele-problemen.

2 Alle beleggers die niet particu-
lier zijn, schaar ik onder de term 
niet-particuliere belegger; zie 
I.P.M.J. Janssen, De civielrechtelijke 
zorgplicht van de beleggingsdienst-
verlener jegens de niet-particuliere 
cliënt, Deventer: Wolters Kluwer 
2017 (hierna: Janssen 2017), 
p. 336-342. Waar ik in dit artikel 
spreek over beleggers, doel ik 
toezichtrechtelijk op ‘cliënten’. 
Op grond van MiFID is een cliënt 
namelijk een natuurlijke persoon of 
rechtspersoon waarvoor de beleg-
gingsdienstverlener beleggings-
diensten verricht. Art. 4 lid 1 sub 10 
MiFID (art. 4 lid 1 sub 9 MiFID II).

3 Als een ondernemer een lening 
afsloot, moest hij daarover vaak 
een variabele rente betalen. De 
renteswap hield in dat de onder-
nemer de variabele rente ‘ruilde’ 
tegen een vaste rente, om zo het 
renterisico af te dekken. Bij een 
stijging van de variabele rente was 
het afsluiten van de renteswap 
gunstig voor de ondernemer – hij 
‘ontving’ immers meer rente dan hij 
moest betalen – maar de variabele 
rente steeg niet. De variabele rente 
daalde, waardoor de waarde van de 
toekomstige vaste rentebetalingen 
de verwachte toekomstige variabele 
rentebetalingen overschreed. Zie 
verder Janssen 2017, p. 211.

4 Execution-only-dienstverlening ge-
bruik ik als verzamelnaam voor het 
ontvangen, doorgeven en uitvoeren 
van orders.

https://fd.nl/frontpage/Print/krant/Pagina/Voorpagina/850435/woningcorporatie-vestia-in-grote-financiele-problemen
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Deze rechtspraak ziet enkel op particuliere beleg-
gers. Particuliere beleggers waren rond het jaar 
2000 veelvuldig het schip in gegaan met hun be-
leggingen en wilden hun schade vergoed zien.11 In 
veel gevallen slaagde dit op grond van een beroep 
op schending van de civielrechtelijke zorgplicht.

Het voorgaande leidt tot twee vragen, die ik 
in mijn proefschrift uitvoerig heb beantwoord. 
Allereerst is het de vraag of de beleggingsdienst-
verlener ook een civielrechtelijke zorgplicht heeft 
jegens de niet-particulier. In paragraaf 2 bespreek 
ik het antwoord hierop. En als de civielrechte-
lijke zorgplicht inderdaad ook geldt tegenover 
niet-particuliere beleggers, wat is dan de omvang 
van deze verplichting? Dat komt in paragraaf 3 
en 4 aan de orde. In paragraaf 5 ga ik in op de 
voordelen die bepaling van de civielrechtelijke 
zorgplicht door de MiFID-loyaliteitsverplichting 
brengt. In paragraaf 6 kom ik tot een conclusie en 
bespreek ik aan de hand van een voorbeeld hoe 
de uitgangspunten die ik daarvoor uiteenzette, in 
een concreet geval uitwerken. 

2 Toepassing van de civielrechtelijke 
zorgplicht bij niet-particuliere beleggers?
Zoals ik zojuist al aangaf, sprak de Hoge Raad 
steeds expliciet van een civielrechtelijke zorg-
plicht tegenover particuliere beleggers. Alhoewel 
niet-particuliere beleggers niet expliciet worden 
uitgesloten, lijkt dit op het eerste oog weinig 
ruimte te laten voor toepassing van de verplich-
ting bij niet-particuliere beleggers. Maar schijn 
bedriegt. Laten we eerst teruggaan naar het 
concept van de civielrechtelijke zorgplicht, die 
in de rechtspraak en literatuur wordt aangeduid 
als de ‘bijzondere’ zorgplicht.12 Wat betekent die 
zorgplicht nu precies?

Het uitgangspunt van de civielrechtelijke zorg-
plicht is mijns inziens dat op de beleggingsdienst-
verleners een extra mate van zorg rust ten opzichte 
van de ‘normale’ zorgvuldigheid die dienstverleners 
in het algemeen in acht moeten nemen. Denk 
bij de ‘normale’ zorgvuldigheid bijvoorbeeld aan 
het melden van een gebrek bij de verkoop van 
een product. Die zorgplicht van de beleggings-
dienstverlener overstijgt in principe de normale 
zorgvuldigheid. Óf in een concreet geval daadwer-
kelijk zwaardere verplichtingen uit deze zorgplicht 
voortvloeien en óf deze extra mate van zorg dus tot 
uitdrukking komt, is afhankelijk van de omstandig-
heden van het geval. Van deze omstandigheden 
noemde ik in paragraaf 1 al enkele voorbeelden.13

De hoedanigheid van de cliënt doet aan het 
voorgaande geen afbreuk. Naar mijn mening is 
de term ‘bijzondere’ zorgplicht slechts een etiket 
voor de civielrechtelijke zorgplicht die specifiek 
op de beleggingsdienstverlener rust jegens zijn 
beleggers, ongeacht de hoedanigheid van de 
belegger. Bezien vanuit dat perspectief is meteen 
duidelijk dat de beleggingsdienstverlener óók een 
civielrechtelijke zorgplicht heeft bij niet-particuliere 
beleggers.14 Vanuit de gedachte dat het ‘bijzonde-
re’ erin schuilt dat het specifiek de zorgplicht van 
de beleggingsdienstverlener aanduidt – ongeacht 
het type belegger – spreek ik in dit artikel over 
de civielrechtelijke zorgplicht van de beleggings-
dienstverlener.15

Nu de civielrechtelijke zorgplicht van de beleg-
gingsdienstverlener duidt op de mate van zorgvul-
digheid die een beleggingsdienstverlener in acht 
moet nemen jegens zijn beleggers, ongeacht de 
hoedanigheid van de belegger, is het antwoord op 
de eerste vraag eenduidig. De beleggingsdienst-
verlener heeft mijns inziens ook een civielrechtelij-
ke zorgplicht jegens de niet-particuliere belegger. 

De beleggingsdienstverlener 
heeft mijns inziens ook een 
civielrechtelijke zorgplicht jegens 
de niet-particuliere belegger

3 De omvang van de civielrechtelijke 
zorgplicht: het publiekrecht bepaalt
De vraag naar de omvang van de civielrechtelijke 
zorgplicht is minder eenvoudig te beantwoorden. 
Op de beleggingsdienstverlener rust ook een 
civielrechtelijke zorgplicht bij niet-particuliere 
beleggers, maar wat is dan de omvang van die 
verplichting? Uit paragraaf 1 bleek dat de recht-
spraak weinig aanknopingspunten biedt om te 
construeren hoe de invulling van de civielrechte-
lijke zorgplicht bij de niet-particuliere belegger er-
uitziet. De uiteindelijke invulling van de zorgplicht 
is in de huidige benadering immers afhankelijk van 
de omstandigheden van het geval. Enerzijds kan 
daardoor recht worden gedaan aan de specifieke 
feiten in een casus, anderzijds zorgt dat voor 
onduidelijkheid.

De vraag rijst of er dan geen andere normen 
zijn waarbij we zouden kunnen aanknopen voor de 
bepaling van de omvang van deze civielrechtelijke 
zorgplicht. Die normen zijn er, en wel in de Mar-
kets in Financial Instruments Directive (MiFID).16 
MiFID is een Europese richtlijn die in ons natio-
nale recht grotendeels is geïmplementeerd in de 
Wet op het financieel toezicht (Wft) en het Besluit 
gedragstoezicht financiële ondernemingen (Bgfo). 
MiFID heeft als doel om de concurrentie binnen 
de Europese markt te bevorderen en Europese 
beleggers dezelfde bescherming te bieden. In 
MiFID is de zogeheten loyaliteitsverplichting op-
genomen: de beleggingsdienstverlener moet zich 
op eerlijke, billijke en professionele wijze inzetten 
voor de belangen van de cliënt.17 Deze verplich-
ting noem ik de MiFID-loyaliteitsverplichting. 
Vervolgens is er een aantal deelverplichtingen die 
deze algemene norm verder invult.18 Per 3 januari 
2018 treedt overigens MiFID II in werking.19

Het ‘problematische’ aan deze MiFID-loyali-
teitsverplichting is dat zij is opgenomen in het pu-
bliekrecht. Zij reguleert weliswaar de verhouding 
tussen de beleggingsdienstverlener en belegger, 
maar enkel de toezichthouder kan de beleggings-
dienstverlener sanctioneren bij schending van de 
MiFID-loyaliteitsverplichting.20 Daarmee heeft de 
belegger zijn schade nog niet vergoed gekregen. 

De MiFID-loyaliteitsverplichting kan echter 
wel tot uitdrukking komen in de civielrechtelijke 
zorgplicht. Dit onderkende ook de Hoge Raad 
al. De Hoge Raad kent aan de publiekrechtelijke 
regels bij de invulling van de civielrechtelijke 

5 Een bank die een van deze drie 
beleggingsdiensten verleent, is altijd 
een beleggingsdienstverlener maar 
vice versa hoeft dat niet het geval 
te zijn. Het is ook mogelijk om een be-
leggingsdienstverlener te zijn zonder 
het bankbedrijf uit te oefenen. Met de 
term beleggingsdienstverlener – die 
ik hierna gebruik – doel ik op beide. 

6 In tegenstelling tot de jurisprudentie 
en de literatuur spreek ik niet over de 
‘bijzondere zorgplicht’, maar over de 
civielrechtelijke zorgplicht. Zie par. 2 
hierna.

7 HR 3 februari 2012, ECLI: NL: HR: 
2012: BU4914, JOR 2012/116, m.nt. 
S.B. van Baalen, AA 2012, afl. 10, 
p. 752-759 (AA20120752), m.nt. D. 
Busch (Rabobank Vaart & Vecht/X), 
HR 24 december 2010, ECLI: NL: HR: 
2010: BO1799, JOR 2011/54, m.nt. 
A.C.W. Pijls, NJ 2011/251, m.nt. T.F.E. 
Tjong Tjin Tai (Fortis/Bourgonje).

8 Janssen 2017, p. 136-137.
9 Janssen 2017, p. 134. 
10 HR 3 februari 2012, ECLI: NL: HR: 

2012: BU4914, JOR 2012/116, m.nt. 
S.B. van Baalen, AA 2012, afl. 10, 
p. 752-759 (AA20120752), m.nt. D. 
Busch (Rabobank Vaart & Vecht/X). 
Zie Janssen 2017, p. 134-135.

11 De grondslag is wanprestatie of 
onrechtmatige daad. Bij beleg-
gingsdienstverlening is vaak sprake 
van samenloop van wanprestatie 
en onrechtmatige daad. Daarmee 
bedoel ik dat de belegger zich op 
beide grondslagen kan beroe-
pen. Janssen 2017, p. 167-180. 
Voorbeelden van de jurisprudentie 
over de bijzondere zorgplicht van de 
beleggingsdienstverlener zijn; HR 3 
februari 2012, ECLI: NL: HR: 2012: 
BU4914, JOR 2012/116, m.nt. S.B. 
van Baalen, AA 2012, afl. 10, p. 752-
759 (AA20120752), m.nt. D. Busch 
(Rabobank Vaart & Vecht/X), HR 24 
december 2010, ECLI: NL: HR: 2010: 
BO1799, JOR 2011/54, m.nt. A.C.W. 
Pijls, NJ 2011/251, m.nt. T.F.E. Tjong 
Tjin Tai (Fortis/Bourgonje).

12 Zie o.m. HR 3 februari 2012, 
ECLI: NL: HR: 2012: BU4914, JOR 
2012/116, m.nt. S.B. van Baalen, NJ 
2012/95, AA 2012, afl. 10, p. 752-
759 (AA20120752), m.nt. D. Busch 
(Rabobank Vaart & Vecht/X), HR 24 
december 2010, ECLI: NL: HR: 2010: 
BO1799, JOR 2011/54, m.nt. A.C.W. 
Pijls, NJ 2011/251, m.nt. T.F.E. Tjong 
Tjin Tai (Fortis/Bourgonje); O.O. 
Cherednychenko, ‘De bijzondere 
zorgplicht van de bank in het span-
ningsveld tussen het publiek- en pri-
vaatrecht, NTBR 2010/11, p. 66-77; 
W.H.F.M. Cortenraad, ‘Hoe bijzonder 
is de bijzondere zorgplicht’, Onderne-
mingsrecht 2012/128, p. 700-710.

13 Zie ook Janssen 2017, p. 141.
14 Janssen 2017, p. 139.
15 Janssen 2017, p. 139-141.
16 Richtlijn 2004/39/EG; Richtlijn 

2006/73/EG.
17 Art. 19 lid 1 MiFID. Art. 24 lid 1 

MiFID II. 
18 Art. 19, 21, 22 MiFID.
19 Richtlijn 2014/65/EU; Gedelegeerde 

http://www.arsaequi.nl/maandbladartikel/12690/
http://www.arsaequi.nl/maandbladartikel/12690/
http://www.arsaequi.nl/maandbladartikel/12690/
http://www.arsaequi.nl/maandbladartikel/12690/


literatuur Ars Aequi december 2017  1035arsaequi.nl/maandblad  AA20171033

zorgplicht van de beleggingsdienstverlener maar 
een beperkte betekenis toe. Weliswaar komt 
betekenis toe aan de publiekrechtelijke regels, 
maar volgens de Hoge Raad is het niet zo dat de 
civielrechtelijke zorgplicht geen verdere reikwijdte 
kan hebben dan de verplichtingen voortvloeiend 
uit het publiekrecht.21 

Voorgaande benadering van de Hoge Raad 
houdt nu geen stand meer. Ten tijde van die 
casuïstiek was MiFID nog niet in werking getre-
den.22 Vóór de invoering van MiFID hadden we op 
Europees niveau de Investment Services Directive 
(ISD).23 De ISD voorzag in minimumharmonisatie. 
Dit betekent dat uit de ISD slechts een set aan 
minimumregels voor de lidstaten voortvloeide. 
MiFID daarentegen voorziet in maximumharmoni-
satie, zo blijkt uit haar doel, de bewoordingen en 
haar opzet.24

Het maximumharmoniserende karakter van 
MiFID heeft tot gevolg dat wij op nationaal niveau 
zowel geen strengere als geen soepelere regels 
mogen hanteren. De maximumharmonisatie be-
perkt zich mijns inziens niet tot het toezichtrecht. 
De normen uit MiFID zijn gericht aan de lidstaat 
en dus ook aan zijn overheidsorganen. Nu de 
civiele rechter een overheidsorgaan is, is hij mijns 
inziens gebonden aan MiFID én de bijbehorende 
maximumharmonisering.25 Dit leidt ertoe dat de ci-
viele rechter niet strenger, maar ook niet soepeler 
mag zijn dan MiFID voorschrijft.26 Dit uitgangspunt 
is anders dan de huidige benadering.27

4 De vaststelling van de omvang van de 
MiFID-loyaliteitsverplichting 
Concreet leidt het uitgangspunt dat MiFID voor-
ziet in maximumharmonisatie mijns inziens tot het 
uitgangspunt dat de MiFID-loyaliteitsverplichting 
de omvang van de civielrechtelijke zorgplicht 
van de beleggingsdienstverlener bepaalt. Dit uit-
gangspunt wijkt af van de huidige benadering van 
de Hoge Raad. Daarom is van belang hoe de con-
crete omvang van de MiFID-loyaliteitsverplichting 
vast te stellen is. Daarvoor zijn twee aspecten van 
belang, namelijk de kwalificatie van de belegger 
en het type dienstverlening dat de beleggings-
dienstverlener verleent. 

4.1 De kwalificatie van de belegger
MiFID onderscheidt niet-professionele en profes-
sionele beleggers.28 Professionele beleggers zijn 
kortweg financiële ondernemingen, nationale en 
regionale overheden, ‘grote ondernemingen’ en 
andere institutionele cliënten.29 Ik zal nader ingaan 
op de subgroep ‘grote onderneming’. Een beleg-
ger kwalificeert als ‘grote onderneming’ – en dus 
als professionele belegger – als hij voldoet aan 
twee van de drie volgende minimale omvangver-
eisten: een balanstotaal van twintig miljoen euro, 
een netto-omzet van veertig miljoen euro en een 
eigen vermogen van twee miljoen euro.30 Alle 
beleggers die niet tot de categorie professionele 
belegger horen, zijn automatisch een niet-profes-
sionele belegger.31

Toepassing van het systeem van cliëntclas-
sificatie uit MiFID bij de civielrechtelijke zorgplicht 
leidt tot het volgende. Een particuliere belegger 
zal kwalificeren als niet-professionele belegger. Bij 

een niet-particuliere belegger zal de vraag in het 
algemeen zijn of hij voldoet aan de omvangvereis-
ten van de ‘grote onderneming’. Afhankelijk van 
het antwoord op die vraag is hij een professionele 
of niet-professionele belegger. Om de vereisten 
van de ‘grote’ onderneming even in perspectief 
te plaatsen is het interessant om het mkb hier 
tegen af te zetten. Volgens de Europese defini-
tie behoort een onderneming tot het mkb als zij 
hoogstens een jaaromzet van vijftig miljoen euro 
heeft of een jaarlijks balanstotaal van maximaal 43 
miljoen euro.32 De drempel om als professionele 
belegger in de zin van MiFID aangemerkt te wor-
den, ligt dus vrij hoog. Oftewel, een groot deel van 
het mkb zal niet als ‘grote onderneming’ en dus 
ook niet als professionele belegger kwalificeren. 

Voorgaande benaderingswijze van de niet-par-
ticuliere belegger heeft als voordeel ten opzichte 
van de huidige benadering dat de reikwijdte van 
de civielrechtelijke zorgplicht niet op gekunstelde 
wijze hoeft te worden opgerekt. Op grond van de 
huidige benadering is immers alleen met zekerheid 
te zeggen dat er een civielrechtelijke zorgplicht op 
de beleggingsdienstverlener rust bij particuliere 
beleggers. Sommige lagere rechters zijn desal-
niettemin van mening dat de beleggingsdienst-
verlener deze verplichting ook bij niet-particuliere 
beleggers moet naleven en trekken de naleving 
van deze verplichting door naar ondernemers.33 
Doordat de Hoge Raad enkel heeft gesproken 
over een zorgplicht bij particuliere beleggers zijn 
er ook lagere rechters die het begrip particuliere 
belegger oprekken door daar ook beleggers onder 
te scharen die feitelijk niet particulier zijn of door 
bijvoorbeeld alle beleggers daar onder te scharen 
die niet-professioneel in de zin van MiFID zijn.34 
Deze ‘kunstgrepen’ zijn niet nodig als wordt aan-
gesloten bij het systeem van cliëntclassificatie uit 
de MiFID. Zoals ik in paragraaf 2 al concludeerde, 
moet de beleggingsdienstverlener bij zowel parti-
culiere als niet-particuliere beleggers de civiel-
rechtelijke zorgplicht naleven. De bepaling van de 
civielrechtelijke zorgplicht door de loyaliteitsver-
plichting – en haar systeem van cliëntclassificatie 
– zorgt dus voor duidelijkheid en rechtszekerheid 
over de kwalificatie van de belegger. 

De bepaling van de 
civielrechtelijke zorgplicht 
door de loyaliteitsverplichting 
– en haar systeem van 
cliëntclassificatie – zorgt 
voor duidelijkheid en 
rechtszekerheid over de 
kwalificatie van de belegger

4.2 De omvang van de verplichting
Nadat de belegger is gekwalificeerd als niet-
professionele of professionele belegger is het 
type dienstverlening van belang. Gaat het om 
vermogensbeheer, beleggingsadvies of execution-
only-dienstverlening? Bij vermogensbeheer is de 
dienstverlening het meest intensief en rusten er 

Verordening (EU) 2017/565. Zie 
voor een overzicht van de wijzigingen 
die MiFID II met zich brengt op het 
gebied van de MiFID-loyaliteitsver-
plichting Janssen 2017, p. 65-121. 
Alles met betrekking tot MiFID is in 
principe ook van toepassing op MiFID 
II, tenzij anders aangegeven. 

20 Janssen 2017, p. 121-124. 
21 HR 5 juni 2009, ECLI: NL: HR: 2009: 

BH2815, JOR 2009/199, m.nt. 
C.W.M. Lieverse, NJ 2012/182, m.nt. 
J.B.M. Vranken (De Treek/Dexia), 
r.o. 4.10.3, 4.11.55; Concl. A-G C.L. 
De Vries Lentsch-Korstense, ECLI: 
NL: PHR: 2012: BH2815 bij HR 5 juni 
2009, ECLI: NL: HR: 2009: BH2815, 
JOR 2009/199, m.nt. C.W.M. 
Lieverse, NJ 2012/182, m.nt. J.B.M. 
Vranken, onder nr. 3.21.

22 MiFID trad op 1 januari 2007 in 
werking. 

23 Richtlijn 93/22/EEG.
24 Janssen 2017, p. 19-24.
25 Janssen 2017, p. 289-290.
26 Anders Cherednychenko 2010, p. 74.
27 Zoals ik in paragraaf 2 al opmerkte, 

dient men zich daarbij wel te realise-
ren dat ten tijde van de dienstverle-
ning in de geschillen die aan de Hoge 
Raad zijn voorgelegd, MiFID nog 
niet in werking was getreden en haar 
maximumharmoniserende effect dus 
nog niet aan de orde was.

28 Daarnaast is er nog een derde 
‘categorie’. Dat is de in aanmerking 
komende tegenpartij. Gezien de be-
perkte relevantie van deze cliëntcate-
gorie in het kader van mijn onderzoek 
laat ik deze buiten beschouwing. Zie 
voor een toelichting Janssen 2017, 
p. 39-43.

29 Zie voor een uitgebreide uitleg van 
deze vier subgroepen Janssen 2017, 
p. 34-39. De categorie van nationale 
en regionale overheden is minder 
relevant dan zij in eerste instantie lijkt. 
Semi-publieke en publieke instellin-
gen in Nederland zijn geen ‘nationale 
en regionale overheden’. De Franse 
régions en Duitse Länder zijn dat 
bijvoorbeeld wel. Zie Kamerstukken 
II 2006/07, 31086, 3, p. 85 (MvT). 
Semi-publieke en publieke instellin-
gen kunnen dus slechts professioneel 
zijn voor zover zij voldoen aan de 
vereisten van de ‘grote onderneming’. 
Janssen 2017, p. 338-341.

30 Bijlage II, Afdeling I onder 2 MiFID 
(Bijlage II, Afdeling I onder 2 MiFID 
II); art. 1:1 Wft. 

31 Art. 4 lid 1 onderdeel 12 MiFID (art. 4 
lid 1 onderdeel 11 MiFID II); art. 1:1 
Wft.

32 Aanbeveling 2003/361/EG.
33 Rechtbank Oost-Brabant 26 maart 

2014, ECLI: NL: RBOBR: 2014: 1415, 
JOR 2014/ 167, m.nt. B.T.M. van der 
Wiel & I.J.F. Wijnberg (melkveehou-
der/Rabobank), r.o. 4.17. Zie Janssen 
2017, p. 217-220.

34 Gerechtshof ’s-Hertogenbosch 
15 april 2014, ECLI: NL: GHSHE: 
2014: 1052, JOR 2014/168, m.nt. 
B.T.M. van der Wiel & I.J.F. Wijnberg, 
(Westkant/ABN AMRO). Zie Janssen 
2017, p. 218-220. 



literatuur1036  Ars Aequi december 2017 arsaequi.nl/maandblad  AA20171033

dus ook meer vergaande verplichtingen op de beleg-
gingsdienstverlener dan bij het minder intensieve 
execution-only-dienstverlening.35 Bij vermogensbe-
heer geeft de belegger het beleggen uit handen en is 
het de beleggingsdienstverlener die de beslissingen 
maakt over de beleggingen. Bij execution-only-
dienstverlening maakt de belegger zelf zijn beleg-
gingsbeslissingen en fungeert de beleggingsdienst-
verlener als een soort doorgeefluik.

Aan de hand van de kwalificatie van de beleg-
ger – professioneel of niet-professioneel – en het 
type beleggingsdienstverlening is de omvang van de 
MiFID-loyaliteitsverplichting vervolgens eenvoudig te 
bepalen. De hoofdnorm dat de beleggingsdienstver-
lener zich op eerlijke, billijke en professionele wijze in 
moet zetten voor de belangen van de belegger wordt 
nader ingevuld door een aantal specifiekere verplich-
tingen die ik ‘deelverplichtingen’ noem. Tot deze deel-
verplichtingen behoren in ieder geval – ongeacht of 
sprake is van een niet-professionele of professionele 
belegger – een informatieplicht, een onderzoeks-
plicht, het provisieverbod, de best-execution-ver-
plichting en de regels over de verwerking van orders 
van de belegger. Daarnaast kán een waarschuwings-
plicht en/of weigeringsplicht van toepassing zijn.36 De 
hoedanigheid van de belegger kán van invloed zijn op 
de omvang van deze deelverplichtingen. Bij enkele 
deelverplichtingen blijft de gedetailleerde invulling 
die bij niet-professionele beleggers van toepassing 
is bij professionele beleggers buiten beschouwing 
en sommige deelverplichtingen zijn bij professionele 
beleggers in het geheel niet van toepassing.37 

De genoemde deelverplichtingen klinken wellicht 
wat abstract. Voor een wat concreter beeld van de 
inhoud van deze deelverplichtingen licht ik er daarom 
één uit, de informatieplicht. De informatieplicht als 
deelverplichting van de MiFID-loyaliteitsverplichting 
valt uiteen in de verplichting dat informatie correct, 
duidelijk en niet misleidend moet zijn én de verplich-
ting om in gebruikelijke vorm op passende wijze ge-
standaardiseerde informatie te verstrekken over vier 
aspecten.38 De vier aspecten zijn de informatie over 
de beleggingsdienstverlener zelf, de plaatsen van uit-
voering, de kosten, de financiële instrumenten en de 
voorgestelde beleggingsstrategieën. In het kader van 
dit laatste aspect verstrekt de beleggingsdienstver-
lener een passende toelichting en waarschuwingen 
over de risico’s die verbonden zijn aan beleggingen in 
instrumenten of aan het volgen van bepaalde beleg-
gingsstrategieën.39

Van belang is dat de informatieplicht op de beleg-
gingsdienstverlener rust bij zowel niet-professionele 
als professionele beleggers. Enkel in de nadere uit-
werking over welke informatie over die vier aspecten 
de beleggingsdienstverlener moet geven, is op som-
mige punten een onderscheid in intensiteit gemaakt 
afhankelijk van de cliëntclassificatie.40 

Het is interessant om op het punt van de infor-
matieplicht als deelverplichting van de MiFID-loya-
liteitsverplichting een vergelijking te maken met de 
rechtspraak van de Hoge Raad over de civielrechte-
lijke zorgplicht. Uit de civielrechtelijke zorgplicht kan 
bij particuliere beleggers de verplichting voortvloeien 
voor de beleggingsdienstverlener om indringend – 
dat wil zeggen uitdrukkelijk en in niet voor misver-
stand vatbare bewoordingen – te waarschuwen voor 
de risico’s van een product. Dit volgt bijvoorbeeld uit 
Rabobank Vaart & Vecht/X.41 Als we dit vergelijken 

met haar equivalent uit MiFID – dat ik in de vorige 
alinea beschreef – dan zou in diezelfde situatie 
daarentegen uit de informatieplicht als deelverplich-
ting van de MiFID-loyaliteitsverplichting ‘slechts’ de 
verplichting voortvloeien om in begrijpelijke vorm 
passende informatie te verstrekken over de financiële 
instrumenten waartoe een waarschuwing over de 
risico’s verbonden aan het instrument behoort.42 

De verplichting die voortvloeit uit de jurisprudentie 
van de Hoge Raad is meer vergaand dan de verplich-
ting die voortvloeit uit de MiFID-loyaliteitsverplichting. 
Waar de beleggingsdienstverlener op grond van 
MiFID mag volstaan met gestandaardiseerde infor-
matie, lijkt uit de huidige benadering een gepersona-
liseerde benadering te volgen. Mijns inziens zal in het 
algemeen slechts dan een waarschuwing indringend 
kunnen zijn.43

Op het punt van de informatieplicht kunnen de 
MiFID-loyaliteitsverplichting en de huidige benade-
ring dus uiteenlopen. Bepaling van de civielrechtelijke 
zorgplicht door de MiFID-loyaliteitsverplichting lijkt 
echter geen extreme koerswijziging met zich te bren-
gen. Het voorgaande is een van de weinige expliciete 
afwijkingen. De verplichtingen voortvloeiend uit de 
jurisprudentie van de huidige benadering zijn in het 
algemeen vergelijkbaar met de verplichtingen die 
voortvloeien uit de MiFID-loyaliteitsverplichting.44 Een 
groot voordeel van het door mij verdedigde uitgangs-
punt – dat de MiFID-loyaliteitsverplichting de omvang 
van de civielrechtelijke zorgplicht bepaalt – is dat de 
MiFID-loyaliteitsverplichting duidelijkheid biedt, in die 
zin dat de omvang van de verplichting nauwkeuriger 
is vast te stellen.

De verplichting die voortvloeit uit 
de jurisprudentie van de Hoge 
Raad is meer vergaand dan de 
verplichting die voortvloeit uit de 
MiFID-loyaliteitsverplichting

5 De gevolgen van bepaling van de 
civielrechtelijke zorgplicht door de MiFID-
loyaliteitsverplichting 
In paragraaf 3 betoogde ik dat het maximumharmo-
niserende karakter van MiFID betekent dat de civiele 
rechter gewoonweg móet aansluiten bij de verplich-
tingen uit MiFID en daarbij geen ruimte heeft om 
strenger of soepeler te zijn dan MiFID (en daarmee 
dus ook de MiFID-loyaliteitsverplichting). Voor zover 
het maximumharmoniserende karakter niet zó ver zou 
strekken, is het desalniettemin het meest wenselijk 
om bij de bepaling van de civielrechtelijke zorgplicht 
dwingend aan te sluiten bij de MiFID-loyaliteitsver-
plichting.45 Niet alleen omdat op die manier de doel-
stelling ‘beleggersbescherming’ van MiFID optimaal 
te realiseren lijkt, maar ook omdat de bepaling van 
de omvang van de civielrechtelijke zorgplicht door de 
MiFID-loyaliteitsverplichting een aantal voordelen met 
zich brengt ten opzichte van de huidige benadering 
door de Hoge Raad bij particuliere beleggers. 

Het voordeel van bepaling van de civielrechtelijke 
zorgplicht door de MiFID-loyaliteitsverplichting is 
niet zozeer een koerswijziging. Uit de vorige para-
graaf volgde al dat bepaling van de omvang van de 

35 Zie ook Janssen 2017, p. 65-
120.

36 Janssen 2017, p. 343-381.
37 Janssen 2017, p. 343-383.
38 Art. 19 lid 3 MiFID (art. 24 

lid 4 MiFID II); art. 4 :20 lid 1 
en lid 2 en art. 4:22 lid 1 Wft 
(art. 58 Bgfo 2018).

39 Art. 19 lid 3 MiFID (art. 24 
lid 4 MiFID II). Onder MiFID 
II is het een lidstaatoptie om 
toe te staan dat de informatie 
op gestandaardiseerde wijze 
wordt verstrekt. Nederland 
maakt gebruik van die optie 
en dus verandert op dat 
punt niets ten opzichte van 
de situatie onder MiFID. Zie 
art. 4:20 lid 6 Wft 2018.

40 Zo volgt uit MiFID welke 
informatie over de kosten de 
beleggingsdienstverlener aan 
een niet-professionele beleg-
ger moet verstrekken, maar is 
hij bij professionele beleggers 
vrij om dit zelf te bepalen. 
Zie art. 33 uitvoeringsrichtlijn 
MiFID (art. 50 gedele-
geerde verordening MiFID II); 
art. 58e Bgfo (art. 58 Bgfo 
2018). Nota bene; met de 
invoering van MiFID II komt 
dit onderscheid te vervallen 
en reguleert MiFID II de 
informatie over de kosten die 
de beleggingsdienstverlener 
zowel bij niet-professionele 
als professionele beleggers 
moet verstrekken.

41 HR 3 februari 2012, ECLI: 
NL: HR: 2012: BU4914, JOR 
2012/116, m.nt. S.B. van 
Baalen, AA 2012, afl. 10, 
p. 752-759 (AA20120752), 
m.nt. D. Busch (Rabobank 
Vaart & Vecht/X).

42 Janssen 2017, p. 348-350. 
Zie ook daar voor een uitleg 
over het verschil tussen de 
informatie- en waarschu-
wingsplicht in MiFID. 

43 Het voorgaande betekent 
overigens niet dat er geen 
daadwerkelijke waarschu-
wingsplicht uit de MiFID-
loyaliteitsverplichting kan 
voortvloeien. Dat kán wel, 
maar die verplichting is van 
een andere aard dan de ver-
plichting die de Hoge Raad 
aannam in het kader van de 
civielrechtelijke zorgplicht van 
de beleggingsdienstverlener. 
Zie Janssen 2017, p. 372-
373.

44 Janssen 2017, p. 345-383. 
Overigens is deze vergelijking 
alleen mogelijk met betrek-
king tot particuliere beleggers 
nu de jurisprudentie van de 
Hoge Raad zich daar tot op 
heden toe beperkt. 

45 Janssen 2017, p. 291.
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civielrechtelijke zorgplicht door de MiFID-loyaliteits-
verplichting ten opzichte van de huidige benadering 
als voordeel duidelijkheid biedt. Daarnaast blijkt uit 
paragraaf 4 – ten minste impliciet – dat de bepaling 
van de civielrechtelijke zorgplicht door de MiFID-lo-
yaliteitsverplichting bijdraagt aan de rechtszekerheid. 
Het is niet alleen de structuur van de MiFID-loyali-
teitsverplichting – en meer specifiek de cruciale rol 
van de cliëntclassificatie en het type dienstverlening 
– die bijdraagt aan de rechtszekerheid bij bepaling 
van de civielrechtelijke zorgplicht door de MiFID-
loyaliteitsverplichting.46 Ook het ex-ante-karakter 
van de MiFID-loyaliteitsverplichting draagt bij aan de 
rechtszekerheid. Voor aanvang van de beleggings-
dienstverlening is het de beleggingsdienstverlener 
duidelijk welke verplichtingen hij moet naleven bij een 
specifieke belegger,47 terwijl bij de huidige benade-
ring invulling van de norm pas achteraf plaatsvindt 
door de rechter. Het kan dus zomaar gebeuren dat de 
beleggingsdienstverlener achteraf wordt geconfron-
teerd met normen die hem op het moment dat hij die 
beleggingsdiensten verleende, niet bekend waren. 
De MiFID-loyaliteitsverplichting bevat nog wel enkele 
open normen, waardoor er bij bepaling door de 
MiFID-loyaliteitsverplichting voldoende ruimte blijft om 
recht te doen aan de omstandigheden van het geval.48 

Dat de MiFID-loyaliteits-
verplichting weliswaar het publieke 
belang dient, doet geen afbreuk 
aan de bescherming die zij in 
individuele gevallen kan bieden

Dat de MiFID-loyaliteitsverplichting weliswaar het 
publieke belang dient, doet geen afbreuk aan de be-
scherming die zij in individuele gevallen kan bieden. 
In veel gevallen zal de beleggersbescherming bij 
bepaling van de civielrechtelijke zorgplicht door de 
MiFID-loyaliteitsverplichting er niet op achteruit gaan 
ten opzichte van de huidige benadering, zo beschreef 
ik in paragraaf 4 al. Sterker nog, eerder bleek al dat 
de wijze waarop de MiFID-loyaliteitsverplichting 
nader is ingevuld meer duidelijkheid creëert dan de 
huidige benadering van civielrechtelijke zorgplicht. Bij 
de huidige benadering is slechts de hoofdnorm van 
de civielrechtelijke zorgplicht bekend en vallen uit de 
jurisprudentie alleen de excessen af te leiden en niet 
de specifieke omvang van de gehele verplichting, ter-
wijl dit op grond van de MiFID-loyaliteitsverplichting 
wel mogelijk is, zo bleek uit paragraaf 4. 

Overigens merk ik op dat het uitgangspunt dat 
de MiFID-loyaliteitsverplichting de invulling van 
de civielrechtelijke zorgplicht bepaalt niet alleen 
de normstelling zelf beïnvloedt. Het uitgangspunt 
kan ook gevolgen hebben voor de ‘overige vereis-
ten’ van onrechtmatige daad en wanprestatie, de 
grondslagen waarop een belegger zijn vordering tot 
schadevergoeding baseert. Omdat MiFID Europees 
recht is, moeten het gelijkwaardigheidsbeginsel en 
het effectiviteitsbeginsel in acht worden genomen.49 

Uit het effectiviteitsbeginsel volgt dat nationaalrech-
telijke voorwaarden de uitoefening van rechten uit 
het Unierecht in de praktijk niet uiterst moeilijk of 
onmogelijk mogen maken.50 Bij de civielrechtelijke 
zorgplicht kan het bewijs van het causaal verband 
nog wel eens problematisch zijn.51 Indien het aanto-
nen van een causaal verband in een specifiek geval 
leidt tot schending van het effectiviteitsbeginsel, dan 
kán het gevolg zijn dat het probleem rondom het 
causaal verband in dat geval moet worden ‘opgelost’ 
door bijvoorbeeld het aantonen van dit verband te 
vereenvoudigen. Mijns inziens leidt het effectiviteits-
beginsel echter niet tot een algemene aanname van 
een vereenvoudigd causaal verband.52 

6 Conclusie
Nu ik hiervoor uiteen heb gezet dat de MiFID-loya-
liteitsverplichting de omvang van de civielrechtelijke 
zorgplicht bepaalt (dan wel zou moeten bepalen), 
welke voordelen dit uitgangspunt biedt ten opzichte 
van de huidige benadering in de jurisprudentie en 
hoe de concrete omvang van de MiFID-loyaliteits-
verplichting in een specifiek geval bepaald moet 
worden, kom ik tot besluit terug op het voorbeeld 
in de inleiding over de niet-particuliere belegger die 
beleggingsverliezen lijdt. Hoe zit het nu met de zorg-
plicht die de beleggingsdienstverlener jegens hem 
moet naleven? Op grond van het voorgaande staat 
allereerst buiten kijf dat op de beleggingsdienstverle-
ner óók in deze situatie een civielrechtelijke zorgplicht 
rust. 

Om vervolgens de omvang van deze verplichting te 
bepalen kwalificeert de rechter – wanneer aan hem 
een geschil wordt voorgelegd – de niet-particuliere 
belegger volgens het stelsel van cliëntclassificatie in 
MiFID. Is deze niet-particuliere belegger niet-profes-
sioneel of professioneel? Laat ik hier aannemen dat 
het om een niet-professionele belegger gaat. Zoals 
eerder al aan bod kwam, ligt de drempel om als pro-
fessionele belegger te worden aangemerkt namelijk 
vrij hoog. 

Vervolgens komt de rechter toe aan de tweede 
stap, de daadwerkelijke vaststelling van de omvang 
van de verplichting. Daarvoor is ook het type dienst-
verlening van belang. Ook hier sluit ik voor het gemak 
aan bij hetgeen in de praktijk veel voorkomt en dat is 
beleggingsadvies. De invulling van de civielrechtelijke 
zorgplicht die de beleggingsdienstverlener moet na-
leven ten opzichte van deze belegger is als volgt. De 
beleggingsdienstverlener moet de informatieplicht, 
onderzoeksplicht, het provisieverbod, de regels over 
best execution, de regels over de verwerking van 
cliëntorders en mogelijk ook de weigeringsplicht 
naleven. De nadere invulling van deze deelverplich-
tingen bij deze specifieke belegger ligt ook vast in 
MiFID. Op grond daarvan kan men concluderen dat 
een zo vergaande verplichting als de verplichting die 
de Hoge Raad in Rabobank Vaart & Vecht/X aannam 
om indringend te waarschuwen voor de risico’s van 
het product – en reeds door diverse lagere rechters 
is overgenomen – bij bepaling van de civielrechtelijke 
zorgplicht door de MiFID-loyaliteitsverplichting niet 
voor de hand ligt.53 

46 Janssen 2017, p. 299-304.
47 Janssen 2017, p. 298-299.
48 Daarnaast zou er mijns 

inziens bij de bepaling van 
de civielrechtelijke zorgplicht 
door de MiFID-loyaliteits-
verplichting in uitzonderlijke 
gevallen de mogelijkheid 
moeten zijn om deelverplich-
tingen buiten werking te 
stellen. Voor de drempel om 
daartoe over te gaan zou ik 
aan willen sluiten bij de norm 
voor derogerende werking 
van de redelijkheid en billijk-
heid. Concreet houdt dit in 
dat sprake moet zijn van een 
onaanvaardbare situatie. Bij 
die toets spelen maximum-
harmonisatie, level playing 
field, rechtszekerheid en 
beleggersbescherming een 
rol. Een concreet voorbeeld 
waarin een uitzondering 
mogelijk zou moeten zijn, kan 
ik echter niet bedenken. Dit 
onderstreept de uitzonderlijk-
heid. Zie uitgebreid Janssen 
2017, p. 307-311.

49 Te weten relativiteit, causali-
teit en (de mogelijkheden tot 
vermindering van) schade. 
Janssen 2017, p. 383-390. 

50 Janssen 2017, p. 384.
51 Janssen 2017, p. 386-389.
52 Janssen 2017, p. 386-389.
53 Hierover valt natuurlijk slechts 

definitief uitsluitsel te geven 
op basis van de informatie 
die in een specifieke casus 
is verstrekt. HR 3 februari 
2012, ECLI: NL: HR: 2012: 
BU4914, JOR 2012/116, 
m.nt. S.B. van Baalen, afl. 10, 
p. 752-759 (AA20120752), 
m.nt. D. Busch (Rabobank 
Vaart & Vecht/X); Gerechts-
hof ’s-Hertogenbosch 
15 april 2014, ECLI: NL: 
GHSHE: 2014: 1052, JOR 
2014/168, m.nt. B.T.M. van 
der Wiel & I.J.F. Wijnberg 
(Westkant/ABN AMRO).
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