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Hoe geregeld (kant adviseur)

• Algemeen:  art. 401, boek 7 BW:

– De opdrachtnemer moet bij zijn werkzaamheden de zorg 

van een goed opdrachtnemer in acht nemen

• Specifiek: 4.24a Wft (en 4.23 en 4.24)

• Jurisprudentie

• Richtlijnen organisaties



Zorgplicht (kant consument)

• Eigen verantwoordelijkheid van consumenten om 

zich naar vermogen te informeren over en op een 

prudente wijze om te gaan met het afnemen van 

financiële producten

• Correcte informatie verstrekken aan de financiële 

dienstverlener

• in redelijkheid worden verwacht dat hij naar eigen 

vermogen tracht de door een financiële dienstverlener 

verstrekte informatie, probeert te begrijpen



BW

• Geldt ook voor pré contractuele fase: (HR 15 

november 1957, ECLI:NL:HR:1957:AG2023)

• Redelijkheid en billijkheid spelen een belangrijke rol 

(HR 26 juni 1998, ECLI:NL:HR:1998:ZC2686)



Voor welke adviseur geldt de zorgplicht 

art. 4.24a Wft?

• Voor de financieel dienstverleners onder de Wft

• De adviseur (art 1.1 Wft)

– die een ander financieel product dan een financieel 

instrument aanbiedt, 

– die adviseert over een ander financieel product dan een 

financieel instrument,

– die bemiddelt, herverzekeringsbemiddelt,

– optreedt als gevolmachtigd agent of optreedt als 

ondergevolmachtigd agent. 



Klant levert gegevens aan

Kifid 6 april 2017

• Klant krijgt te hoge financiering (hoger dan leencapaciteit)

• Cruciaal ‘factsheet’ door klant aangeleverd

– Echte feiten

– Inschattingen

• Klant krijgt financiering, maar kan, na enige tijd, de 

verplichtingen niet meer aan. Kan klant schade claimen?



Controle

• Klant vraagt verlenging van hypotheeklening 
tegen variabele rente.

• In akte wordt 10-jaars rente opgenomen. Klant, 
noch adviseur zien dit en klant tekent.

Wie is schuldig?

a) Klant

b) Adviseur

c) Klant en adviseur

d) Adviseur en bank

e) Klant, adviseur en bank
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Verzekering aanpassen?

• Klant heeft overlijdens-

risicoverzekering.

• Er vindt scheiding plaats

• Klant overlijdt en uitkering 

gaat naar ex.

• Erfgenamen claimen schade 

bij adviseur, want hij had 

polis moeten aanpassen, 

zodat erfgenamen de 

uitkering krijgen.

Welk antwoord is juist?

a) Erfgenamen krijgen 

ongelijk

b) Erfgenamen krijgen 

gelijk en adviseur moet 

schade ter hoogte 

uitkering vergoeden

c) Erfgenamen krijgen 

ongelijk, maar wel 

vergoeding voor schade
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Beleggingsportefeuille

• Klant heeft risicovolle portefeuilles in privé en in een 
BV

• Klant nadert pensioengerechtigde leeftijd 

• Beleggingsadviseur doet niets

• Klant claimt koersverliezen

• Welke argumenten heeft hij?



Beleggingsportefeuille (2)

Hoge Raad (bevestigt Hofuitspraak) ECLI:NL:HR:2017:107

• Van een professionele instelling moet worden verwacht dat 

zij een niet professionele cliënt met een niet-speculatief 

profiel nadrukkelijk en in niet mis te verstane 

bewoordingen duidelijk maakt wat de eigenschappen zijn 

van de aangeboden beleggingsproducten. 

• In voorkomende gevallen dient daarbij op niet voor 

misverstand vatbare wijze te worden gewaarschuwd voor 

grotere koersgevoeligheid dan die van vastrentende 

waarden in het algemeen.



Klant informeren over ontwikkelingen

• Klant had levenlooprekening. Verzekeraar heeft 
klant niet persoonlijk geinformeerd over tijdelijke 
regeling afkoop.

• Er waren wel generieke nieuwsbrieven en de info 
stond op de site.

• Klant claimt schade

• Wat zou Kifid zeggen?



Beleggen met geleend geld

• Adviseur adviseert in 2001 hypotheekconstructie 

met geleend geld.

• Verloop dramatisch.

• Is de zorgplicht geschonden?



Dvd

• In Dvd is opgenomen: 
• “U bent deze vergoeding verschuldigd, zodra u ons 

rapport in ontvangst heeft genomen.”

• Tijdens adviestraject blijkt financiering niet 
mogelijk. Er komt geen rapport. Wel een factuur.

• Moet de klant die betalen?



Dvd

• Dvd: advieskosten worden naberekend op basis van 

uur x tarief.

• Factuur komt: 29 uur = € 2.240.

• Verder niet gespecificeerd.

• Moet de klant betalen?


