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HOOFDSTUK 3

y7/..ARSCHUWINGSPLICHTEN VOOR FINANCIËLE 
ONDERNEMINGEN

/1./1. Ettema en K.J.O. Jansen1

l InleidiBg

i3al waarschuwingsplichten van grote betekenis zijn voor financiële onder
nemingen, behoeft nauwelijks enige introductie. De hoeveelheid civielrech- 
L’lijke rechtspraak over de schending van waarschuwingsplichten door 
financiële ondemexningen is aanzienlijk, zeker als men daarbij ook de 
ccchlspraak van het Klachteninstituut Financiële Dienstverlening (KiFiD) 
betrekt.2

Opvallend aan de bedoelde rechtspraak is het casuïstische karakter 
ervan: de vraag w at in termen van informatieverstrekking van financiële 
ondernemingen mag worden verwacht, is moeilijk in algemene zin te 
beantwoorden, om dat in beginsel alle omstandigheden van het geval 
relevant kunnen zijn.

In deze bijdrage zullen wij een kader schetsen voor de concrete 
mvulling van waarschuwingsplichten voor financiële ondernemingen, 
door aansluiting te zoeken bij het civielrechtelijke leerstuk van informa
tieplichten. Doel is om handvatten te bieden ter beantwoording van de 
-/raag onder welke omstandigheden financiële ondernemingen ten op
zichte van hun cliënten -  particulier of professioneel3 -  aansprakelijk 
iu'nnen zijn wegens de schending van een waarschuwingsplicht.

Onze aandacht gaat daarbij uit naar ongeschreven waarschuwings
plichten, zoals die van geval tot geval worden afgeleid uit de bijzondere

Mr. A.A. Ettema en mr. K.J.O. Jansen zijn advocaat bij Pels Rijcken en Droogleever 
Fortuijn te Den Haag.
H et RiFiD biedt een vorm  van onafhankelijke bem iddeling in  geschillen tussen  
consum enten, banken, verzekeraars en andere financiële dienstverleners (zie 
<w w w .kifid .n l>).
Vgl. Busch, Ondernemingsrecht (2012), p. 655-656, die ingaat op de civielrechtelijke 
zorgplicht van banken tegenover professionele beleggers, m ede in het licht van de 
MiFID regels. Zie daarover ook hoofdstuk 15 van deze bundel. Zie ook hieronder 
f 3 .2 .5 .
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zorgplicht van financiële ondernemingen. De diverse geschreven waarschu
wingsplichten op het terrein van de financiële dienstverlening, zoals neer
gelegd in de Wet op het financieel toezicht (Wft) en de bijbehorende 
uitvoeringsregelgeving, worden in deze bijdrage niet afzonderlijk behan
deld, maar hooguit als vergelijkingsmateriaal gebruikt.4 Wij gaan daarnaast 
niet in op de vraag in hoeverre ongeschreven waarschuwingsplichten 
mogen afwijken van relevante Europeesrechtelijke MiFiD-normen.5 Voorts 
beperken wij ons tot een analyse van waarschuwingsplichten van financiële 
ondernemingen zelf. De eventuele daarvan af te leiden informatieplichten 
van toezichthouders in de financiële sector blijven buiten beschouwing.6

Bij onze bespreking van rechtspraak -  die overigens (uiteraard) niet 
uitputtend kan zijn -  ligt de nadruk op gevallen van effectendienstverle
ning, om dat de op dat terrein gepubliceerde (overvloedige) rechtspraak in 
onze visie een representatief beeld geeft van de waarschuwingsplichten 
van financiële ondernemingen in brede zin.

Hieronder volgt eerst een algemene introductie van de plaats van 
waarschuwingsplichten in het civiele recht (§ 3.2), waarbij ook de bijzondere 
zorgplicht van financiële ondernemingen en de daaruit voortvloeiende 
waarschuwingsplicht aan bod komt (§ 3.2.5). Vervolgens wordt, vanuit 
algemeen civielrechtelijk perspectief, een model voor de aanvaarding van 
waarschuwingsplichten geformuleerd (§ 3.3), dat aansluitend wordt ver
taald naar de financiële sector, meer specifiek voor gevallen van beleggings- 
dienstverlening (§ 3.4). Nadat aldus de gelding van waarschuwingsplichten 
is behandeld, wordt vervolgens de aandacht gericht op de inhoud ervan, 
derhalve de vraag hoe ver financiële ondernemingen moeten gaan bij de 
naleving van waarschuwingsplichten (§ 3.5). Aansluitend behandelen wij, 
ten behoeve van de praktijk, enkele processuele aspecten, meer in het 
bijzonder de stelplicht en bewijslast omtrent de schending (respectievelijk 
de naleving) van waarschuwingsplichten in de financiële sector (§ 3.6.1) en 
voorts de toepasselijkheid van de klachtplicht (art. 6:89 BW) op gevallen van 
financiële dienstverlening (§ 3.6.2). Tot besluit van deze bijdrage vatten wij 
onze belangrijkste bevindingen samen (§ 3.7).

De reden is dat de hierboven geschetste problematiek van een casuïstische invul
ling van geval tot geval bij de geschreven waarschuwingsplichten veel minder 
sterk speelt. Voor een uitgebreid overzicht van informatieplichten die op beleg
gingsondernem ingen rust op grond van de W ft verwijzen wij naar Van der 
L eeu w /R is (2009) en Van D ijk/V an der W oude, AV&S  (2009).
Zie bijvoorbeeld Busch, Capital Markets Law Journal (2012). Voor de behandeling  
van deze problematiek verwijzen wij naar hoofdstuk 2 van deze bundel.
Zie bijv. Rb Amsterdam 13 april 2011, LJN BQ0921, JOR 2011/225 m.nt. B.P.M. van  
Ravels (AFM/Band), betreffende de aansprakelijkheid van de AFM jegens de  
gedupeerde houdster van een achtergesteld deposito bij de gefailleerde DSB-bank.
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1.2 De plaats van waarschuwingsplichten in het civiele recht

3.2.1 Informatieplichten: mededelingsplichten en waarschuwingsplichten

Do opkomst van waarschuwingsplichten in de financiële sector kan, vanuit 
een algemeen civielrechtelijk perspectief, in verband worden gebracht met 
oen bredere tendens, namelijk de opkomst van informatieplichten (plichten tot 
\e  rgaring of verstrekking van informatie) in het civiele recht.7 In het 
contractenrecht gaat het bijvoorbeeld om de precontractuele mededelings
plicht van de verkoper van een gebrekkige zaak. Schending van deze 
mededelingsplicht kan leiden tot vernietiging van de koopovereenkomst 
wegens dwaling (art. 6:228 lid 1 sub b BW) en in het verlengde daarvan tot 
aansprakelijkheid wegens wanprestatie (art. 6:74 BW) of non-conformiteit 
(ait. 7:17 BW). Buiten de contractuele sfeer gaat het bijvoorbeeld om de 
delictuele waarschuwingsplicht in risicovolle situaties, zoals voortvloeiend 
uit de algemene zorgvuldigheidsnorm van art. 6:162 lid 2 BW. Schending 
van deze delictuele waarschuwingsplicht kan aanleiding geven tot aan
sprakelijkheid voor de geleden schade op de voet van art. 6:162 BW.

De ontwikkeling van informatieplichten tot zelfstandig 'leerstuk' 
lijkt te zijn begonnen op het terrein van het contractenrecht, dat zich naar 
zijn aard goed leent voor het aannemen van informatieplichten.8 De 
landmark case was het arrest Baris/Riezenkamp uit 1957.9 In dat arrest 
verschafte de Hoge Raad de dogmatische grondslag voor het aannemen 
\ an informatieplichten in de precontractuele fase, door te overwegen dat 
lontracterende partijen rekening moeten houden met eikaars "gerecht
vaardigde belangen". De nadruk lag in dit arrest vooralsnog op de eigen 
onderzoeksplicht van de dwalende contractspartij, voor wie volgens de 
Hoge Raad de gehoudenheid bestond om "binnen redelijke grenzen 
maatregelen te nemen om te voorkomen dat hij onder den invloed van 
onjuiste voorstellingen zijn toestemming geeft". In latere jurisprudentie 
kreeg ook de mededelingsplicht van de wederpartij geleidelijk meer 
aandacht. Dienaangaande overwoog de Hoge Raad in het arrest Van 
der Beek/Van Dartel uit 1973:

"dat wanneer een partij voor de totstandkom ing van een overeenkom st aan de 
wederpartij bepaalde inlichtingen had behoren te geven  ten einde te voorkom en  
dat de wederpartij zich omtrent het betreffende punt een onjuiste voorstelling  
zou m aken, de goede trouw er zich in het algem een tegen zal verzetten dat

Zie voor een inventarisatie Jansen (2012), p. 16 e.v.
Vgl. Vranken (1989), p. 206.
HR 15 novem ber 1957, N ] 1958/67 m.nt. LEHR (Baris/Riezenkamp).
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eerstbedoelde partij ter afwering van  een  beroep op dw aling aanvoert dat de 
wederpartij het ontstaan van de dw aling m ede aan zichzelf heeft te wijten".10

N aderhand heeft de Hoge Raad deze vuistregel, inhoudend dat de 
mededelingsplicht in beginsel prevaleert boven de onderzoeksplicht van 
de dwalende, meermaals herhaald.11 Volgens de Hoge Raad strekt deze 
vuistregel ook tot bescherming van een onvoorzichtige koper tegen de 
nadelige gevolgen van dwaling.12 Meer recente jurisprudentie bevestigt 
dat de Hoge Raad in het contractenrecht met informatieplichten een 
structurele bescherming van de onw etende contractspartij nastreeft. 
Deze bescherming komt vooral hierop neer, dat volgens de Hoge Raad 
"niet te spoedig voorrang aan de onderzoeks-/informatieplicht van die 
partij boven de mededelingsplicht van de andere partij dient te worden 
gegeven en dat bij een daartoe strekkend oordeel op alle bijzondere 
omstandigheden van het geval moet worden gelet".13

In het buitencontractuele aansprakelijkheidsrecht hebben informa
tieplichten niet altijd zo duidelijk op de voorgrond gestaan.14 De reden is 
dat hier de normschending van de laedens centraal staat als grondslag 
voor diens aansprakelijkheid. Het waarschuwen van potentiële slacht
offers kan in het onrechtmatige daadsleerstuk een rechtvaardigingsgrond 
opleveren, in die zin dat daardoor bijvoorbeeld de onrechtmatigheid van 
een gevaarzettende gedraging wordt weggenomen, maar voorop staat dat 
de laedens schade bij de potentiële slachtoffers (binnen redelijke grenzen) 
dient te voorkomen, door het geven van waarschuwingen of anderszins.

Tot halverwege de twintigste eeuw waren waarschuwingsplichten 
relatief zeldzaam in het aansprakelijkheidsrecht. Veel nadruk lag op de 
eigen verantwoordelijkheid van de potentiële slachtoffers of, zo men wil, 
op hun  eigen 'onderzoeksplicht'. De omslag kwam  m et het bekende 
Kelderluik-arrest uit 1965.15 Hierin oordeelde de Hoge Raad voor het 
eerst (uitdrukkelijk) dat van degene die een gevaar in het leven roept kan 
worden geëist dat hij tot op zekere hoogte 'rekening houdt' met onvoor
zichtigheid van de potentiële slachtoffers. In dit verband wees de Hoge 
Raad op het belang van de omstandigheden van het geval, meer in het

10 HR 30 novem ber 1973, NJ \9 7 k /9 7  m.nt. GJS (Van der Beek/Van Dartel).
11 Zie bijv. HR 21 december 1990, NJ 1991/251 (Van Geest/Nederlof), rov. 3.2; HR

10 april 1998, NJ 1998/666 m.nt. WMK (Offringa/Vinck en Van Rosberg), rov. 3.5; en 
HR 16 juni 2000, NJ 2001/559 m.nt. JH (L.E. Beheer/Stijnman), rov. 3.4.

12 Zie bijv. HR 21 december 1990, NJ 1991/251, rov. 3.2. Zie nader over de bedoelde
vuistregel Jansen (2012), p. 190-192.

13 HR 19 januari 2007, LJN AZ6541, NJ 2007/()3 (Kranendonk en De Vries/A.), rov. 3.5.
14 Vgl. Vranken (1989), p. 152.
15 HR 5 novem ber 1965, NJ 1966/136 m.nt. GJS (Kelderluik).
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bijzonder: (i) de waarschijnlijkheid van onvoorzichtig gedrag van de 
potentiële slachtoffers, (ii) de kans op daaruit voortvloeiende ongevallen, 
(iü ) de ernst van de mogelijke gevolgen en (iv) de bezwaarlijkheid van te 
nemen voorzorgsmaatregelen. Op basis van deze Kelderluikfactoren is 
sindsdien een indrukwekkende reeks jurisprudentie over gevaarzetting 
opgebouwd,16 w aaruit blijkt dat de idee van slachtofferbescherming, 
zeker vanaf de jaren tachtig van de vorige eeuw, steeds meer aandacht 
heeft gekregen.

3,2.2 Strekking van informatieplichten: bevordering van informed consent

> fierboven bleek dat informatieplichten in het verbintenissenrecht globaal 
gesproken kunnen w orden onderverdeeld in enerzijds precontractuele 
mededelingsplichten (bijvoorbeeld in geval van dwaling) en anderzijds 
delictuele waarschuwingsplichten (bijvoorbeeld in geval van gevaarzet
ting). Voor beide informatieplichten geldt dat zij primair strekken tot 
bevordering van goed geïnformeerd gedrag.17 Vooral in het contractenrecht 
komt deze idee van 'informed consent' duidelijk tot uitdrukking. De 
gedachte is dat het voor een goede wilsvorming in de aanloop naar de 
contractssluiting noodzakelijk is dat contractanten over voldoende infor
matie beschikken.18 Ook in het buitencontractuele aansprakelijkheidsrecht 
geldt dat de delictuele waarschuwingsplicht primair is gericht op de 
bevordering van goed geïnformeerd gedrag, namelijk op het vermijden 
van onverantwoorde risico's.19

In het verlengde hiervan kunnen informatieplichten uiteraard (mede) 
strekken tot ongelijkheidscompensatie en tot bescherming van de zwakkere, 
maar de idee van 'informed consent' staat voorop, in die zin dat het de eigen 
verantwoordelijkheid is van de te waarschuwen of in te lichten persoon, om 
de waarschuwing of inlichting al dan niet 'op te volgen'.

Met de informatieplichten in de financiële sector, die in detail zijn 
uitgewerkt in de Wft en aanverwante regelgeving,20 w ordt in principe 
hetzelfde doel nagestreefd. Deze regels dienen een (potentiële) klant in 
staat te stellen zijn eigen belang optimaal te behartigen, waarbij als 
achterliggende gedachte speelt dat (veelal) sprake is van een achterstand

Zie voor een inventarisatie Groene Serie Onrechtmatige daad I (Jansen), art. 6:162, 
aant. 87 e.v.
Zie Jansen (2012), p. 34-36.
Zie bijv. Van Dijk & Van der W oude, AV&S  (2009), p. 77.
Zie bijv. Giesen (2005), p. 53.
Zoals het Besluit gedragstoezicht financiële ondernem ingen Wft (hierna aan te 
duiden als: Bgfo).
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in informatie bij de afnemer van een financiële dienst of financieel product, 
waardoor deze niet, of minder goed in staat is te bepalen welke diensten of 
producten passen bij zijn mogelijkheden en wensen.21 Daarbij kan overi
gens de vraag worden gesteld of in het financiële recht door de (te) 
gedetailleerde uitwerking van de gelding en inhoud van informatieplich
ten dit doel w ordt voorbijgeschoten. Zo wijst Van Baaien erop dat de 
vereisten die aan een prospectus worden gesteld, ten koste gaan van 
de inzichtelijkheid ervan.22 Ook Van der Leeuw en Ris waarschuwen voor 
de veelheid aan voorgeschreven informatie, waardoor de belegger door de 
bomen het bos niet meer ziet, en belangrijke waarschuwingen over het 
hoofd w orden gezien 23 Het is wellicht juist om deze reden dat in de 
rechtspraak het belang van (ongeschreven) informatieplichten (en w aar
schuwingsplichten), gebaseerd op de redelijkheid en billijkheid en /o f de 
bijzondere zorgplicht van banken, w ordt benadruk t24

3.2.3 Mededelingsplicht vs. waarschuwingsplicht

Onder een informatieplicht kan zowel een mededelingsplicht als een 
waarschuwingsplicht worden verstaan. De delictuele waarschuwings
plicht, zoals die in het verbintenissenrecht bijvoorbeeld wordt aangeno
m en in situaties van  gevaarzetting , vorm t de bu itencontractuele  
tegenhanger van de precontractuele mededelingsplicht, die strekt ter 
voorkoming van vergissingen bij het aangaan van een overeenkomst. 
Beide informatieplichten roepen op tot de verstrekking van informatie in 
het belang van de wederpartij.

De meeste auteurs gaan ervan uit dat het terminologische verschil 
tussen de begrippen 'mededelingsplicht' en 'waarschuwingsplicht' duidt 
op een verschil in intensiteit.25 Giesen noemt als bijzonder kenmerk van 
waarschuwingen dat zij niet slechts een 'informational function' vervullen, 
maar ook een 'alerting function'. Doel van waarschuwingen is, aldus 
Giesen onder verwijzing naar Anglo-Amerikaanse literatuur, "to produce 
a rapid alerting response".26 Toch is dit onderscheid ons inziens nogal 
arbitrair. Het spreekt voor zich dat naarm ate duidelijker wordt dat een

21 Van Baaien (2010), p. 1017. Zie ook Van L u y n /D u  Perron, p. 30.
22 Van Baaien, Contracteren (2006), p. 76.
23 Van der L eeu w /R is (2009), p. 641.
24 Zie nader over de eisen die aan de naleving van informatieplichten kunnen w orden  

gesteld m.b.t. de duidelijkheid en effectiviteit van de verstrekte informatie hieron
der par. 5.

25 Zie bijv. Barendrecht/Van den Akker (1999), p. 36-37 en voorts de (overige) 
auteurs, verm eld bij Jansen (2012), p. 32.

26 Giesen (2005), p. 60-61.
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bepaald risico zich kan verwezenlijken, de intensiteit waarmee deze 
boodschap moet worden overgebracht, verhevigt. Dat betekent echter 
niet dat opeens een omslag plaatsvindt van een informatieplicht naar een 
waarschuwingsplicht. De rechtsplicht blijft in beginsel hetzelfde, namelijk 
inloimatieverstrekking in het belang van de wederpartij. Het onderscheid 
tossen een mededelingsplicht en een waarschuwingsplicht is derhalve, 
\anuit civielrechtelijk oogpunt, in beginsel van ondergeschikte betekenis.

Op het terrein van financiële dienstverlening lijkt echter wel een 
onderscheid te worden gemaakt tussen de mededelingsplicht en waar
schuwingsplicht. Blijkens het Dexia-arrest uit 2009, betreffende de aanbie
ding van een effectenlease-product in het kader van een execution only- 
relalie, gaat de Hoge Raad ervan uit dat de waarschuwingsplicht van 
tmanciële ondernemingen 'verder reikt' dan de algemene precontractuele 
mededelingsplicht. Het feit dat aan de belegger in casu "op essentiële 
punten voldoende duidelijke inlichtingen waren verschaft om een even
tuele onjuiste voorstelling omtrent de aan de overeenkomst verbonden 
risico's, waaronder het restschuldrisico, redelijkerwijze te voorkomen", 
stond volgens de Hoge Raad wél aan een geslaagd beroep op dwaling 
n egens schending van de precontractuele mededelingsplicht in de weg 
(art. (i:228 lid 1 sub b BW), maar niet aan een vordering tot schadevergoe
ding wegens schending van de waarschuwingsplicht, als uitvloeisel van 
de bijzondere zorgplicht van financiële ondernemingen.27

De verklaring van dit 'tweesporenbeleid' is waarschijnlijk gelegen in 
de bijzondere zorgplicht die op financiële ondernemingen rust,28 welke 
zorgplicht volgens de Hoge Raad mede beoogt cliënten te beschermen 
tegen "het gevaar van eigen lichtvaardigheid of gebrek aan inzicht".29 De 
gedachte is kennelijk dat een financiële onderneming, in het licht van die 
beschermingsstrekking van de bijzondere zorgplicht, ten opzichte van 
particuliere cliënten niet kan volstaan met blote informatieverstrekking 
(bijvoorbeeld in de vorm van een in algemene bewoordingen opgestelde 
brochure of productomschrijving), maar zich, naar gelang van de omstan- 
nigheden van het geval, tevens zal moeten inspannen om de ter beschik
king gestelde informatie bij de cliënt te doen 'overkomen', door hem actief 
te waarschuwen voor de concrete risico's die aan een transactie verbonden

HR 5 juni 2009, LJN BH 2815, NJ 2012/182 m.nt. J.B.M. Vranken (De TreekfDexia), 
rov. 4.4.5 en 4.10.3.
Schild, WPNR  (2009), p. 940.
Zie bijv. HR 23 m ei 1997, NJ 1998/192 m.nt. C.J. van Zeven (Rabobank/Everaars), 
rov. 3.3; HR 5 juni 2009, LJN BH 2815, NJ 2012/182, rov. 4.16.2; HR 3 februari 2012, 
/OR 2012/116 m.nt. Van Baaien; AA  (2012) 752 m.nt. Busch (Coöperatieve Rabobank 
Vaart en Vecht UA/X), rov. 3.6.2.
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(kunnen) zijn.30 De waarschuwingsplicht van financiële ondernemingen 
tendeert in die zin in de richting van een ongeschreven adviseringsplicht.

Nochtans kunnen vanuit een algemeen civielrechtelijk perspectief 
vraagtekens worden geplaatst bij een dergelijk strikt onderscheid tussen 
enerzijds de precontractuele mededelingsplicht en anderzijds de waar
schuwingsplicht van financiële ondernemingen, als uitvloeisel van him 
bijzondere zorgplicht.31 Hierboven bleek reeds dat de mededelingsplicht 
uit het dwalingsleerstuk óók een beschermingsstrekking heeft, in die zin 
dat deze mede strekt tot bescherming van onvoorzichtige contractanten 
tegen de nadelige gevolgen van een dwaling. In zoverre valt niet in te zien, 
dat het hier om twee totaal verschillende figuren zou gaan.

Om deze reden maken wij voor onze behandeling van de w aar
schuwingsplicht geen onderscheid tussen een mededelingsplicht of een 
waarschuwingsplicht. In beide gevallen gaat het om een (al dan niet meer 
of minder indringende) informatieplicht in het belang van de tegenpartij. 
Tegen deze achtergrond w ordt hieronder de waarschuwingsplicht van 
financiële ondernemingen mede tegen de achtergrond van de algemene 
civielrechtelijke jurisprudentie over de precontractuele mededelingsplicht 
bij dwaling beschouwd.

3.2.4 Zorgplichten

Parallel aan de zojuist geschetste ontwikkeling -  de opkomst van medede
lingsplichten in het contractenrecht en waarschuwingsplichten in het aan
sprakelijkheidsrecht, in het kader van een algemene beschermingstendens -  
valt te wijzen op de opkomst van zorgplichten in het verbintenissenrecht.32 
Deze zorgplichten, waarvan de bijzondere zorgplicht van financiële onder
nemingen een species is (vgl. § 3.2.5), doen zich gelden binnen zowel het 
contractenrecht als het aansprakelijkheidsrecht. Het lijkt erop dat de rechts
praktijk hun terminologie bij voorkeur gebruikt indien men zich niet wil 
vastleggen op een contractuele dan wel delictuele grondslag voor (toe- of 
afwijzing van) de vordering. Illustratief is het Dexia-arrest uit 2009, waarin 
de Hoge Raad een bijzondere zorgplicht van financiële ondernemingen 
afleidt uit de precontractuele redelijkheid en billijkheid (rov. 4.8.4), ge
sanctioneerd door art. 6:162 BW inzake onrechtmatige daad.33

30 Vgl. Du Perron, TOP  (2010), p. 63.
31 Zie bijv. Van Baaien (2009), p . 301-303; Van Boom , TvCH  (2009), p. 238-239; Valk

NTBR (2009), p. 237; Castermans & Den H ollander, WPNR  (2012), p. 568; en Jansen
(2012), p. 518-519.

32 Zie daarover in algem ene z in  bijv. Tjong Tjin Tai (2006).
33 HR 5 juni 2009, LJN BH 2815, NJ 2012/182.
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Tjong Tjin Tai definieert het begrip zorgplicht in zijn daaraan 
gewijde dissertatie als "een plicht tot handelen of nalaten ten behoeve 
van één of meer concrete belangen van een persoon of object". Het betreft 
volgens hem een 'abstracte norm ', die aan de hand van de omstandighe
den van het geval moet worden uitgewerkt in concrete 'zorgverphchtin- 
gen'. Deze zorgverplichtingen kunnen negatief of positief van aard zijn, in 
die zin dat zij kunnen strekken tot het 'ontzien ' respectievelijk het 
'bevorderen' van andermans belangen. Gezamenlijk vinden zij hun grond
slag in, w at Tjong Tjin Tai noemt, de "algemene zorgplicht". Dat is een 
plicht tot "rekening houden met andermans belangen", die als "overkoe
pelende eenheid (...) de verschillende gebieden van het recht verbindt".34

De jurisprudentie op het terrein van het contractenrecht en het 
buitencontractuele aansprakelijkheidsrecht bevestigt het toegenomen be
lang van zorgplichten. In de contractuele sfeer heeft de Hoge Raad bijvoor
beeld op grond van art. 6:228 lid 1 sub a BW een zorgplicht van een 
ziekenhuis aanvaard met betrekking tot de duidelijkheid van een aan het 
ziekenhuispersoneel verstrekte folder over een afvloeiingsregeling.35 In 
het kader van de buitencontractuele aansprakelijkheid voor gevaarzetting 
I teeft de Hoge Raad voorts bijvoorbeeld geoordeeld dat "bijzondere ver
plichtingen tot zorg en oplettendheid" kunnen voortvloeien uit "een spe
ciale relatie met het slachtoffer of met de plaats waar de gevaarssituatie zich 
voordoet". Op die basis zijn in de jurisprudentie bijvoorbeeld zorgplichten 
van ziekenhuizen, wegbeheerders en terreinbeheerders aanvaard.36

Veel zorgplichten zijn voorts -  in verband met hun overkoepelende 
karakter -  aanvaard op het grensvlak van contractuele en buitencontrac- 
luele aansprakelijkheid. Van groot belang voor de praktijk is bijvoorbeeld 
de zorgplicht van werkgevers met betrekking tot de veiligheid van de 
werkomgeving, die als contractuele verbintenis w ordt afgeleid uit art. 
7:658 lid 1 BW, maar tevens nauw verbonden is met het delictuele leerstuk 
van gevaarzetting. In een vergelijkbaar grijs gebied bevinden zich de 
zorgplichten op het terrein van de beroeps- en dienstenaansprakelijk
heid.37 De bijzondere zorgplicht van financiële ondernemingen, die in de 
volgende paragraaf nader wordt besproken, vormt hiervan een belangrijk 
voorbeeld.

11 Tjong Tjin Tai (2006), p. 97-100, 219.
35 HR 19 september 2003, NJ 2005/234 m.nt. JH (Marks/ASZ).
36 Zie daarover Jansen (2012), p. 441 e.v.
37 Zie daarover Jansen (2012), p. 505 e.v.
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3.2.5 Waarschuwingsplicht als bijzondere zorgplicht van financiële 
ondernemingen

De w aarschuw ingsplicht van financiële ondernem ingen kan w orden 
beschouwd als een concreet uitvloeisel van de bijzondere zorgplicht die 
volgens vaste jurisprudentie op financiële ondernemingen rust.38 Volgens 
vaste rechtspraak van de Hoge Raad strekt deze zorgplicht ertoe particu
liere personen te beschermen tegen de (financiële) gevaren van eigen 
lichtvaardigheid en gebrek aan inzicht.39

De ratio van deze zorgplicht is tweeledig. Ten eerste geldt dat 
financiële ondernemingen (geacht worden te) beschikken over een be
paalde deskundigheid, die bij het grote publiek doorgaans ontbreekt en 
derhalve een zeker vertrouwen inboezemt.40 In de bancaire sfeer over
woog de Hoge Raad bijvoorbeeld "dat de maatschappelijke functie van 
[een bank] een bijzondere zorgplicht m eebrengt, zowel jegens haar 
cliënten uit hoofde van de met hen bestaande contractuele verhouding, 
als ten opzichte van derden met wier belangen zij rekening behoort te 
houden op grond van hetgeen volgens ongeschreven recht in het maat
schappelijk verkeer betaamt".41 De bijzondere zorgplicht van financiële 
ondernemingen houdt ten tweede veelal ook verband met het complexe 
e n /o f risico volle karakter van de door hen aangeboden producten en 
diensten. Op het terrein van de optiehandel en de effectenlease overwoog 
de Hoge Raad bijvoorbeeld dat de aanbieder "als professionele en op dit 
terrein bij uitstek deskundig te achten dienstverlener" tot een bijzondere 
zorgplicht is gehouden, "gelet op de zeer grote risico's die aan dergelijke 
transacties verbonden kunnen zijn".42

Naar onze mening geldt deze tweeledige ratio van de bijzondere 
zorgplicht van financiële ondernemingen (hun vertrouwensfunctie ener
zijds en de aard van de door hen aangeboden producten en diensten 
anderzijds) niet alleen tegenover particuliere cliënten, maar ook tegenover

38 Zie daarover recent bijv. Cortenraad, Ondernemingsrecht (2012); en Bierens, NTBR
(2013).

39 Zie bijv. HR 23 m ei 1997, NJ 1998/192 m.nt. C.J. van Zeven {Rabobank/Everaars), 
rov. 3.3; HR 5 juni 2009, LJN BH 2815, NJ 2012/182, rov. 4.16.2; HR 3 februari 2012, 
JOR 2012/116 m.nt. Van Baaien; AA  (2012) 752 m.nt. Busch {Coöperatieve Rabobank 
Vaart en Vecht UA/X), rov. 3.6.2; en HR 8 februari 2013, LJN BY4600, R vdW  2013 / 
253 (Van de Steeg c.s./Rabobank), rov. 4.3.1.

40 Zie Jansen (2012), p. 512.
41 A ldus HR 9 januari 1998, NJ 1999/285 {MeesPierson/Ten Bos c.s.), rov. 3.6.2.
42 HR 26 juni 1998, NJ 1998/660 m.nt. C.J. van  Zeeben {Van de Klundert/Rabobank)', en

HR 5 juni 2009, LJN BH 2815, NJ 2012/182, rov. 4.8.4 (in een w eergave van 's hofs 
in zoverre door de H oge Raad onderschreven oordeel).
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professionele cliënten, waaronder professionele beleggers in de zin van 
art. 1:1 Wft. Uiteraard zal de zorgplicht tegenover zulke professionele 
partijen in de praktijk (veel) minder ver strekken dan ten opzichte van 
particuliere partijen,43 m aar wij zien daarin slechts een gradueel en niet 
een principieel verschil. Daarbij zij bedacht dat professionele cliënten in de 
praktijk niet altijd (ter zake) deskundig behoeven te zijn, zoals omgekeerd 
particuliere cliënten in voorkomende gevallen juist veel relevante kennis 
en ervaring kunnen hebben (vgl. § 3.4.3.1).

De bijzondere zorgplicht van financiële ondernemingen vindt haar 
grondslag in het ongeschreven recht, meer in het bijzonder in de redelijk
heid en billijkheid (art. 6:2 /  6:248 BW), waar het de (pre)contractuele 
rechtsverhouding tussen de financiële onderneming en haar cliënt betreft, 
respectievelijk de maatschappelijke zorgvuldigheid (art. 6:162 lid 2 BW), waar 
het de buitencontractuele relatie met derden betreft. De bijzondere zorg
plicht van financiële ondernemingen fungeert dus op het snijvlak van 
contractuele en buitencontractuele aansprakelijkheid44 en kan niet exclu
sief tot een bepaald wettelijk kader worden herleid.45 In de jurisprudentie 
is uit de bijzondere zorgplicht bijvoorbeeld een precontractuele medede
lingsplicht in de zin van art. 6:228 lid 1 sub b BW omtrent de risico's van 
een borgstelling afgeleid,46 een precontractuele waarschuwingsplicht uit 
hoofde van de redelijkheid en billijkheid met betrekking tot het restschuld
risico bij effectenlease,47 een (aanvullende) contractuele verplichting uit 
hoofde van art. 7:401 BW tot het bewaken van de 'm argin' bij optietrans- 
acties in opdracht van de cliënt,48 en voorts een delictuele zorgvuldig
heidsnorm op grond van art. 6:162 lid 2 BW tot het doen van onderzoek 
naar de vraag of cliënten mogelijk zonder wettelijk voorgeschreven 
vergunning jegens derden optreden als beleggingsadviseur 49

De reikwijdte van de bijzondere zorgplicht is volgens vaste juris
prudentie afhankelijk van de omstandigheden van het geval. Dit geldt dus 
ook voor een eventuele waarschuw ingsplicht die uit de bijzondere

43 Vgl. Busch, Ondernemingsrecht (2012), p. 656. Zie over de zorgplicht tegenover
professionelen ook hoofdstuk 15 van deze bundel.

1 i Dat is een kenmerk van zorgplichten in het algem een. Vgl. Jansen (2012), p. 20-21.
45 A ldus ook de conclusie van A-G W issink voor HR 24 december 2010, NJ 2011/251, 

m.nt. Tjong Tjin Tai; AA  (2011) 720, m.nt. Lindenbergh en Pape; JOR 2011/54, m.nt. 
Pijls (Fortis Bank/Bourgonje), sub 3.10.

46 HR 1 juni 1990, NJ 1991/759 m.nt. CJHB (Van Lanschot/Bink).
47 HR 5 juni 2009, LJN BH2815, NJ 2012/182.
48 HR 11 juli 2003, NJ 2005/103 m.nt. C.E. du Perron (Van Zuylen/Rabobank).
W HR 23 december 2005, NJ 2006/289 m.nt. M.R. Mok (Fortis/Stichting Volendam).
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zorgplicht voortvloeit.50 Een algemeen geldende waarschuwingsplicht 
kan in die zin niet worden aanvaard.51

Opmerkelijk is in dit verband de 'Algemene beschouwing' die de 
Hoge Raad in het Dexia-arrest uit 2009 wijdt aan de waarschuwingsplicht 
omtrent het restschuldrisico.52 Volgens de Hoge Raad heeft die waarschu
wingsplicht een "algemeen karakter" en is zij "niet afhankelijk van de 
bijzondere omstandigheden van de individuele particuliere afnemer" (rov. 
5.2.1). Dat lijkt in tegenspraak met de eerdere overweging in hetzelfde 
arrest, dat de reikwijdte van de bijzondere zorgplicht, waaruit de waar
schuwingsplicht zoals gezegd voortvloeit, afhangt van "de omstandigheden 
van het geval, waaronder de mate van deskundigheid en relevante erva
ringen van de betrokken wederpartij, de ingewikkeldheid van het beleg
gingsproduct en de daaraan verbonden risico's" (rov. 4.8.4). De reden voor 
deze tegenstrijdigheid is mogelijk gelegen in het feit dat de effectenlease- 
problematiek speelde in talloze vergelijkbare gevallen. De bedoelde 'Alge
mene beschouwing' aan het slot van het arrest was kennelijk bedoeld als 
richtlijn ter beoordeling van die andere gevallen, zoals ook blijkt uit de 
overweging van de Hoge Raad dat de betreffende opmerkingen worden 
gemaakt met het oog op "een praktische, efficiënte en zo mogelijk uniforme 
beoordeling van geschillen omtrent andere effectenlease-overeenkomsten" 
(rov. 5.1). De 'veralgemenisering' van de waarschuwingsplicht in rov. 5.2.1 
was dus kennelijk uitsluitend gericht op het hier (in groten getale) aan de 
orde zijnde gevalstype van effectenlease.53 Naar onze mening mag niet uit 
het arrest worden afgeleid dat de waarschuwingsplicht van financiële 
ondernemingen (ook voor andere gevalstypen) een 'algemene strekking' 
heeft.54

50 Zie bijv. HR 24 december 2010, NJ 2011/251, m.nt. Tjong Tjin Tai; A A  (2011) 720, 
m.nt. Lindenbergh en Pape; JOR 2011/54, m.nt. Pijls (Fortis Bank/Bourgonje), rov. 
4.8.4.

51 Vgl. HR 24 januari 1997, NJ 1997/260: "Door niet uit te gaan van een in alle
gevallen bestaande waarschuwingsplicht als door het onderdeel verdedigd, heeft 
het H of niet blijk gegeven van een onjuiste rechtsopvatting."

52 HR 5 juni 2009, LJN BH 2815, NJ 2012/182.
53 Vgl. de NJ-annotatie van J.B.M. Vranken bij het Dexia-arrest (NJ 2012/182, sub

19 e.v.). M ogelijk zal dit verschijnsel zich in de toekom st vaker voordoen, nu met 
de inwerkingtreding op 1 juli 2012 (Stb. 2012,166) van de W et prejudiciële vragen  
aan de H oge Raad (Stb. 2012,65) in  artt. 392 tot en m et 394 Rv w ordt voorzien in de  
mogelijkheid dat de H oge Raad een rechtsvraag beantw oordt indien een antwoord  
op deze vraag nodig is om  op de eis o f het verzoek te beslissen en rechtstreeks van  
belang is: a.voor een veelheid aan vorderingsrechten die gegrond zijn op dezelfde  
of soortgelijke feiten en uit dezelfde o f soortgelijke sam enhangende oorzaken  
voortkom en, of b.voor de beslechting of beëindiging van  talrijke andere uit 
soortgelijke feiten voortvloeiende geschillen, waarin dezelfde vraag zich voordéet.

54 Vgl. Jansen (2012), p. 522-523.
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3.2.6 Waarschuwingsplicht vs. weigeringsplicht

\ Nauw verweven met een waarschuwingsplicht is de vraag of een bank, na
: herhaald waarschuwen, zo ver zou moeten gaan de diensten te weigeren.
! De weigeringsplicht w ordt dan opgevat als een verlengstuk van de
■ waarschuwingsplicht. De gedachte is dat weigeren van diensten immers 

\ cel effectiever zou zijn dan veelvuldige en nadrukkelijke waarschuwingen 
waarvan de ernst bovendien twijfelachtig zou kunnen worden doordat de 
ba lik blijft meewerken.55 Wij zien dan ook dat in de praktijk regelmatig door 
cliënten w ordt betoogd dat op de bank een weigeringsplicht rustte.

Conform de hiervoor beschreven strekking van informatieplichten 
(tot bevordering van 'informed consent'), geldt echter dat financiële onder- 

j nemingen normaliter niet behoeven te beletten dat cliënten een nadelige
j transactie aangaan, maar wel dat zij wel te allen tijde dienen te voorkomen

dat cliënten in onwetendheid een financiële transactie aangaan.56 De waar- 
schuwingspUcht van financiële ondernemingen strekt er dus niet toe de 
cliënt in absolute zin te beschermen tegen financiële risico's, maar slechts om 
I cm "te informeren over en te waarschuwen tegen het lichtvaardig op zich 
nemen van onnodige risico's of van risico's die hij redelijkerwijze niet kan 
dragen".57 Dienovereenkomstig overwoog de Hoge Raad in het Dexia- 

; arrest uit 2009 dat op de aanbieder van een riskant financieel product (in
j casu effectenlease) in beginsel niet de verplichting rust om particuliere
■ cliënten te weigeren, omdat een dergelijke weigeringsplicht onverenigbaar 

•ou zijn met het beginsel van contractsvrijheid.58
Dat het hier gaat om een beginsel, dat niet in alle gevallen geldt, 

' wordt bevestigd door de jurisprudentie van de Hoge Raad met betrekking
I tot de optiehandel, waarbij hij juist aannam  dat het uitvoeren van

■ >pdrachten in strijd met de marginverplichting in beginsel strijd opleverde 
I met de bancaire zorgplicht, zelfs indien de cliënt dit uitdrukkelijk

fÊHfL ...
j

’ Vgl. HR 23 m ei 1997, N ] 1998/192, rov. 3.3: "In dit verband heeft het H of kennelijk 
en niet onbegrijpelijk tot uitgangspunt genom en dat m ag w orden verwacht dat het 
strikt houden van de cliënt aan zijn m argeverplichting in het kader van  de 
zorgplicht van de Bank een aanzienlijk effectievere w aarschuwing voor de door 
hem  te lopen risico's oplevert dan veelvuldige en nadrukkelijke waarschuwingen  
waarvan de ernst echter twijfelachtig wordt om dat de Bank aan de voortzetting  
van de optiehandel door de cliënt blijft m eewerken ondanks -  aanzienlijke en 
nagenoeg voortdurende -  tekorten op zijn margeverplichting." 

j r,f' Vgl. Jansen (2012), p. 508-509.
. A ldus HR 5 juni 2009, LJN BH 2815, NJ 2012/182, rov. 5.2.1.

( SS HR 5 juni 2009, LJN BH 2815, NJ 2012/182, rov. 4.12.2.
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wenste.59 Deze plicht tot handhaving van de marginverplichting is ver
volgens wettelijk vastgelegd.60 Dat vanuit civielrechtelijke oogpunt een 
weigeringsplicht onder extreme omstandigheden echter niet beperkt hoeft 
te zijn tot de marginbewaking, blijkt uit een recent arrest van het Hof 
Amsterdam:

"De zorgvuld igheid die een financiële ondernem ing jegens zijn (niet-professio- 
nele) w ederpartij d ient te betrachten, gaat in  beg insel niet zó  ver dat de 
uitvoering van  door die wederpartij verlangde effectenorders m oet w orden  
gew eigerd op de enkele grond dat zij (met hun voorzienbare gevolgen) onver
enigbaar zijn m et het van hem  bekende risicoprofiel. Slechts in uitzonderlijke 
situaties, m et nam e indien de dienstverlener er rekening m ee m oet houden dat 
zijn cliënt de voorzienbare gevolgen  van de voorgenom en transactie niet kan 
dragen, kan de hier besproken zorgplicht onder om standigheden, wellicht ook  
buiten de gevallen d ie eerder w aren voorzien in art. 28, tw eede lid NR 1999 en 
thans in art. 85 Besluit gedragstoezicht financiële ondernem ingen (Stb. 2006,520), 
m eebrengen dat uitvoering van de opgegeven  order m oet w orden geweigerd. 
Met betrekking tot zulke uitzonderlijke om standigheden heeft [appellant] niets 
gesteld."61

Het Hof lijkt hiermee 't  Hart en Du Perron te volgen, die hebben betoogd 
dat een weigeringsplicht zou kunnen worden aangenomen in de gevallen 
waarin het aan financiële instellingen kenbaar is of redelijkerwijs behoort 
te zijn dat de consument door het aangaan van de desbetreffende overeen
komst aan te gaan, risico's op zich neemt waarvan hij de financiële 
consequenties niet kan dragen.62 Bedacht moet echter worden dat het 
enkele feit dat de cliënt de risico's (en de financiële consequenties daarvan) 
niet kan overzien, nog geen weigeringsplicht rechtvaardigt. Juist de waar
schuwingsplicht (in plaats van de weigeringsplicht) is bedoeld om deze 
eventuele kennisachterstand bij de belegger te corrigeren. De weigerings
plicht moet dus, zoals het hof terecht overweegt, beperkt blijven tot 
uitzonderlijke situaties, waarin daadwerkelijk (en voorzienbaar voor de

59 HR 23 m ei 1997, NJ 1998/192, rov. 3.3. Zie recent HR 8 februari 2013, LJN BY6313,
NJ 2013/104 (Veltman/Staalbankiers), rov. 3.4.2, waarin werd overw ogen dat de 
cliënt geen afstand kan doen van de bescherming die de verplichting tot bewaking  
van de m argin hem  biedt, maar w el afstand kan doen van vorderingen voort
vloeiend uit de schending daarvan.

60 Art. 28 NR; thans art. 85 Bgfo.
61 Hof Am sterdam  31 januari 2012, LJN BV7171.
62 't H art/D u  Perron, p. 60.
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Hrumciële onderneming) een financiële catastrofe dreigt voor de cliënt.63 
In alle overige situaties dient volgens ons de waarschuwingsplicht voorop 
te staan, als minder verstrekkende exponent van de bijzondere zorgplicht, 
die meer recht doet aan de eigen verantwoordelijkheid van de financiële

64consument.

3 3 Een civielrechtelijk model voor waarschuwingsplichten

Zowel in het contractenrecht als in het buitencontractuele aansprakelijk
heidsrecht geldt dat voor de aanvaarding van een mededelingsplicht of 
waarschuwingsplicht van geval tot geval goede gronden aanwezig dienen 
le zijn. Uitgangspunt is immers dat justitiabelen in beginsel zelf verant- 
u oordelijk zijn voor hun goed geïnformeerd gedrag en dat zij, behoudens 
goede redenen voor het tegendeel, in beginsel zelf het risico dragen van 
\ ei'gissingen en teleurstellingen.65 Tegelijkertijd w ordt zowel in het con
tractenrecht als het buitencontractuele aansprakelijkheidsrecht erkend dat 
iiil uitgangspunt onder omstandigheden dient te worden verlaten en een 
mededelingsplicht of waarschuwingsplicht is geboden. Onder welke 
omstandigheden dient een dergelijke plicht te worden aanvaard?

Aanknopend bij het dwalingsleerstuk (art. 6:228 lid 1 sub b BW) en 
de bekende Kelderluik-jurisprudentie op het terrein van gevaarzetting 
(art. 6:162 BW) kan een civielrechtelijk model worden gepresenteerd om te 
bepalen of een mededelings- of waarschuwingsplicht geïndiceerd is. Zoals 
wij hierna zullen aantonen, is dit model ook toepasbaar voor de aanvaar
ding van mededelings- en waarschuwingsplichten van financiële onder
nemingen.66 Wij zullen  echter eerst ingaan op de civielrechtelijke 
uitgangspunten van het model in het algemeen.

^  Vgl. conclusie A-G Langemeijer onder HR 4 december 2009, L/N BJ7320, onder 3.6, 
in zijn beschouw ing over de ratio van de wettelijke verplichting tot m arginbewa
king. Zie ook Cortenraad, Ondernemingsrecht (2012), p. 708, die stelt dat voor een 
onthoudingsplicht uitsluitend plaats is als de beoogde bescherming niet op een 
andere, mindere ingrijpende kan w orden verwezenlijkt en betoogt dat een schen
ding van  een waarschuwingsplicht op zichzelf niet m eebrengt dat een financiële 
ondernem ing m oet weigeren een overeenkom st aan te gaan of een bepaalde 
handeling te verrichten.

(•■ 1 W eigeringsplichten zijn in de Wft overigens een zeldzaam  verschijnsel. Behalve bij
m arginbewaking schrijft de Wft alleen bij overkreditering een weigeringsplicht
voor indien verlening van het krediet onverantw oord zou  zijn, gelet op de  
persoonlijke om standigheden van de kredietnemer. Zie art. 4:34 lid 2 Wft.

<’5 Zie Jansen (2012), p. 549.
66 Vgl. Jansen (2012), p. 550 e.v.
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3.3.1 Feitelijke toets

Het model bestaat uit een feitelijke toets en een normatieve toets. De 
feitelijke toets ziet op de kennis van de verantwoordelijke partij (lees: de 
financiële onderneming). Vereist is dat deze weet of geacht mag worden te 
weten van (a) de mede te delen te informatie en (b) de relevantie daarvan 
voor de onwetende partij (lees: de cliënt). Het gaat er dus om dat de 
verantwoordelijke partij de relevante informatie daadwerkelijk heeft (of 
geacht mag worden te hebben) en tevens weet (of geacht mag worden te 
weten) dat deze informatie van belang is voor de onwetende partij.

Het eerste vereiste (onder a) is niet meer dan een eis van logica. De 
achterliggende gedachte is dat men bezwaarlijk gehouden kan zijn mede 
te delen w at men niet weet.

Het tweede vereiste (onder b) is vergelijkbaar m et het kenbaar- 
heidsvereiste uit het dwalingsleerstuk en het vereiste in het gevaarzet- 
tingsleerstuk dat de laedens slechts onrechtmatig handelt door het creëren 
van gevaar, indien en voor zover hij rekening moest houden met onop
lettendheid van potentiële slachtoffers. Het gaat hier om de kenbaarheid 
van de relevantie van de mede te delen informatie: de verantwoordelijke 
partij is logischerwijze niet gehouden tot informatieverstrekking waarvan 
hij de relevantie behoeft te voorzien.

Met dit tweede vereiste w ordt ook een belangrijke buitengrens van 
mededelings- en waarschuwingsplichten zichtbaar: de relevantie van 
'common sense' inlichtingen is immers voor de verantwoordelijke partij 
vaak niet op voorhand zichtbaar. Dit betekent meer concreet bijvoorbeeld 
dat vöor algemeen bekende risico's in beginsel niet behoeft te worden 
gewaarschuwd, respectievelijk dat daarom trent geen mededelingen be
hoeven te worden gedaan. Op deze buitengrens zullen wij verder ingaan 
in paragraaf 3.3.

3.3.2 Normatieve toets

De normatieve toets ziet op het gerechtvaardigd vertrouwen van de 
onwetende partij. Vereist is dat zij van haar kant redelijkerwijs mag 
verwachten te worden ingelicht over de betreffende risico's. Het gaat er 
dus om of onder de gegeven omstandigheden, in het licht van de eisen van 
redelijkheid en billijkheid of maatschappelijke zorgvuldigheid, voldoende 
redenen  b es taan  voor het aannem en  van  een m ededelings- of 
waarschuwingsplicht.

Deze normatieve toets kan, aanknopend bij de rechtspraak van de 
Hoge Raad op het terrein van dwaling en gevaarzetting, nader worden

86



Waarschuwingsplichten voor financiële ondernemingen

geconcretiseerd aan de hand van een drietal gezichtspunten: i) de aard van 
de rechtsverhouding, ii) de aard van de betrokken informatie en iü) de 
aard van de betrokken belangen.

3A2.1 De aard van de rechtsverhouding

De aard van de rechtsverhouding, om te beginnen, ziet met name op hetgeen 
partijen van elkaar mochten verwachten in het licht van him deskundig
heid e n /o f professionele hoedanigheid. Het gaat hier om de formele 
hoedanigheid van de betrokken partijen.67 In het algemeen geldt dat op 
een deskundige professional eerder een mededelings- of waarschuwings
plicht rust dan op een leek, vooral indien de professional te maken heeft 
met een ondeskundige particuliere wederpartij.68 Zo werd bijvoorbeeld in 
het arrest Eurosportief/W esselink, betreffende een dodeüjke valpartij bij 
een skeelercursus, geoordeeld dat Eurosportief als organisator en leider 
\a n  de cursus de deelnemers "dringend had m oeten adviseren een 
\alhelm  te dragen", w aaraan volgens de Hoge Raad niet af deed dat 
Kuipers, als beginnend cursist, "zelf bedacht had moeten zijn op het risico 
van een val op het hoofd".69 Kennelijk woog het verschil in deskundig- 
lieid tussen de professionele organisator van de cursus en de onervaren 
deelneemster hier bijzonder zwaar.70

3.3.2.2 De aard van de betrokken informatie

De aard van de betrokken informatie, het tweede gezichtspunt, ziet met name 
op de complexiteit en traceerbaarheid van de relevante informatie. Als 
vuistregel kan worden aanvaard dat informatie m inder snel behoeft te 
worden medegedeeld, naarm ate zij voor de onwetende partij eenvoudiger 
te doorzien e n /o f ontdekken valt, en omgekeerd dat gecompliceerde of 
moeilijk traceerbare informatie juist eerder zal moeten worden geopen
baard, zeker ten opzichte van een ondeskundige wederpartij.71 Deze 
ondeskundige partij zal in veel gevallen een particulier zijn, maar dat 
hoeft vanzelfsprekend niet steeds het geval te zijn (vgl. § 3.2.5).

Zie Jansen (2012), p. 553.
Zie bijv. A sser/H ijm a 5-1 (2007), nr. 236; en voor nadere vindplaatsen Jansen 
(2012), p. 155-156.
HR 25 novem ber 2005, N ] 2007/141 m.nt. C.J.H. Brunner (Eurosportief/Wesselink), 
rov. 3.4.6.
Vgl. Jansen (2012), p. 424-425.
Zie Jansen (2012), p. 553-554.
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Dienovereenkomstig oordeelde de Hoge Raad bijvoorbeeld in het arrest 
Gekantelde vrachtwagen, waarin het ging om een zware vrachtwagen die 
op een onverharde, smalle verbindingsweg was weggezakt en gekanteld, 
dat de beheerder van de weg niet voor dit risico had hoeven waar
schuwen, indien "ook voor de niet steeds oplettende en voorzichtige 
bestuurder aanstonds duidelijk had moeten zijn dat deze weg voor het 
gebruik daarvan door een zware vrachtwagencombinatie -  hoogstwaar
schijnlijk -  ongeschikt was".72

Een andere toepassing van dit gezichtspunt, maar dan in de (pre) 
contractuele sfeer, is te vinden in het arrest Rebel/Resim uit 2009, waarin het 
ging om de verkoop van een met asbest verontreinigd bungalowpark, dat 
uit de zeventiger jaren dateerde. In de bungalows bleek, afgezien van "direct 
zichtbaar asbesthoudend materiaal", ook onzichtbaar asbest aanwezig te 
zijn, hetgeen koper Resim, een projectonwikkelaar, eerst na aankoop ont
dekte. De Hoge Raad oordeelde dat het hof niet zonder nadere motivering 
had mogen voorbijgaan aan de stelling van verkoper Rebel dat "de door 
Resim geconstateerde aanwezigheid van direct zichtbare asbesthoudende 
materialen gerede twijfel bij haar had moeten wekken omtrent de afwezig
heid van niet direct zichtbare asbesthoudende bouwmaterialen".73 Juist de 
aard van de betrokken informatie (meer in het bijzonder de zichtbaarheid 
ervan), speelde in casu dus een belangrijke rol. Daarnaast was overigens ook 
de professionele status van de koper, derhalve het hierboven als eerste 
behandelde gezichtspunt, in casu van belang.

3.3.2.3 De aard van de betrokken belangen

De aard van de betrokken belangen, het derde gezichtspunt, ziet met name op 
de aard en ernst van  de betrokken risico's. Naarmate de risico's groter 
worden, is eerder een mededelings- of waarschuwingsplicht geïndiceerd. 
In de contractuele sfeer heeft de Hoge Raad bijvoorbeeld als vuistregel 
geformuleerd dat bij de koop van een tweedehands auto voor verkeers- 
deelname de aanwezigheid van een veiligheidsgebrek dat niet eenvoudig 
te ontdekken en herstellen valt, in beginsel voor rekening van de verkoper 
komt.74

Ook in het buitencontractuele aansprakelijkheidsrecht geldt, blij
kens de bekende Kelderluikfactoren, dat de waarschuwingsplicht zwaar
der weegt naarm ate de betrokken gevaren ernstiger en /o f waarschijnlijker

72 HR 26 septem ber 2003, NJ 2003/660 (Gekantelde vrachtwagen), rov. 3.7.
73 HR 20 maart 2009, LJN BG8788, RvdW  2009/448 (Rebel/Resim c.s.), rov. 4.2.4.
74 HR 15 april 1994, NJ 1995/614 m.nt. CJHB (Schirmeister/De Heus), rov. 3.3.2.
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/ijn. Meer in het bijzonder achtte de Hoge Raad in het Kelderluik-arrest voor 
hot aannemen van onrechtmatigheid in gevaarzettingssituaties van belang: 
(ti) de waarschijnlijkheid van onoplettendheid aan de zijde van de potentiële 
slachtoffers, (b) de kans op daaruit voortvloeiende ongevallen, (c) de ernst 
van de te verwachten gevolgen en (d) de bezwaarlijkheid van te treffen 
voorzorgsmaatregelen.75 De eerste drie Kelderluikfactoren zien op de 
belangen van de potentiële slachtoffers: hoe ernstiger het gevaar en de 
dreigende schade, hoe verstrekkender de toepasselijke zorgvuldigheids
norm. De vierde Kelderluikfactor ziet daarentegen op de belangen van de 
dader: eenvoudige en goedkope veiligheidsmaatregelen kunnen naar maat
staven van zorgvuldigheid eerder van de dader worden gevergd dan 
veiligheidsmaatregelen die financieel, maatschappelijk, praktisch of anders- 
dns bezwaarlijker zijn.76 Voor waarschuwingen geldt uiteraard dat zij 
normaliter niet al te bezwaarlijk zijn voor de dader. In zoverre ligt het 
aannemen van waarschuwingsplichten ten aanzien van ernstige gevaren 
\ oor personen en /o f zaken in de regel wel voor de hand.77

3.3.3 Buitengrens: (algemeen) bekende risico's

hij het zojuist geschetste model ligt besloten dat de buitengrens van 
mededelings- en waarschuwingsplichten wordt gemarkeerd door de eigen 
v erantwoordelijkheid van de wederpartij, tot uitdrukking komend in haar 
eigen onderzoeksplicht. Is de wederpartij zelf onvoldoende oplettend ge- 
u eest, dan kan men immers in de regel niet zeggen dat zij redelijkerwijs 
mocht verw achten te w orden geïnformeerd (de hierboven bedoelde 
normatieve toets). Meer concreet betekent dit dat informatie waarmee 
de wederpartij reeds bekend mocht worden verondersteld, bijvoorbeeld op 
basis van algemeen bekende informatie, eerder gedane mededelingen of 
informatieverstrekking door derden, doorgaans niet aan de wederpartij 
behoeft te worden medegedeeld, en dat ter zake ook geen waarschuwing 
behoeft te worden verstrekt.

Zo oordeelde de Hoge Raad in het arrest Van Dalfsen/Gemeente 
Kampen dat de koper van een monumentaal pand, die voornemens was 
daar in een restaurant annex feestzaal te vestigen, zelf erop bedacht had 
moeten zijn dat de vloer van de bovenverdieping (mogelijk) niet sterk 
genoeg was voor het beoogde gebruik als feestzaal. Derhalve behoefde de

Vgl. HR 5 novem ber 1965, NJ 1966, 136. 
lansen (2012), p. 402.
Dat neem t niet w eg  dat in dit verband ook de eigen verantwoordelijkheid van de 
potentiële slachtoffers een rol kan spelen (vgl. par. 3.3).
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verkoper, de Gemeente Kampen, hem niet te informeren over het bestaan 
van een gemeentelijk rapport, waarin een 'sterkteberekening' w as'opge
nomen die uitwees dat de vloer ongeschikt was voor een restaurantfunc- 
tie. Ratio was dat de koper ook al door zijn eigen architect, de provincie én 
de gemeente was gewaarschuwd voor het risico van de zwakke verdie- 
pingsvloerconstructie, terwijl hij bovendien zelf had kunnen waarnemen 
dat de houten steunbalken van de bovenverdieping sterk doorgebogen 
waren. Onder die omstandigheden oordeelde de Hoge Raad dat de koper 
"ook zelf enig verder onderzoek had behoren te doen".78

Iets dergelijks was aan de orde in het eerder genoemde arrest 
Rebel/Resim, waarin werd geoordeeld dat de koper van een pand met 
zichtbaar asbesthoudend materiaal tevens bedacht diende te zijn op de 
mogelijke aanwezigheid van onzichtbaar asbest.79 Illustratief is ook het 
hiervoor besproken arrest Gekantelde vrachtwagen, waarin werd geoor
deeld dat de delictuele waarschuwingsplicht zich niet uitstrekt tot gevaren 
die 'aanstonds duidelijk' zijn voor de potentiële slachtoffers.80

De strekking van deze rechtspraak lijkt te zijn dat nodeloze 'common 
sense warnings' in beginsel achterwege kunnen blijven.81 Alleen informatie 
waarbij de wederpartij duidelijk gebaat is, dient met haar te worden 
gedeeld. Dat volgt overigens ook reeds uit de hierboven besproken feitelijke 
toets, aangezien met betrekking tot (algemeen) bekende informatie meestal 
niet duidelijk zal zijn dat de verstrekking daarvan relevant is voor de 
wederpartij.

3.4 Toepassing van het model bij verlening van beleggingsdiensten

Wij zullen nu  toelichten dat het hierboven beschreven model eveneens 
behulpzaam kan zijn als beoordelingskader voor de aanvaarding van 
mededelings- en waarschuwingsplichten van financiële ondernemingen in 
situaties van beleggingsdienstverlening.82

78 HR 14 novem ber 2008, LJN BF0407, NJ 2008/588 (Van Dalfsen/Gemeente Kampen), 
rov. 3.4.2.

79 HR 20 maart 2009, LJN BG8788, RvdW  2009/448.
80 HR 26 septem ber 2003, NJ 2003/660.
81 Vgl. Jansen (2012), p. 420 e.v.
82 Ten overvloede: het hiervoor beschreven m odel is in onze visie niet beperkt tot

situaties van beleggingsdienstverlening, maar juist bruikbaar voor de beoordeling  
van alle mogelijke (civielrechtelijke) m ededelings- en waarschuwingsplichten van  
financiële ondernem ingen.
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3.4.1 Buitengrens

Al \ orens in te gaan op het model in relatie tot beleggingsdiensten, stellen 
wij voorop dat de waarschuwingsplicht van de financiële onderneming 
ophoudt daar w aar de onderzoeksplicht van de cliënt begint. Deze 
onderzoeksplicht vereist dat de cliënt zich in het aangeboden informatie
materiaal verdiept en tracht zich een goed beeld te vormen van de 
kenmerken en risico's van het betreffende product, waarbij de nodige 
nauwkeurigheid en oplettendheid mag worden gevergd.83 Goedgelovig
heid of laksheid w orden in beginsel daarom niet door de waarschuwings
plicht beschermd.84

Zoals hiervoor werd toegelicht, kunnen nodeloze 'common sense' 
waarschuwingen bovendien hoe dan ook achterwege blijven, aangezien 
alleen informatie waarmee de wederpartij (voorzienbaar) gebaat is of kan 
zijn, met haar dient te worden gedeeld. Toegespitst op de financiële sector 
is in dit verband van belang dat volgens vaste rechtspraak algemeen 
bekend mag worden verondersteld dat "beleggen in effecten een risico 
van vermogensverlies met zich brengt".85 Voor het enkele risico van 
(normaal) vermogensverlies wegens belegging in effecten behoeft dus in 
zoverre niet te worden gewaarschuwd. Dit geldt althans, het zij maar 
herhaald, voor de waarschuwingsplicht voor zover deze voortvloeit uit de 
zorgplicht, m aar niet voor informatie- en waarschuwingsplichten voor 
zover die volgen uit de Wft.

1.7.2 Feitelijke toets

Voor de aanvaarding van een waarschuwingsplicht is in de eerste plaats 
vereist dat aan de zijde van de financiële onderneming sprake is van 
relevante feitenkennis, in die zin dat de financiële onderneming weet of 
geacht mag worden te weten van de mede te delen informatie en de 
relevantie daarvan voor de cliënt. Concreet betekent dit dat de financiële 
onderneming bekend moet (worden geacht te) zijn met de kenmerken en

Van der L eeu w /R is (2009), p. 629. Vgl. HvJ EG 16 juli 1998, NJ 2000/374 (Gut 
Springenheide). Z ie  ook Cortenraad, Ondernemingsrecht (2012). 

tb Voor zover hier niet reeds de waarschuwingsplicht op afstuit, geldt dat deze  
om standigheden van grote invloed zullen zijn op het gehalte aan eigen schuld aan 
de zijde van de cliënt.
Aldus bijv. H of Am sterdam  18 augustus 2009, LJN BJ5445, JOR 2009/297  m.nt. 
F.M.A. 't Hart onder 298, rov. 4.10; H of Am sterdam  6 oktober 2009, LJN BJ9715, 
JOR 2009/298  m.nt. F.M.A. 't Hart, rov. 4.11; Rb Utrecht 9 februari 2011, LJN
BP5089, rov. 4.4; H of Am sterdam  17 m ei 2011, JOR 2011/364, rov. 4.13; en H of 
Amsterdam 5 juli 2011, LJN BR2966, NJF 2011/333, rov. 4.15.
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risico's verbonden aan financiële instrumenten e n /o f de beleggingsstrate
gie en daarnaast ook begrijpt (of geacht mag worden te begrijpen) dat de 
cliënt behoefte heeft aan een waarschuwing voor die risico's.

3.4.2.1 Bekendheid met kenmerken en risico's

Ten aanzien van het eerste criterium geldt dat een financiële onderneming 
in het algemeen w ordt (en mag worden) geacht op de hoogte te zijn van de 
kenmerken en eigenschappen van financiële instrumenten die zij aanbiedt 
of waarover zij adviseert.86 Dit geldt temeer indien de financiële onder
neming de desbetreffende producten zelf heeft ontwikkeld of in de markt 
heeft gezet (zoals bijvoorbeeld het geval was bij effectenlease-producten).

Alhoewel een financiële onderneming dus de risico's moet kunnen 
overzien van de transacties die de cliënt aangaat, hoeft een financiële 
onderneming volgens standaardjurisprudentie geen marktontwikkelingen 
te kunnen voorzien of koersontwikkelingen te kunnen voorspellen. In een 
recente uitspraak overwoog de Geschillencommissie Financiële Dienstver
lening bijvoorbeeld als volgt:

"Het is vaste rechtspraak van  deze C om m issie en haar voorgangers dat ook een  
professionele effecteninstelling de ontw ikkelingen in de markt niet kan voorzien, 
laat staan dat zij ervoor verantwoordelijk kan w orden  gehouden. Van een  
redelijk bekw aam  en redelijk handelend beleggingsadviseur m ag w el w orden  
verw acht dat hij op de hoogte is van  alle relevante markt- en overige ontw ikke
lingen en dat hij zijn advisering daarop afstemt. N iet gebleken is echter dat 
A angeslotene in strijd m et deze norm  heeft gehandeld; zij schatte op basis van  
hetgeen toentertijd bekend w as de m arktontw ikkeling anders in dan C onsum ent. 
Dat achteraf is gebleken dat de markt zich negatiever heeft ontw ikkeld dan  
A angeslotene verwachtte, m aakt niet dat haar advies in redelijkheid niet gegeven  
had m ogen worden. H et stond C onsum ent in de adviesrelatie vrij het advies al 
dan niet op te volgen. ( ...)  D e consequenties van die keuze m oet C onsum ent zelf 
dragen."87

Dat bijvoorbeeld de koers van het financiële instrument is gedaald als 
gevolg van onvoorspelbare economische ontwikkelingen (zoals de krediet- 
crisis), valt de financiële onderneming dan ook niet aan te rekenen. Dit kon

86 Een financiële ondernem ing is op grond van art. 4:20 Wft immers verplicht zijn 
cliënt hierover te informeren.

87 Geschillencom m issie Financiële Dienstverlening nr. 2012-76 d.d. 8 maart 2012. Zie 
bijvoorbeeld ook KCD 23 juli 2004, nr. 115: "Ook een professionele beleggings
adviseur kan de ontw ikkelingen in de markt niet voorzien, laat staan dat hij 
daarvoor verantwoordelijk kan w orden gehouden."
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tie financiële onderneming immers, ondanks haar deskundigheid,88 zelf ook 
niet voorzien. Het eventuele verwijt dat de financiële onderneming een 
waarschuwingsplicht zou hebben geschonden, strandt dan reeds op de 
feitelijke toets, aangezien de financiële onderneming de feitelijke kennis niet 
had en ook niet hoefde te hebben.

3.4.2.2 Bekendheid met behoefte cliënt aan waarschuwing

Hot criterium dat de financiële onderneming begrijpt (althans kan begrij
pen) dat de cliënt behoefte heeft aan een waarschuwing voor de risico's, 
komt gedeeltelijk reeds tot uiting in het ken-uw-client-beginsel ('kuc- 
beginsel') dat de financiële onderneming moet naleven. Het kuc-beginsel 
komt er kort gezegd op neer dat een financiële onderneming informatie 
moet inwinnen over de cliënt, om de dienstverlening af te kunnen 
stommen op de persoonlijke situatie van de cliënt. De informatie die 
hiertoe moet worden ingewonnen betreft diens financiële positie, kennis, 
ervaring, doelstellingen en risicobereidheid. Deze verplichting volgt zowel 
uit de Wft (art. 4:23 Wft en art. 80a-c Bgfo) als uit het civiele recht.89 Uit de 
informatie omtrent kennis en ervaring -  die niet alleen bij vermogensbe- 
hoor en advies, maar ook bij execution only moet worden ingewonnen 
(art. 4:24 Wft) -  kan de financiële onderneming afleiden of de cliënt 
bekend is met de risico's dan wel behoefte heeft aan een waarschuwing.90

Een dilemma is overigens nog wel voor welke specifieke risico's de 
cliënt een waarschuwing behoeft. Aan financiële instrumenten kleven 
immers vele risico's, van algemene risico's als koersdalingen en debi- 
ieurenrisico, tot specifieke risico's als rentegevoeligheid en betalingsop- 
schorting. Meestal worden al deze risico's uitgebreid beschreven in het 
prospectus. Vooraf is echter onbekend welke risico's zich zullen manifes- 
ieren, terwijl de ondeskundige, particuliere cliënt ook niet kan worden 
»\ erspoeld met informatie waardoor hij of zij door de bomen het bos niet 
■'neer ziet.91 Noodzakelijkerwijs zal de financiële onderneming daarom

Vgl. Hartlief, A A  (2003), p. 933, die tegen deze achtergrond betoogt dat het 
inschatten van de risico's van beleggen w einig m et deskundigheid te m aken heeft. 
Zie hierover kritisch M ok (2005), p. 28, die betoogt dat een bank, vanw ege haar 
deskundigheid, nu eenm aal beter dan de gem iddelde consum ent in staat is de  
risico's van een financiële transactie in te schatten.
Raas (2009), p. 651.
Dit ligt mogelijk anders als de cliënt reeds zelf (bijvoorbeeld uit eigen ervaring) m et 
de betrokken risico's bekend is. In dat geval ligt het aannem en van een waarschu
w ingsplicht in de regel minder voor de hand, zoals hierna nog wordt uitgewerkt 
(par. 4.3).
Vgl. Van der L eeuw /R is (2009), p. 641.
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een selectie moeten maken, en niet voor alle theoretische scenario's kunnen 
waarschuwen. Deze aanpak werd door de Hoge Raad ten aanzien van een 
belastingadviseur gesauveerd.92 Tjong Tjin Tai/Verstijlen wijzen naar 
aanleiding van dit arrest erop dat "een andere opvatting de adviseur 
zou verplichten complete bibliotheken over de arme leek uit te storten".93

Een mogelijk richtsnoer voor de te selecteren informatie zou wellicht 
kunnen worden gevonden in art. 4:20 Wft, op grond waarvan alleen 
informatie die relevant is voor een "adequate beoordeling" van het financi
ële product of de financiële dienst in kwestie dient te worden verstrekt.94 
Ook dan is echter nog tamelijk onbestemd voor welke risico's wél en voor 
welke risico's niet moet worden gewaarschuwd. Naar analogie van de 
regeling voor prospectusaansprakelijkheid, zou een mogelijk criterium voor 
verdere inperking kunnen zijn of de informatie van materieel belang is (c.q. 
zou zijn geweest) voor de beleggingsbeslissing.95

3.4.3 Normatieve toets

Voor de normatieve toets is van belang of de cliënt onder de gegeven 
omstandigheden redelijkerwijs mocht verwachten over de betrokken risico's 
te worden ingelicht, gelet op de aard van de rechtsverhouding (met name 
de wederzijdse deskundigheid van partijen), de aard van de betrokken 
informatie (met name de complexiteit van de betrokken risico's) en de 
aard van de betrokken belangen (met name de ernst van de financiële 
risico's, in verhouding tot de financiële positie van de cliënt). Hieronder 
volgt een nadere uitwerking van deze drie gezichtspunten.

92 HR 5 juni 2009, NJ 2009/256, rov. 5.1.2: "Het oordeel van  het hof dat in het advies
alle fiscale faciliteiten, en daarm ee ook de m ogelijkheid van de ruilarresten, 
betrokken hadden m oeten worden, getuigt van een onjuiste rechtsopvatting. Een 
belastingadviseur zal zich m ogen beperken tot het geven van  een advies waarin de 
in het specifieke geval (.. .) in  aanmerking kom ende fiscale m ogelijkheden zijn 
om schreven en hij behoeft niet te wijzen op fiscale faciliteiten die welisw aar in 
theorie van toepassing zouden  kunnen zijn doch waarvan redelijkerwijs valt uit te 
sluiten dat zij in de gegeven  om standigheden voor toepassing in aanmerking 
komen."

93 Tjong Tjin Tai/Verstijlen, NJB (2009), p. 2169.
94 Van der L eeu w /R is (2009), p. 631.
95 Vgl. bijvoorbeeld HR 30 m ei 2008, LJN BD2820 NJ 2010/622, m.nt. J.B.M. Vranken

(De Boer c.s./TMF). M et dit criterium zou  m eteen ook handvatten w orden geboden  
voor beoordeling van de causaliteit. Zie over causaliteit onder meer § 2.6, hoofd
stuk 4 en § 11.9 van deze bundel.
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1 4..1.1 Aard van de rechtsverhouding: deskundigheid

J)l' aard oan de rechtsverhouding ziet met name op de specifieke deskundig- 
neid win financiële ondernemingen ten opzichte van de cliënt, vooral 
indien sprake is van een particuliere (en in de meeste gevallen dus 
ondeskundige) cliënt. Dit uitgangsprmt vormt in de jurisprudentie van 
de 1 loge Raad steevast de ratio voor het aannemen van een bijzondere 
vorgplicht. Zo oordeelde de Hoge Raad in de effectenlease-arresten dat op 
aanbieders van effectenlease-producten als professionele dienstverleners op 
hel let rein van beleggingen in de precontractuele fase een bijzondere zorg
plicht rust jegens particuliere beleggers met wie een overeenkomst tot 
•‘fleclenlease wordt aangegaan.96 In het arrest Fortis/Bourgonje stond 
volgens de Hoge Raad voorop dat op de financiële onderneming in 
kwestie, als op het punt van vermogensbeheer bij uitstek professionele en 
deskundige partij, naar de aard van de tussen partijen gesloten beheer- 
nvereen komst een bijzondere, op de eisen van redelijkheid en billijkheid 
gebaseerde, zo rgp lich t ru stte , die een w aarschuw ingsp lich t kon 
meebrengen.97

fndien aldus sprake is van een financiële onderneming die -  naar de 
cliënt mag verw achten -  een bijzondere deskundigheid heeft, zoals 
noestal het geval is, valt het eerste gezichtspunt voor de aanvaarding 
van de waarschuwingsplicht in de regel uit in het voordeel van de 
(particuliere en niet ter zake deskundige) cliënt. Afwijkingen van dit 
uitgangsprmt kunnen met name voortvloeien uit (i) de deskundigheid 
van de cliënt zelf en (ii) de aard van de dienstverleningsrelatie.

') Deskimdigheid cliënt

ndien de cliënt in kwestie terzake wél deskundig is en /o f zelfs deskun- 
gor dan de financiële onderneming, ligt een waarschuwingsplicht min
or snel voor de hand.

Het meest duidelijk is dit indien de cliënt een professionele belegger 
■n de /in  van art. 1:1 Wft is.98 Alhoewel niet ondenkbaar is dat een financiële

I IR 5 juni 2009, L/N BH 2815, N ] 2012/182.
HR 24 december 2010, NJ 2011/251, m.nt. Tjong Tjin Tai; A A  (2011) 720, m.nt. 
1 mdenbergh en Pape; JOR 2011/54, m.nt. Pijls (Fortis Bank/Bourgonje), rov. 3.4. 
Art. 1:1 Wft definieert professionele belegger als: a. bank; b. beheerder van een  
beleggingsinstelling; c. beheerder van een pensioenfonds of van een daarm ee 
Vergelijkbare rechtspersoon of vennootschap; d. beleggingsinstelling; e. beleggings
onderneming; f. nationaal o f regionaal overheidslichaam of overheidslichaam —>

95



A.A. Ettema en K.J.O. Jansen

onderneming ook jegens professionele beleggers een (ongeschreven) waar
schuwingsplicht heeft (vgl. § 3.2.5), zal het met name van de andere twee 
gezichtspunten afhangen (de aard van de betrokken informatie en de aard 
van de betrokken belangen) of zulke professionele beleggers moeten 
worden gewaarschuwd.

Ook indien echter sprake is van een particuliere, maar deskundige(r) 
cliënt, zal een waarschuwingsplicht m inder snel geïndiceerd zijn. Illustra
tief is het eerder genoemde arrest Fortis/Bourgonje, waarin het ging om 
een zeer vermogende en ervaren belegger, die grote verliezen had geleden 
bij de verhandeling van aandelen in een bedrijf waarmee hij zelf nauwe 
banden onderhield. Volgens de Hoge Raad had het hof bij de invulling 
van de bancaire zorgplicht onvoldoende aandacht besteed aan de om
standigheid dat de belegger beschikte over 'insiderkennis' van het bedrijf:

"Op Fortis, als op het punt van  verm ogensbeheer bij uitstek professionele en  
deskundige partij, rustte naar de aard van de tussen partijen gesloten beheer- 
overeenkom st een bijzondere, op de eisen  van redelijkheid en billijkheid g e 
baseerde, zorgplicht. D eze kon m eebrengen dat Fortis als verm ogensbeheerder  
w as gehouden  haar cliënt Bourgonje uitdrukkelijk en  in niet voor m isverstand  
vatbare bew oordingen te w aarschuw en voor de door deze  m et betrekking tot de 
sam enstelling van  zijn portefeuille genom en risico's. (. . .) Bij de beantw oording  
van  de vragen of deze w aarschuw ingsplicht in een concreet geval daadwerkelijk 
bestaat, en hoever zij strekt, d ienen echter alle terzake doende om standigheden  
van het geval te w orden m eegew ogen . Tot d ie om standigheden behoren niet 
alleen  d e  zojuist gen oem d e, m aar ook  d e  m ate van  deskundigheid  en  de  
relevante ervaring van  de cliënt.

In dit licht treffen d e  onderdelen doel. Fortis heeft im m ers een onderbouw d  
verw eer gevoerd m et als strekking dat [verweerder] beter dan zijzelf op  de 
h oogte  w a s van de voor de w aarde van  de aandelen  Predictive relevante  
om standigheid , over insiderskennis beschikte m et betrekking tot d ie onderne
m ing, en ook afgezien daarvan een ervaren ondernem er en belegger is in de ICT- 
sector. D eze om standigheden, indien juist, zijn van belang voor de beoordeling  
van  het bestaan en de om vang van de door het hof aangenom en waarschu
wingsplicht; het hof heeft echter verzuim d ze in de m otivering van zijn oordeel te

dat de overheidsschuld beheert; g. centrale bank; h. financiële instelling; i. interna
tionale of supranationale publiekrechtelijke organisatie of daarmee vergelijkbare 
internationale organisatie; j. marketmaker; k. ondernem ing w iens belangrijkste 
activiteit bestaat uit het beleggen in financiële instrumenten, het verrichten van  
securitisaties of andere financiële transacties; 1. pensioenfonds of daarmee vergelijk
bare rechtspersoon of vennootschap; m. persoon of vennootschap die voor eigen  
rekening handelt in grondstoffen en grondstoffenderivaten; n. plaatselijke onderne
ming; o. rechtspersoon of vennootschap die aan tw ee van de volgende om vangver- 
eisten voldoet: 1°. een balanstotaal van ten minste € 20.000. 000; 2°. een netto-omzet 
van ten minste € 40.000.000; 3°. een eigen verm ogen van ten m inste € 2.00.000; 
p. verzekeraar.
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betrekken. D aarom  is h e t oordeel van  het h o f o n v o ld o en d e  begrijpelijk  
gem otiveerd."99

(-’on/elfde uitgangspunt geldt ook indien de cliënt zelf niet deskundig is, 
maar zich in zijn contacten met de financiële onderneming wel laat 
bijstaan door een eigen financieel adviseur (die weer over professionele 
kennis en inzicht in de financiële producten en hun  kenmerken beschikt). 
In dat geval kan deze kennis worden toegerekend aan de cliënt zelf.100

Het andere uiterste is zichtbaar in het arrest van de Hoge Raad van 
3 februari 2012.101 In dit arrest was sprake van een particuliere belegger 
met psychische klachten en zonder noemenswaardige opleiding, die door 
middel van het schrijven van opties zeer grote risico's had genomen. De 
1 loge Raad nam in aanmerking dat de belegger bij het aangaan van de 
relatie emotioneel was over de door hem in het verleden geleden verlie
zen, dat hij deze verliezen wilde goedmaken, m aar de risico's niet goed 
kon inschatten en niet in staat was een verstandig beleggingsbeleid te 
\ oeren. In zijn geval was er volgens de Hoge Raad daarom juist temeer 
« eden te waarschuwen, aangezien de zorgplicht van de bank er mede toe 
strekt de cliënt te beschermen tegen de gevaren van gebrek aan inzicht en 
kunde en van overwegend op emotionele gronden genomen beslissingen.

ii) Aard van de dienstverlening

in hoeverre de deskundigheid van de financiële onderneming een rol 
spoelt, wordt bovendien bepaald door de afspraken die partijen hebben 
gemaakt over de aard van de dienstverlening en dus of sprake is van 
ad vies, vermogensbeheer of execution-only.102 De inkleding van de 
dienstverlening zal immers in hoge mate bepalen welke concrete ver
pachtingen de cliënt heeft (en mag hebben) en daarnaast ook nauw 
samonhangen met de deskimdigheid die de cliënt zichzelf toedicht. De

‘W HR 24 december 2010, NJ 2011/251, m.nt. Tjong Tjin Tai; AA (2011) 720, m.nt. 
Lindenbergh en Pape; JOR 2011/54, m.nt. Pijls (Fortis Bank/Bourgonje), rov. 3.4-3.5. 
Dat relevante beleggingservaring, w erk of opleid ing een rol kan spelen  een  
belangrijke rol kan spelen blijkt bijvoorbeeld eveneens uit een uitspraak van het 
H of Am sterdam  24 januari 2012, LJN BV8136, rov. 4.15: "Niet alleen op grond van  
zijn zojuist genoem de ervaring als belegger maar ook op grond van zijn topfunctie  
en het daaraan te relateren denkniveau m oet [appelant] in  staat w orden geacht zijn 
beleggingen in hedgefondsen en de daaraan verbonden risico's te begrijpen."
Zie bijvoorbeeld Rb D en H aag 11 juli 2012, L/N BX6403. 

it’ l HR 3 februari 2012, JOR 2012/116 m.nt. Van Baaien; AA (2012) 752 m.nt. Busch 
(Rabobank Vaart en Vecht/X).

*12 Zie voor de soorten relaties bij het verlenen van beleggingsdiensten hoofdstuk 11 
van deze bundel.
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cliënt zal bijvoorbeeld eerder hebben gekozen voor advies of vermogens
beheer indien hij in zekere mate afhankelijk is van de deskundigheid van de 
financiële onderneming. Daartegenover staat de execution only relatie, 
waarbij de cliënt uitdrukkelijk niet opteert voor de mogelijkheid tot 
advies, maar zelfstandig belegt en de financiële onderneming uitsluitend 
gebruikt als orderopgave-kanaal. In het laatste geval zal in beginsel -  gelet 
op de aard van deze dienstverlening -  niet snel een waarschuwingsplicht 
op de financiële ondernem ing .rusten. Van dit beginsel zou evenwel 
kunnen worden afgeweken indien de toets ten aanzien van de andere 
gezichtspunten ten nadele van de financiële onderneming uitvalt, bijvoor
beeld wanneer de aard van de informatie zeer complex of ondoorzichtig is 
en /o f de aard van de betrokken belangen zeer grote risico's voor de cliënt 
met zich meebrengt (zoals hierna zal worden uitgewerkt in § 3.4.3.2 en 
3.4.3.3).

3.4.3.2 Aard van de informatie: complexiteit

De aard van de betrokken informatie, het tweede gezichtspunt, ziet met name 
op de voorzienbaarheid van de financiële risico's in kwestie, en meer in 
het bijzonder op de vraag of de cliënt daarop zelf genoegzaam bedacht 
kon zijn. Zo overwoog de Hoge Raad op het terrein van de optiehandel en 
effectenlease dat moet worden gelet op de "ingewikkeldheid van het 
beleggingsproduct".103 Als vuistregel kan worden aanvaard dat voor 
complexe financiële producten eerder moet worden gewaarschuwd dan 
voor eenvoudige transacties.

De vervolgvraag is w at complexe financiële producten zijn. Ten eerste 
is daarbij van belang om te onderkennen dat het Bgfo een definitie geeft van 
'complexe producten' (art. 1 sub d Bgfo). Hieronder vallen onder meer 
combinaties van twee of meer financiële producten die ten minste een 
financieel product omvat en waarvan de waarde afhankelijk is van de 
ontwikkelingen op financiële of andere markten, zoals een effectenlease- 
product of een beleggingshypotheek.104 Tevens vallen niet verhandelbare 
rechten van deelneming in een beleggingsinstelling onder deze definitie.105 
Voor dergelijke producten moet -  conform een voorgeschreven format -  een 
financiële bijsluiter ter beschikking worden gesteld, waaruit in duidelijke 
taal met grafische ondersteuning onder meer de financiële (en overige)

103 Zie HR 11 juli 2003, NJ 2005/103, rov. 3.6.3; en HR 5 juni 2009, LJN BH 2815, NJ 
2012/182, rov. 4.8.4.

104 Van der L eeu w /R is (2009), p. 616-617.
105 Van der L eeu w /R is (2009), p. 616-617.
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risico's van het betreffende product blijken.106 Het ligt voor de hand om 
dergelijke producten in ieder geval vanuit een civielrechtelijk oogpunt als 
'complex' aan te duiden.

Wat wij hier voor het gemak aanduiden als 'complexe financiële 
producten' is echter niet beperkt tot 'complexe producten' in de zin van 
het Bgfo: ook andere producten die in het spraakgebruik als 'complex' 
worden beschouwd kunnen immers aanleiding geven tot de aanvaarding 
van een waarschuwingsplicht uit hoofde van de bijzondere zorgplicht.

In de eerste plaats kan hierbij worden gedacht aan producten 
waarvan de werking niet goed inzichtelijk is. Zie bijvoorbeeld de volgende 
uitspraak van de Geschillencommissie Financiële Dienstverlening:

"Gelet op  het bijzondere en veelal com plexe en ondoorzichtige karakter van  
alternatieve beleggingsproducten en het feit dat het effectieve rendem ent van  
alternatieve beleggingsproducten in de regel afhankelijk is van een groot aantal 
factoren die aan snelle verandering onderhevig kunnen zijn, maakt het, zeker in 
vergelijking m et zuiver vastrentende waarden, veel lastiger om  het rendem ent op  
deze beleggingsproducten te bepalen, terwijl de waarde van deze producten  
grote schom m elingen kan vertonen.

( . . . )

A angezien  het uiteindelijke, effectieve, rendem ent van  sam engestelde beleg

gingsvorm en afhankelijk is van  veel m eer factoren dan de voor een ieder kenbare 

risico's van  beleggen in aandelen of in obligaties, m oet de verm ogensbeheerder  

erop bedacht zijn dat diens, niet als professioneel belegger aan te m erken, cliënt 

niet in  staat is om  d ie  factoren  op  e ig en  kracht te on d erk en n en  en  te 

waarderen.''107

Vaak gaat het hierbij om zogenaamde gestructureerde beleggingsproduc
ten. Hieronder vallen bijvoorbeeld garantieproducten en hefboomproduc- 
fen.108 Deze producten bestaan vaak uit een samenstel van verschillende 
beleggingsproducten (zoals obligaties en opties), waarbij de de w aarde 
wordt afgeleid uit onderliggende waarden (zoals bijvoorbeeld aandelen, 
'nd ices, rente en grondstoffen) en versterkt of dem pt het product de 
koersbewegingen hiervan.109 Door de ingewikkelde werking van deze 
producten, zijn de risico's vaak niet goed inzichtelijk, hetgeen een indicatie

Wb Van der L eeu w /R is (2009), p. 619.
Hb Geschillencommissie Financiële Dienstverlening 15 juni 2012, nr. 180. 
UW Buunk (2011), p. 157.
l"q Schonew ille (2010), p. 32.
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kan zijn voor de aanvaarding van- een waarschuwingsplicht met betrek
king tot die risico's.

In de tweede plaats kunnen hiertoe producten worden gerekend die 
veel grotere risico's kennen dan him  naam geving doet vermoeden, 
waardoor de belegger als het ware op het verkeerde been wordt gezet.110 
Zo worden in de rechtspraak bepaalde typen obligaties, zoals perpetuals en 
steepeners veelal aangeduid als complex.111 De strekking van deze recht
spraak lijkt te zijn dat de aanduiding 'obligatie' verhult dat het product 
door moeilijk bevattelijke eigenschappen veel grotere risico's kent dan 
men zou verwachten. Tekenend in dit verband is de volgende uitspraak 
van de Geschillencommissie Financiële Dienstverlening, waarin w ordt 
overwegen dat perpetuele obligaties onder om standigheden dezelfde 
risico's kennen als 'zakelijke waarden', waardoor dergelijke beleggingen 
minder zekerheid geven dan obligaties in het algemeen:

"Gelet op  de specifieke eigenschappen van  perpetuele obligaties, die m eebrengen  
dat een  belegger risico's loopt die onder bepaalde om standigheden niet onder
doen voor het risico dat is verbonden aan beleggingen in zakelijke waarden, m oet 
van  een financiële dienstverlener w orden gevergd dat hij zijn niet-professionele  
cliënt m et een  niet speculatief risicoprofiel, zoals d ie van  Consum ent, nadruk
kelijk, in niet m is te verstane bew oordingen, duidelijk maakt w at de eigen
schappen van perpetuele obligaties zijn, en dat zij door die eigenschappen  
m inder zekerheid geven  dan vastrentende w aarden in het algem een. Indien het 
gaat om  perpetuele obligaties m et een  (op termijn) onzekere rentevergoeding, zal 
ook daarop nadrukkelijk m oeten w orden gew ezen. H et is voor de C om m issie  
onvoldoende kom en vast te staan dat A angeslotene aan deze  voorwaarden heeft 
voldaan."112

Zie in dezelfde zin een uitspraak van de Rechtbank Den Bosch, waarin 
eveneens de (onverwachte) hogere risico's van een 'complexe' perpetuele 
obligatie ten opzichte'van een 'normale' obligatie de belangrijkste grond 
vormen voor het oordeel dat de bank niet had mogen adviseren in dit 
product te beleggen.113

110 Zie bijvoorbeeld KCD 2005, nr. 71: "De Com m issie is van oordeel dat de 'non
cum ulative security' naar zijn aard en werking een product is dat voor een relatief 
ervaren belegger als klaagster niet zonder m eer te doorgronden is. Doordat 
verweerder het product als obligatie onder de aandacht van klaagster bracht, 
w erd deze op het verkeerde been gezet. H et onderhavige product kan niet op een  
lijn w orden gezet m et een obligatie. Doordat de uitkering van de dividendvergoe- 
ding aan voorwaarden gebonden is, m oet het product als risicovol(ler) w orden  
aangemerkt."

111 Bijvoorbeeld Rb 's-H ertogenbosch 21 decem ber 2011, LJN BU 8810.
112 Geschillencom m issie Financiële Dienstverlening 10 oktober 2011, nr. 244.
113 Rb 's-Hertogenbosch 28 decem ber 2011, JOK 2012/50.
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Ten slotte kunnen ook ongebruikelijke beleggingen onder omstandighe
den als complex worden aangemerkt, zoals -  bij wijze van voorbeeld -  
beleggingen in teakfondsen,114 vreemde valuta,115 life settlements116 of 
beleggingsfondsen met een ingewikkelde kostenstructuur of complexe beleg
gingsstrategie.117 De gemiddelde cliënt zal bij dergelijke 'exotische' beleggin
gen niet op voorhand reeds enig beeld hebben van de kenmerken en risico's, 
zoals dat wel het geval is bij reguliere beleggingsproducten als aandelen en 
obligaties.

Voomoemde bloemlezing van 'complexe financiële producten' is 
\auzelfsprekend niet uitputtend. Of een belegging daadwerkelijk dusda
nig complex is dat de (potentiële) financiële gevolgen moeilijk zijn te 
voorzien en doorzien, zal bovendien steeds aan de hand van de specifieke 
productkenmerken moeten worden beoordeeld (vgl. § 3.6.1.1).

Ten slotte staat voorop dat indien wordt belegd in relatief eenvoudige 
financiële instrumenten, zoals beursgenoteerde aandelen en obligaties, een 
waarschuwingsplicht niet snel geïndiceerd is. Op grond van art. 4:24 lid 4 
V'Tt en art. 80d Bgfo geldt immers dat voor de financiële onderneming geen 
\eiplichting bestaat om kennis en ervaring van de cliënt over dergelijke 
beleggingen in te winnen indien op initiatief van de cliënt orders worden 
ontvangen. Dit door de wetgever gekozen uitgangspunt indiceert in onze 
\ isie tevens dat de financiële risico's verbonden aan deze producten kenne- 
!ijk voorzienbaar moeten worden geacht voor de cliënt, zodat daarvoor in 
beginsel niet behoeft te worden gewaarschuwd.

3.4.3.3 Aard van de betrokken belangen: financiële risico's en financiële 
positie

''lu aard van de betrokken belangen ziet met name op de financiële risico's die 
de cliënt met de transactie of de beleggingsstrategie loopt enerzijds, en de

• •I Van Baaien, Contracteren (2006), p. 77.
1 i ’ Van Baaien, Contracteren (2006), p. 77.
• !<’ Zie bijvoorbeeld de waarschuwing van de AFM, Beleggen in Life Settlements en

Viaticale regelingen: ondoorzichtig en risicovol (2008), te raadplegen op w w w .afm .n l/ 
n l/p ro fessio n a ls/a fm -actu ee l/d e-a fm -sch rijft/2008 /b eleggen -in -lifesettlem en t. 
aspx.

'17 Vgl. Rb Am sterdam  9 januari 2012, LJN BV0422 over hedge funds: "De rechtbank
stelt voorop dat hedge funds vrij algem een gelden als een  risicovolle belegging.
Hedge funds zijn private beleggingsinstellingen die w orden gekenmerkt door een  
grote m ate van vrijheid in het beleggingsbeleid. D e beleggingsstrategieën zijn 
doorgaans com plex en vaak gericht op beleggingen in illiquide en moeilijker te 
waarderen activa. Door de beperkte transparantie is veelal onduidelijk waarin het 
fonds uiteindelijk belegt."
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inkomens- en vermogenspositie respectievelijk het beleggingsprofiel van 
de cliënt anderzijds.

In het algemeen geldt dat eerder gewaarschuwd moet worden voor 
beleggingen met een 'hoog neerwaarts risico'.118 In het verlengde hiervan 
geldt dat een beleggingsstrategie of financieel product waarbij het risico 
van een restschuld bestaat, in de regel tot een waarschuwingsplicht noopt. 
Een restschuld kan ontstaan indien w ordt belegd met geleend geld (zoals 
bij aandelenlease119 of effectenkrediet120) of indien sprake is van een 
hefboomwerking van het financiële instrument (zoals bij opties en andere 
derivaten). De belegger kan in dat geval niet alleen het bedrag dat hij 
oorspronkelijk voor zijn beleggingen wilde aanwenden (de inleg) verlie
zen, maar tevens worden geconfronteerd met een aanvullende, en vaak 
vooraf niet ingecalculeerde, betalingsverplichting.

Deze omstandigheid dat de belegging kan leiden tot (potentieel) 
hoge beleggingsverliezen, kan echter nooit op zichzelf worden bezien, 
maar moet altijd worden beoordeeld in het licht van de beleggingsdoel- 
steüing e n /o f financiële positie van de belegger. In dit verband overwoog 
de Hoge Raad bijvoorbeeld op het terrein van de optiehandel en de 
effectenlease dat de waarschuwingsplicht van de financiële onderneming 
mede afhankelijk is van de inkomens- en vermogenspositie van de cliënt 
enerzijds en de aan het beleggingsproduct verbonden risico's ander
zijds.121 Wanneer aldus een wanverhouding ontstaat tussen het beleg
gingsprofiel en de beleggingsstrategie, is eerder een waarschuwing op zijn 
plaats.122 Dit geldt evenzeer indien een cliënt een advies in de wind slaat 
en hiermee voor een riskantere beleggingstrategie opteert dan op basis 
van de ingewonnen informatie geïndiceerd zou zijn.123

118 Van Baaien (2006), p. 223.
119 Bij aandelenlease leent de belegger geld (waarover rente m oet w orden betaald), 

waarm ee voor die persoon effecten w orden gekocht. Afhankelijk van het soort 
product wordt de lening afgelost gedurende de looptijd of aan het einde van de 
looptijd, na verkoop van de effectenportefeuille. M et nam e in het laatste geval 
bestaat het risico dat de opbrengst niet voldoende is om  de lening (inclusief rente) 
af te lossen.

120 Bij effectenkrediet (of bevoorschotting op effecten) wordt krediet verleend op basis 
van de waarde van de effectenportefeuille van de belegger. Banken hanteren 
daarvoor veelal een bevoorschottingspercentage van 70% van de waarde van de 
effectenportefeuilie. Hierbij m ag m ede krediet w orden verleend op basis van de 
aan te kopen effecten. Z ie over effectenkrediet verder Schonew ille/B rugm an  
(2007).

121 Zie HR 11 juli 2003, NJ 2005/103, rov. 3.6.3; en HR 5 juni 2009, LJN BH 2815, NJ 
2012/182, rov. 4.8.4.

122 Van Baaien (2006), p. 238.
123 Raas (2009), p. 658-659.
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De aard van de betrokken belangen pleit eveneens voor het aanne- 
men van een waarschuwingsplicht indien de belegger, afgezien van het 
normale, algemeen bekende risico van beleggingsverlies, zijn gehele ver
mogen op het spel zet.124 Uit het eerder genoemde arrest van de Hoge Raad 
van 3 februari 2012 blijkt dat een waarschuwingsplicht in een zodanige 
situatie zelfs kan gelden indien de cliënt uitdrukkelijk en bewust voor de 
betreffende beleggingsstrategie kiest. Alhoewel de belegger in casu bewust 
opteerde voor een risicovol beleggingsbeleid, mede omdat hij eerdere 
verliezen wilde goedmaken, had de bank de belegger moeten waarschuwen 
voor (i) de bijzondere risico's verbonden aan de handel in opties en futures 
en (ii) het feit dat de voorgenomen beleggingsstrategie niet paste bij zijn 
financiële mogelijkheden of doelstellingen, zijn risicobereidheid of zijn 
deskundigheid.125

Anderzijds geldt dat bij een belegger met een riante inkomens- of 
vermogenspositie en /o f een offensief beleggingsprofiel, een waarschu
wingsplicht uiteraard m inder snel zal worden aangenomen. Ook dat is 
een consequentie van de aard van de betrokken belangen.

3.4.4 Tussenconclusie: waarschuwingsplichten bij verlening van 
beleggingsdiensten

3.4.4.1 Algemene vuistregels

bij wijze van tussenconclusie kunnen uit de bovenstaande inventarisatie van 
gezichtspunten globaal gesproken de volgende vuistregels worden afgeleid 
voor de aanvaarding van waarschuwingsplichten in de financiële sector:

naarmate de cliënt, vanwege een gebrek aan eigen deskundigheid 
en /o f financiële ervaring, afhankelijker is van de deskimdigheid 
van de financiële onderneming, is een waarschuwingplicht eerder 
geïndiceerd (aard van de rechtsverhouding);

~ naarmate een belegging(sstrategie) complexer, ongebruikelijker e n / 
of m inder inzichtelijk is, is een waarschuwingsplicht eerder geïn
diceerd (aard van de informatie);

124 Van L u y n /D u  Perron (2004), p. 153.
125 HR 3 februari 2012, JOR 2012/116 m.nt. Van Baaien; A A  (2012) 752 m.nt. Busch, 

rov. 3.6.1 en 3.6.2.
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naarm ate de relatieve126 financiële risico's die gepaard gaan met de 
belegging(sstrategie) toenemen, is een waarschuwingsplicht eerder 
geïndiceerd (aard van de betrokken belangen).

Men herkent in deze vuistregels de drie gezichtsprmten die ook in de 
rechtspraak van de Hoge Raad over de bijzondere zorgplicht van financi
ële ondernemingen ten opzichte van particuliere cliënten een rol spelen, 
namelijk (i) de deskimdigheid van de cliënt, (ii) de complexiteit van de 
aangeboden producten of diensten en (iii) de aard van de betrokken 
risico's in relatie tot de inkomens- en vermogenssituatie van de cliënt.127 
De meerwaarde van de hier besproken vuistregels is gelegen in hun 
bredere toepassingsbereik, in die zin dat zij zich naar onze mening ook 
lenen voor invulling van de waarschuwingsplicht van financiële onder
nemingen ten opzichte van professionele cliënten (vgl. § 3.2.5).

Voor de goede orde zij hierbij vermeld dat deze vuistregels niet 
onafhankelijk van elkaar, m aar in onderling verband moeten worden 
bezien. De achterliggende gezichtspunten functioneren immers als com
municerende vaten. Het is dus goed mogelijk dat het ene gezichtspunt een 
waarschuwingsplicht indiceert (bijvoorbeeld in verband met de deskim
digheid van de financiële onderneming en de ondeskundigheid van de 
cliënt), m aar de andere twee gezichtspunten juist niet (bijvoorbeeld in 
verband met de eenvoud van het product en de geringe ernst van de 
betrokken risico's), waardoor per saldo de eindconclusie kan luiden dat er 
geen waarschuwingsplicht geldt (en vice versa).

3.4.4.2 Toepassing bij advies en vermogensbeheer

In de gevallen dat w ordt belegd op basis van advies of vermogensbeheer, 
is de deskundigheid van de financiële onderneming (en het vertrouwen 
daarop van de cliënt) meestal gegeven en zal het eerste gezichtspunt bijna 
altijd richting het aannemen van een waarschuwingsplicht wijzen. De 
meeste 'speelruimte' is in dergelijke situaties dus gelegen op het terrein 
van het tweede en derde gezichtspunt. De volgende standaardsituaties 
kunnen daarbij worden onderscheiden:

126 Dat w il zeggen: ten opzichte de financiële positie e n /o f  beleggingsprofiel van de 
cliënt.

127 Vgl. HR 11 juli 2003, NJ 2005/103 m.nt. C.E. du  Perron (Van Zuylen/Rabobank), 
rov. 3.6.3; en HR 5 juni 2009, LJN BH 2815, NJ 2012/182 m.nt. J.B.M. Vranken (De 
Treek/D exia), rov. 4.8.4.
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1. Indien een belegger belegt in relatief eenvoudige beleggingsproduc
ten (zoals beursgenoteerde aandelen of reguliere obligaties) is een 
waarschuwingsplicht in beginsel niet aan de orde, tenzij het beleg
gingsbeleid leidt tot onaanvaardbare risico's gelet op de financiële 
positie of beleggingsdoelstelling van de belegger.

2. Indien een belegger belegt in complexe of moeilijk inzichtelijke 
beleggingen, zal al snel een waarschuwingsplicht geïndiceerd zijn, 
tenzij de potentiële verliezen gelet op de financiële positie of beleg
gingsdoelstelling beperkt zijn (bijvoorbeeld om dat de portefeuille 
slechts voor een gering percentage uit dat type belegging bestaat).

3.4.4.3 Toepassing bij execution only

Indien de belegger niet belegt op basis van advies of vermogensbeheer, 
maar op basis van execution only (en dus niet, althans in mindere mate, 
afgaat op de deskimdigheid van de financiële onderneming), zullen situatie 
1 en 2 hierboven nog steeds opgaan, maar heeft te gelden dat sprake moet 
zijn van extremere situaties om tot een waarschuwingsplicht te komen.128 
De complexiteit van de belegging(sstrategie) en /o f de risico's die hieraan 
verbonden zijn moeten derhalve dusdanig zijn, dat dit opweegt tegen het 
gegeven dat de aard van de rechtsverhouding niet tot een waarschuwings
plicht noopt. Effectenlease-producten, die niet alleen complex van aard zijn 
maar ook kunnen leiden tot een restschuld, zijn hiervan een goed voorbeeld.

3 5 Inhoud van de w aarschuw ingsplichten

Tot zover ging het hierboven om de aanvaarding van mededelings- en 
waarschuwingsplichten als zodanig, derhalve om de vraag wannéér (dat 
wil zeggen: onder welke voorwaarden) een mededeling of waarschuwing 
moet worden verstrekt. Een belangrijke vervolgvraag die rijst na aanvaar
ding van een eventuele mededelings- of waarschuwingsplicht, is hóe de 
\ e rantwoordelijke partij daaraan kan voldoen, dat wil zeggen: welke mate 
\ an informatieverstrekking in concreto van haar w ordt verlangd.

3.J.1 Duidelijkheid

fn het contractenrecht geldt bij de naleving van de precontractuele mede- 
delingsplicht uit hoofde van art. 6:228 lid 1 sub b BW de regel uit het arrest

Dit geldt a fortiori in het geval sprake is van een professionele belegger.
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Gomes/Rental, inhoudend dat de voorgeschreven informatieverstrekking 
voldoende duidelijk moet zijn.129 Uit deze eis van duidelijkheid kan in de 
eerste plaats worden afgeleid dat de mededeling voldoende begrijpelijk 
moet zijn voor de dwalende. De mededeling moet, met andere woorden, 
zodanig worden ingekleed, dat de dwalende geacht mag worden deze te 
begrijpen en ernaar te handelen. Meer concreet moet de mededeling 
bijvoorbeeld zo nodig worden vertaald. Ook is denkbaar dat, gelet op 
de geringe deskundigheid van de dwalende, een nadere toelichting bij de 
mededeling is vereist. In de tweede plaats vloeit uit de eis van voldoende 
duidelijkheid voort dat de mededeling ook zodanig moet worden inge
kleed, dat de dwalende geacht mag worden deze te signaleren en tot zich 
door te laten dringen. De mededeling dient, met andere woorden, niet 
alleen 'duidelijk' te zijn in materiële zin (voldoende begrijpelijk), maar ook 
'duidelijk' in formele zin (voldoende opvallend).

Conform het voorgaande w ordt als algemene norm  in de financiële 
sector aanvaard dat een waarschuwing uitdrukkelijk en in niet voor misver
stand vatbare bewoordingen moet geschieden.130 Soms lijkt in lagere recht
spraak een schriftelijkheidsvereiste te worden gesteld, maar een noodzaak 
daartoe zien wij -  gelet op het voorgaande -  niet.131 Het criterium is 
immers of de boodschap, dat wil zeggen de ernst en inhoud van de 
waarschuwing, voldoende duidelijk overkomt.132 Onder omstandigheden 
zal een persoonlijke mondelinge waarschuw ing in dat verband veel 
overtuigender zijn dan een brief van de financiële onderneming.

Het voorgaande betekent dat de financiële onderneming er bij het 
verstrekken van een waarschuwing goed aan doet niet te behoedzaam te 
formuleren en daarnaast te voorkom en dat de w aarschuw ing raakt 
'ondergesneeuwd'. In het arrest van 3 februari 2012 was een uitdrukkelijke 
waarschuwing opgenomen in de brief aan de cliënt, alleen was deze 
waarschuwing omgeven door mededelingen over positieve toekomstver
wachtingen omtrent het economisch klimaat. Volgens de A-G was nog 
steeds sprake van een voldoende waarschuwing, m aar volgens de Hoge

129 HR 11 juli 2008, L/N BD2410, N / 2010/258  m.nt. Jac. Hijma (Gomes/Rentaï), rov. 
3.7.3-3.7.4.

130 Bijv. HR 3 februari 2012, JOR 2012/116 m.nt. Van Baaien; A A  (2012) 752 m.nt. 
Busch, rov. 3.6.1 en 3.6.2.

131 Vgl. Jansen (2012), p. 164, waar meer in algem ene zin w ordt betoogd dat degene op  
w ie een  precontractuele m ededelingsplicht rust zal m ogen kiezen tussen een  
(begrijpelijke) m ondelinge of een (begrijpelijke) schriftelijke m ededeling.

132 H of Am sterdam  31 januari 2012, L/N BV7171.
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Raad niet, omdat de "brief als geheel in aanmerking [moest] worden 
genomen".133

15.2 Effectiviteit

Hoewel blijkens het voorgaande bij de naleving van een precontractuele 
mededelingsplicht moet worden gestreefd naar voldoende duidelijkheid, 
gaat de mededelingsplicht volgens de heersende leer niet zover dat de 
mededeling gegarandeerd effectief dient te zijn. De wederpartij op wie een 
mededelingsplicht rust behoeft zich dus niet te verzekeren van de goed 
geïnformeerde instemming van de dwalende.134 Iets dergelijks geldt ook 
in het buitencontractuele aansprakelijkheidsrecht, waar blijkens het Jet- 
blast-arrest uit 2005 de toereikendheid van een waarschuwing als voor
zorgsmaatregel ter bescherming van potentiële slachtoffers tegen een 
bepaald gevaar afhangt van de vraag 'of te verwachten valt dat deze 
waarschuwing zal leiden tot een handelen of nalaten waardoor dit gevaar 
wordt vermeden'.135 Hoewel in de literatuur soms w ordt verondersteld 
dat in deze Jetblast-norm een eis van gegarandeerde effectiviteit besloten 
ligt,136 biedt de geciteerde passage in werkelijkheid ruimte voor objective
ring, in die zin dat een waarschuwing niet steeds op de meest roekeloze 
personen behoeft te worden afgestemd.137 Volgens de Hoge Raad is 
immers voldoende dat men mag verwachten dat de waarschuwing effect 
zal sorteren.138

Voor de financiële sector lijkt dit laatste van bijzonder belang, 
omdat een cliënt die een waarschuwing in de wind slaat, anders altijd 
zou kunnen betogen dat de waarschuwing niet effectief genoeg was. 
Voorkomen moet worden dat de waarschuwingsplicht, door het stellen 
van onevenredig hoge eisen aan de naleving daarvan, ontaardt in een 
weigeringsplicht (vgl. § 3.2.6). Dat neemt niet weg dat financiële onder
nemingen zich, conform het voorgaande, binnen redelijke grenzen moeten 
inspannen om de voorgeschreven waarschuwing te doen overkomen, 
meer in het bijzonder door zich ervan te vergewissen dat de cliënt zich 
daadwerkelijk bewust is van de bijzondere risico's en de gevolgen die de

L33 HR 3 februari 2012, JOR 2012/116 m.nt. Van Baaien; A A  (2012) 752 m.nt. Busch,
rov. 3.8.2.

• 3-1 Zie voor een en ander Jansen (2012), p. 163 e.v.
■33 HR 28 m ei 2004, NJ 2005/105 m.nt. CJHB (Jetblast), rov. 3.4.3.
• 36 Zie in die zin bijv. (kritisch) Giesen (2005), p. 68-69, 82-86 en 88-90; 't H art/D u

Perron (2006), p. 114-115.
137 Vgl. Hartlief (2004), p. 871; en Jansen (2012), p. 406.
• 38 Zie nader over de eisen die aan (product)waarschuwingen m ogen w orden gesteld,

m ede vanuit gedragswetenschappelijk oogpunt, Pape (2011), p. 377 e.v.
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verwerkelijking daarvan voor hem kunnen hebben.139 Dat de bank de 
cliënt een verklaring laat tekenen waarin deze verklaart zich "van de 
risico's ten volle bewust te zijn", volstaat in dit verband niet.140 Hetzelfde 
geldt voor het enkele advies van de bank aan de belegger om zich niet in 
de betrokken handel te begeven.141

3.6 Procedurele aspecten

3.6.1 Stelplicht en bewijslast

Gelet op art. 149 en 150 Rv is het in beginsel aan de benadeelde partij, in 
dit geval de cliënt van de financiële onderneming, om te stellen en (in 
geval van betwisting) te bewijzen dat er sprake is van een tekortkoming 
c.q. onrechtmatige daad wegens de schending van een informatieplicht of 
een waarschuwingsplicht. Welke concrete eisen kunnen aan de stelplicht 
en bewijslast van een belegger die zich op een geschonden waarschu
wingsplicht beroept, worden gesteld? Bij de beantwoording van deze 
vraag moet onderscheid w orden gemaakt tussen de stelplicht en bewijs
last ten aanzien van de gelding van de waarschuwingsplicht als zodanig 
(dus dat er had moeten w orden gewaarschuwd) en de stelplicht en 
bewijslast ten aanzien van de al of niet gegeven waarschuwing respectie
velijk de juistheid of volledigheid daarvan (dus dat de waarschuwings
plicht geschonden is).

3.6.1.1 Stelplicht en bewijslast omtrent de gelding van de 
waarschuwingsplicht

Indien de cliënt zich beroept op een geschonden (ongeschreven) w aar
schuwingsplicht, staat voorop dat de cliënt aan de hand van de gezichts- 
punten uit het hiervoor gepresenteerde model zal moeten stellen en 
bewijzen dat deze waarschuwingsplicht, gelet op de concrete omstandig
heden van het geval, gold. Voor de eisen die aan deze onderbouwing 
moeten worden gesteld, kan worden aangeknoopt bij de regels omtrent

139 HR 3 februari 2012, JOR 2012/116 m.nt. Van Baaien; A A  (2012) 752 m.nt. Busch,
rov. 3.6.2. O ok in het contractenrecht is een  dergelijke onderzoeksplicht als
uitvloeisel van de m ededelingsplicht niet onbekend. Vgl. Jansen (2012), p. 166.

140 HR 3 februari 2012, JOR 2012/116 m.nt. Van Baaien; A A  (2012) 752 m.nt. Busch,
rov. 3.6.2.

141 HR 3 februari 2012, JOR 2012/116 m.nt. Van Baaien; A A  (2012) 752 m.nt. Busch,
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stelplicht en bewijslast ten aanzien van (vermeend) onjuiste advisering 
door een financiële onderneming. Hierbij is de norm dat het op de weg ligt 
van de cliënt om aan te tonen welke concrete adviezen niet gegeven 
hadden mogen worden.142 Op vergelijkbare wijze kan worden betoogd 
dat een belegger die zich beroept op de schending van een waarschu
wingsplicht, aan de hand van feiten en omstandigheden dient te stellen en 
onderbouwen voor welke concrete transacties de financiële onderneming 
luid moeten waarschuwen. Ten dele is hier sprake van een "argumenta- 
tielast", aangezien de gelding van een waarschuwingsplicht een rechts
vraag betreft en als zodanig niet kan worden "bewezen". Dat laat onverlet 
dat, voor zover de waarschuwingsplicht is gegrond op concrete feiten en 
omstandigheden, de belegger ingevolge art. 150 Rv met betrekking die 
feiten en omstandigheden de stelplicht en bewijslast draagt.

3.6.1.2 Stelplicht en bewijslast omtrent de schending van de 
waarschuwingsplicht

i) Ontoereikende of onjuiste informatieverstrekking

Beroept de cliënt zich op ontoereikende of onjuiste informatieverstrekking, 
dun kan aan de stelplicht en bewijslast waarschijnlijk worden voldaan 
door de overlegging van de informatie die de financiële onderneming aan 
de cliënt heeft verstrekt, waarna het aan de rechter is om te beoordelen of 
hij die informatieverstrekking onder de gegeven omstandigheden af
doende acht.

Indien de belegger een beroep doet op art. 4:20 Wft, biedt de Wet 
Daeerlijke Handelspraktijken daarnaast een bewijsvoordeel.143 Art. 6:193f 
BW bepaalt dat de informatie die art. 4:20 Wft voorschrijft, 'essentiële 
informatie' is in de zin van art. 6:193d BW. Het handelen in strijd met 
art. 1:20 Wft -  door het niet verschaffen, of op onduidelijke, onbegrijpelijke, 
dubbelzinnige of late wijze verstrekken van de voorgeschreven informatie -  
is dan ook een oneerlijke handelspraktijk. Ten aanzien van de materiële 
juistheid en volledigheid van de verstrekte informatie hoeft de consument 
op grond van art. 6:193j BW in beginsel -  als dat passend lijkt, gelet op de

■ 12 Zie bijvoorbeeld Rb Am sterdam  8 januari 2003, JOR 2003/117  en H of Arnhem  
31 oktober 2006, JOR 2006/298.

1 IJ De Wet Oneerlijke Handelspraktijken is de implementatie van Richtlijn 2005/29 /E G  
(PB L 149, p. 22) met als doelstelling de marktwerking te verbeteren en het Europese 
consumentenvertrouwen te versterken. D e regels omtrent oneerlijke handelspraktij
ken zijn neergelegd in de nieuw e afdeling 3a van titel 6.2 BW (art. 6:193a tot en met 
6:193j BW).
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omstandigheden van het geval en met inachtneming van de rechtmatige 
belangen van de handelaar en elke andere partij in de procedure -  slechts te 
stellen dat de verstrekte informatie onjuist of onvolledig is; de handelaar 
moet vervolgens het tegendeel bewijzen.

ii) Geen informatieverstrekking

De stelplicht en bewijslast ligt complexer indien de informatie in het 
geheel niet is gegeven. De cliënt kan dan hooguit stellen dat hij de 
informatie niet heeft gekregen, maar dit lastig onderbouwen, laat staan 
bewijzen. Indien de financiële onderneming voldoende gemotiveerd heeft 
betwist dat de informatieplicht is geschonden, draagt de cliënt evenwel -  
conform de hoofdregel van art. 150 Rv -  het bewijsrisico. Volgens de Hoge 
Raad kwalificeert de (gemotiveerde) stelling van de financiële onderne
ming dat zij aan haar bijzondere zorgplicht heeft voldaan niet als een 
bevrijdend verweer, m aar als een normale betwisting, zodat de bewijslast 
blijft rusten bij de cliënt.144 Het is dus onjuist, om de financiële onderne
ming in dit verband te belasten met het bewijs van naleving van de 
waarschuwingsplicht. Dit zou mogelijk anders kunnen liggen indien uit 
de eisen van redelijkheid en billijkheid een andere verdeling van de 
bewijslast zou voortvloeien (vgl. art. 150 Rv). Daarvoor moet echter wel 
sprake zijn van zeer bijzondere omstandigheden.145

Alhoewel een algemene regel van bewijsomkering dus niet voor de 
hand ligt, zijn er echter wel mogelijkheden om de stelplicht en bewijslast te 
verlichten voor de cliënt die de financiële onderneming verwijt geen of 
onvolledige informatie of waarschuwingen te hebben verstrekt.146

144 HR 11 juli 2008, JOR 2008/272  m.nt. J.A. Voerman (Fortis Bank/Van Haeren) en  HR 
15 decem ber 2006, NJ 2007/203  (NNEK/Van Mourik). Onjuist is dus, zoals bijvoor
beeld door Van Baaien (2006), p. 174 betoogd, om  op de verzender van  de 
informatie die een  ontkennend verweer voert op grond van art. 3:37 lid 3 BW de 
bewijslast te leggen.

145 Vgl. HR 9 septem ber 2005, NJ 2006/99  (Kandidaat-notaris). Z ie Groene Serie Burger
lijke Rechtsvordering (Rutgers), art. 150 Rv, aant. 11. H et oordeel van de Com m issie  
van Beroep DSI (KCHB 2006, nr. 71) dat de financiële ondernem ing door geen  
aantekeningen te m aken van hetgeen m et cliënt w erd besproken, "zichzelf had 
beroofd van de m ogelijkheid zijnerzijds de nodige gegevens te verstrekken ter 
w eerlegging van de klacht dat hij belanghebbenden onvolled ig heeft geïnfor
meerd", is ons inziens dan ook onjuist.

146 Voor de stelplicht en bewijslast ten aanzien van het causaal verband verwijzen wij
naar § 3.2.6, hoofdstuk 4 en § 3.11.9 van deze bundel.
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Ten eerste kan de cliënt de wél ontvangen documentatie overleggen, 
op grond waarvan dan zou kunnen worden betoogd dat andere informa
tie niet is ontvangen. Op basis van dit (rechterlijk) verm oeden kan 
vervolgens de bewijslast worden verlicht. Vanzelfsprekend kan dit ver
moeden worden ontzenuwd door de wederpartij.

Ten tweede is denkbaar dat de feitenrechter de financiële onderne
ming belast met een verzwaarde stelplicht ten aanzien van de door hem 
beweerde informatieverstrekking.147 De ratio achter een verzwaarde stel
plicht is dat "de wederpartij -  die niet met bewijs is belast -  over cruciale 
informatie beschikt, waardoor de bewijslast te zwaar zou worden, zo 
zwaar dat zij zelfs illusoir zou zijn, met als gevolg dat de rechtsbescher
ming die het materiële recht deze partij beoogt te bieden te zeer in het 
gedrang kom t".148 Een verzwaarde stelplicht is dan ook wel aangenomen 
wanneer de feiten zich in het (exclusieve) domein van de financiële 
onderneming bevonden.149

Opgemerkt moet worden dat in geschillen tussen een financiële 
onderneming en cliënt van een dergelijke situatie in beginsel geen sprake 
is. Een cliënt heeft immers norm aliter dezelfde bewijspositie als de 
financiële onderneming. De cliënt wordt door de financiële onderneming 
op de hoogte gesteld van de verrichte transacties, en ontvangt kopieën van 
de met de financiële onderneming afgesloten contracten. Om deze reden is 
ook wel betoogd dat geen ruimte is voor een verzwaarde stelplicht voor 
de financiële onderneming, aangezien een cliënt voldoende informatie 
Heeft voor een vordering tegen de financiële onderneming.150

De praktijk leert evenwel dat de fado  bij geschonden informatieplich- 
Im  vrijwel altijd een verzwaarde stelplicht op de financiële onderneming 
wordt gelegd. Ten aanzien van de informatieverstrekking met betrekking 
tot bepaalde eigenschappen van perpetuele obligaties, hanteert de Ge- 
scbillencommissie Financiële Dienstverlening inmiddels als vaste lijn dat 
de financiële onderneming aannemelijk moet hebben gemaakt dat de 
informatie is verstrekt.151 Ook in de reguliere rechtspraak w ordt regel
matig geoordeeld dat een blote betwisting omtrent informatieverstrekking

Vgl. Giesen (1997), p. 22.
UN Asser (2004), p. 115-116.
149 Zie b ijvoorbeeld  ook  G esch illen com m issie  F inanciële D ien stverlen in g  van  

14 augustus 2012, nr. 2012-236 m et verwijzing naar HR 20 novem ber 1987, 
NJ 1988, 500.

*50 Haasjes, V&O  (2007), p. 25.
1 ‘i 1 Bijv oorbeeld Geschillencom m issie Financiële D ienstverlening 16 juli 2012, nr. 2012- 

208, tussenuitspraak, rov. 4.3: "Aangeslotene heeft niet aannemelijk kunnen —»
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niet volstaat.152 Alhoewel in andere gevallen een blote betwisting van een 
blote stelling mogelijk toereikend zou zijn, is bij een vermeend geschonden 
informatieplicht een voldoende gemotiveerde betwisting vereist.

Op zich is dit, gelet op de ratio van de verzwaarde stelplicht, 
beargumenteerbaar. Gelet op de wettelijke verplichting informatie te 
verstrekken, zal de financiële onderneming immers veelal standaardpro- 
cedures kennen voor het verstrekken van dergelijke informatie, en daar 
intem verslaglegging van doen. Voor de financiële onderneming zal het 
dan relatief eenvoudig zijn om aan te tonen dat de informatie is verstrekt 
(vgl. hieronder ad iii).

Evenwel dienen hierbij een aantal kanttekeningen te worden ge
plaatst. Ten eerste verliest dit argument zijn waarde indien zeer veel tijd is 
verstreken tussen het m oment van informatieverstrekking e n /o f  het 
aangaan van de transactie en het moment van het aanhangig maken 
van een vordering op grond van de geschonden informatieplicht. Op 
grond van art. 4:90e Wft dient een beleggingsonderneming relevante 
informatie over verrichte transacties slechts vijf jaar te bewaren. Boven
dien is de kans aanwezig dat een eventueel betrokken beleggingsadviseur 
uit dienst treedt of dat herinneringen over de advisering (en met name een 
specifieke transactie) vervagen. Wij zijn daarom  van oordeel dat het niet 
redelijk zou zijn om een verzwaarde stelplicht aan te nemen als meer dan 
vijf jaar is verstreken sinds de informatieverschaffing. Ten tweede zou de 
verzwaarde stelplicht niet zover moeten gaan dat de financiële onderne
ming niet alleen moet aantonen dat de cliënt is gewaarschuwd, maar ook 
in welke precieze bewoordingen dat is geschied en of de waarschuwing 
dus voldoende duidelijk of effectief was (vgl. § 3.5). In dat geval zou de 
verzwaarde stelplicht immers feitelijk neerkomen op een omkering van de 
bewijslast, terwijl daarvoor in beginsel -  zoals hiervoor betoogd -  geen 
aanleiding is. Het is bovendien voor'de financiële onderneming vrijwel 
onmogelijk om in detail vast te leggen hoe een cliënt is gewaarschuwd, 
zeker indien de informatie mondeling werd gegeven.

m aken dat zij deze indringende informatie (tijdig) aan Consum ent heeft gegeven. 
De uitleg in haar brief van 11 januari 2007, evenals het verm elden van de term 
'perp' op het portefeuilleoverzicht, zijn naar het oordeel van de C om m issie  
ontoereikend."

152 Zie bijvoorbeeld Rb Am sterdam  7 maart 2012, JOR 2012/216, rov 4.14: "Voorts 
heeft ABN Amro onvoldoende gem otiveerd betw ist dat zij Dom m erhold onvol
doende heeft voorgelicht over de risico's en eigenschappen van de geadviseerde  
perpetuals. Aan het op dit punt gedane bewijsaanbod w ordt om  die reden niet 
toegekomen."
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iii) De betekenis van standaardprocedures

Len aanpalende vraag is nog of de financiële onderneming in het kader 
van de stelplicht e n /o f  bewijslast kan volstaan m et verwijzing naar 
standaardprocedures of geautom atiseerde processen. Barendrecht en 
Van den Akker betogen dat het bestaan van een dergelijke standaardpro
cedure een 'aanknopingspunt' oplevert voor de bewijslevering.153 Stolker 
betoogt, op vergelijkbare wijze, dat uit het bestaan van een standaard
procedure een bewijsrechtelijk vermoeden van informatieverstrekking kan 
worden afgeleid.154 Giesen signaleert daarentegen dat het feit dat be
paalde informatie normaliter altijd wordt verstrekt, "feitelijk niets" zegt 
over de vraag of dat in concreto ook is gebeurt. Hij suggereert zelfs dat de 
kans op een vergissing des te groter is, indien informatieverstrekking een 
'routinehandeling' is.155 Lagere rechtspraak bevestigt dat de feitenrechter 
in dit verband geen genoegen neemt met de overlegging van model
brieven, en de bewering dat zulke brieven 'in een geautomatiseerd proces' 
plegen te worden gegenereerd.156 Ook het bijhouden van informatiever
strekking in een dossier zal tegen deze achtergrond niet altijd soelaas 
bieden, al lijkt het wel denkbaar dat een aantekening in het dossier omtrent 
de verstrekking van informatie een begin van bewijs (bijvoorbeeld in de zin 
van een vermoeden van informatieverstrekking) oplevert.157 Met andere 
woorden, verwijzing naar standaardprocedures of geautomatiseerde pro- 
(. essen, brengt zonder aanvullende onderbouwing, de nodige risico's mee.

Men is dan ook aangewezen op de overlegging van geschriften, 
zoals een aan de cliënt verzonden brief of uitgereikte brochure, en (in 
geval van mondelinge informatieverstrekking) het horen van getuigen.

De beste manier om informatieverstrekking daadwerkelijk sluitend 
aan te tonen, is door de onwetende partij een schriftelijke ontvangst- 
verklaring te laten tekenen. Uit het arrest Ammerlaan/Enthoven, over de 
terhandstelling van algemene voorwaarden op grond van art. 6:234 lid 1 
sub a BW, blijkt dat een dergelijke verklaring dwingende bewijskracht toe 
kan komen op grond van art. 157 lid 2 Rv.158 Dit betekent dat, behoudens 
tegenbewijs, voor waar wordt aangenomen dat de cliënt de betreffende

l"’’’' Barendrecht/Van den Akker (1999), p. 181.
154 Stolker (1988), p. 72-73.
!r”  Giesen (1997), p. 23-24.
156 Zie bijv. H of Amsterdam 23 september 2008, LJN BG8021, NJF 2009/29, rov. 3.13- 

3.14.
157 Zie Jansen (2012), p. 560.
158 .HR 21 september 2007, LJN BA9610, NJ 2009/50 m.nt. Jac. Hijma (Ammerlaan/

Enthoveri), rov. 4.4.
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informatie heeft ontvangen.159 Het is echter wel steeds aan de rechter om 
de bewijskracht van de betrokken passage te waarderen.160 Absolute 
zekerheid geeft dit daarom  niet altijd, in het bijzonder niet indien sprake 
de desbetreffende verklaring voorgedrukt is, waardoor sprake zou kun
nen zijn van een 'verklaringsfictie'.161

3.6.2 Klachtplicht

3.6.2.1 Uitgangspunten

Ingevolge art. 6:89 BW kan de schuldeiser op een gebrek in de prestatie 
geen beroep meer doen, indien hij niet binnen bekwame tijd nadat hij het 
gebrek heeft ontdekt of redelijkerwijs had behoren te ontdekken, bij de 
schuldenaar terzake heeft geprotesteerd, de zogenaamde 'klachtplicht'. De 
ratio van de klachtplicht van art. 6:89 BW is naar vaste rechtspraak van de 
Hoge Raad gelegen in bescherming van de schuldenaar, om dat deze erop 
moet kunnen rekenen dat de schuldeiser met bekwame spoed onderzoekt 
of de prestatie aan de verbintenis beantwoordt en dat de schuldeiser, 
indien dit laatste niet het geval blijkt te zijn, zulks eveneens met spoed aan 
de schuldenaar meedeelt.162 Aldus w ordt de schuldenaar beschermd 
tegen late en daardoor moeilijk te betwisten klachten.163 De klachtplicht 
van art. 6:89 BW beschermt dus de schuldenaar in zijn belang om niet door 
tijdsverloop in een slechtere bewijspositie te raken. Daarnaast beschermt 
de klachtplicht de schuldenaar in zijn belang om de gevolgen van een 
(gestelde) tekortkoming te kunnen beheersen.

159 Dit artikel bepaalt: "Een authentieke of onderhandse akte levert ten aanzien van de  
verklaring van een partij omtrent hetgeen de akte bestem d is ten behoeve van de  
wederpartij te bewijzen, tussen partijen dw ingend bewijs op van  de waarheid van  
die verklaring, tenzij dit zou  kunnen leiden tot een  rechtsgevolg dat niet ter vrije 
bepaling van partijen staat. Onder partij w ordt begrepen de rechtverkrijgende 
onder algem ene of bijzondere titel, voor zover het desbetreffende recht is ver
kregen na het opm aken van de akte." Zie nader over art. 157 lid 2 Rv bijv. Snijders 
e.a. (2011), nr. 219.

160 Zie Jac. Hijma in zijn noot onder HR 21 september 2007, NJ 2009/50, sub 6.
161 Er is (lagere) jurisprudentie over de terhandstelling van algem ene voorwaarden  

waaruit naar voren kom t dat dergelijke verklaringen niet altijd zijn aan te merken 
als verklaringen in de zin van art. 157 lid 2 Rv en derhalve geen dw ingende  
bewijskracht hebben. Zie bijvoorbeeld H of Arnhem  15 februari 2005, LJN AS7935; 
Rb Den H aag (Ktg Delft) 25 januari 2007, LJN BA4281; Ktg Oud-Beijerland 17 
september 2007, LJN BB4624; en Rb Utrecht 2 septem ber 2009, LJN BJ7081.

162 Zie bijvoorbeeld HR 23 maart 2007, NJ 2007,176, rov. 4.3; HR 13 juli 2007, NJ 2007, 
408, rov. 4.1.2 en PG Boek 6 BW, p. 316-317.

163 HR 29 juni 2007, NJ 2008, 605, rov. 3.4; en HR 8 februari 2013, LJN BY4600, RvdW  
2013/253 {Van de Steeg c.s./Rabobank), rov. 4.2.2.
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Art. 6:89 BW bevat, zoals onder meer blijkt uit de hiervoor aange
haalde uitspraak van de Hoge Raad, in beginsel twee afzonderlijke 
\erplichtingen (met bijbehorende termijnen) van de schuldeiser. In de 
eerste plaats dient de schuldeiser na ontvangst van de prestatie met 
bekwame spoed te onderzoeken of deze aan de overeenkomst beant- 
woordt (de onderzoeksplicht). In de tweede plaats dient de schuldeiser, 
\ anaf het moment dat hij een (beweerdelijk) gebrek in de prestatie feitelijk 
heeft ontdekt, óf door uitoefening van zijn onderzoeksplicht redelijkerwijs 
had behoren te ontdekken, dit gebrek met spoed aan de schuldenaar mee 
tc delen (de eigenlijke klachtplicht). De lengte van de termijn die de 
schuldeiser mag benutten voor onderzoek naar de geleverde prestatie en 
voor het richten van een klacht tot de schuldenaar staat niet vast, maar is 
afhankelijk van de omstandigheden van het geval. Hierbij kunnen onder 
meer de aard en waarneembaarheid van het gebrek, de wijze waarop dit 
aan het licht treedt en de deskundigheid van de schuldeiser een rol spelen. 
Voorts is van belang of de schuldeiser nadeel lijdt door de lengte van de in 
acht genomen klachttermijn.164

Aan de klachtplicht is niet reeds voldaan door de enkele medede
ling dat de prestatie ten achterblijft bij hetgeen de verbintenis vergt; in 
beginsel dient de schuldeiser zijn wederpartij, voor zover mogelijk, tevens 
te informeren over de gestelde aard of omvang van de tekortkoming.165

3.6.2.2 Klachtplicht bij verlening van beleggingsdiensten

In het geval van klachten over de verlening van beleggingsdiensten is de 
klachtplicht m et name van belang in verband m et de aard van de 
dienstverlening en de daarmee gepaard gaande schade. Anders dan bij 
de meeste vormen van schade, kan bij beleggingsverlies de schade veelal 
niet gefixeerd worden. Zolang de beleggingen worden aangehouden, 
kunnen de koersen immers stijgen of dalen en verandert het op de 
belegging behaalde resultaat.166 In dat kader is ook van belang dat 
risicovolle beleggingen in eerste instantie tot grote verliezen kunnen 
■£'iden, maar -  op termijn -  ook tot grote winsten (of andersom). Vaak is 
’Ms achteraf bekend welke risico's zich hebben verwezenlijkt. Het is niet 
•venselijk dat de belegger afwacht hoe de koersen zich ontwikkelen, zodat 
■lij de mogelijkheid heeft om als hij verliezen lijdt te betogen dat de

'<>4 Zie HR 29 juni 2007, NJ 2008, 606, rov. 3.3.3-33.4; en HR 8 februari 2013, L/N
BY4600, RurfW 2013/253, rov. 4.2.2. 

ibo Zie HR 11 juni 2010, N / 2010, 331, JOK 2010/199 m.nt. Lieverse (Kortenhorst/Van 
Lanschot Bankiers).
Ettema, Bb (2010).
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beleggingsonderneming aansprakelijk is om dat hij had moeten worden 
gewaarschuwd voor de risico's.167

Tegelijkertijd geldt dat voor een (niet-deskundige) belegger vaak 
moeilijk inzichtelijk is of de financiële onderneming in kwestie zijn zorg
plicht heeft geschonden en of er dus reden is om te klagen. Zeker naarmate 
de complexiteit van de beleggingsproducten toeneemt, zal de belegger 
m inder snel kunnen beoordelen of de financiële onderneming een zorg
plicht heeft geschonden door deze producten te adviseren of door niet te 
waarschuwen voor de eraan verbonden risico's.

In zijn arresten van 8 februari 2013 heeft de Hoge Raad nadere 
duiding gegeven aan de toepassing van art. 6:89 BW bij beleggingsdienst- 
verlening.168 Daarbij heeft de Hoge Raad geëxpliciteerd dat -  voor zover 
hierover nog onduidelijkheid kon zijn -  de klachtplicht ook geldt voor 
verbintenissen uit beleggingsadviesrelaties.169 Bij toepassing van de 
klachtplicht in gevallen van (vermeende) schending van de zorgplicht 
door financiële ondernemingen gelden volgens de Hoge Raad de volgende

170uitgangspunten.
i) Op de belegger rust pas een onderzoeksplicht op grond van 

art. 6:89 BW met betrekking tot de vraag of de financiële onderneming de 
zorgplicht jegens hem heeft nageleefd, indien hij van die zorgplicht op de 
hoogte is en gerede aanleiding heeft te veronderstellen dat de financiële onder
neming daarin kan zijn tekortgeschoten.m  De reden hiervoor is -  aldus de 
Hoge Raad -  dat de financiële onderneming bij beleggingsadviesrelaties 
heeft te gelden als professionele en bij uitstek deskundige dienstverlener, 
terwijl bij de belegger doorgaans een zodanige professionaliteit en des
kundigheid ontbreken. Dit brengt mee dat de belegger niet zonder meer 
op de hoogte behoeft te zijn van het bestaan van de zorgplicht van de 
financiële onderneming, terwijl hij, indien hij daarvan wel op de hoogte is, 
in beginsel ervan m ag uitgaan dat de financiële onderneming die zorg
plicht jegens hem naleeft. Het niet naleven van de zorgplicht is derhalve 
niet een tekortkoming van de financiële onderneming die de cliënt zonder

167 Ettema, Bb (2010).
168 HR 8 februari 2013, LJN BX7846, RvdW  2013/249 (Van Lanschot/Gmve c.s.); HR 

8 februari 2013, LJN BX7195, R vdW  2013 /250  (Kramer/Van Lanschot); en HR  
8 februari 2013, LJN BY4600, RvdW  2013/253.

169 HR 8 februari 2013, LJN BY4600, RvdW  2013/253, rov. 4.2.1.
170 De H oge Raad spitst zijn overw egingen toe op gevallen van beleggingsadvisering 

door banken, maar het lijkt ons aannemelijk dat zij m ede gelden voor andere 
vorm en van beleggingsdienstverlening door financiële ondernem ingen ten op
zichte van  particuliere cliënten.

171 HR 8 februari 2013, LJN BX7195, R vdW  2013/250, rov. 3.4.4; en  HR 8 februari 2013, 
LJN BY4600, RvdW  2013/253, rov. 4.3.2; cursivering toegevoegd.
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meer behoort op te merken. In dit verband heeft de Hoge Raad ook 
overwogen dat de enkele omstandigheid dat beleggingen een tegenval
lend rendement hebben of tot verliezen leiden, niet zonder meer wijst op 
een tekortschieten van de financiële onderneming. De belegger hoeft in dat 
geval in beginsel dan ook (nog) geen onderzoek in te stellen. Dit geldt des 
te meer indien de financiële onderneming als oorzaak voor de verliezen 
omstandigheden noemt die niet voor haar risico komen, zoals de heer
sende marktomstandigheden, of indien de bank geruststellende m edede
lingen doet.172 Het is echter niet zo dat de klachttermijn pas ingaat op het 
moment dat de belegger de schending van de zorgplicht feitelijk heeft 
ontdekt of dienaangaande een voldoende mate van zekerheid heeft.173 De 
klachttermijn gaat lopen zodra de belegger het gebrek redelijkerwijs had 
moeten ontdekken.174

ii) N adat de belegger bekend is geworden met het tekortschieten 
\ an de financiële onderneming in haar zorgplicht (of daarmee redelijker
wijs bekend had moeten zijn), dient de belegger hierover binnen bekwame 
lijd te protesteren, waarbij hem echter een redelijke termijn voor beraad 
moet worden gegund. Bij de beoordeling of het beroep van de financiële 
onderneming op art. 6:89 BW gegrond is, is van groot gewicht of de 
financiële ondernem ing nadeel lijdt door het tijdsverloop tussen het 
moment van ontdekking van de tekortkoming en het moment waarop is 
geprotesteerd.175 Hierbij moet volgens de Hoge Raad met name worden 
gedacht aan een benadeling in de bewijspositie of een aantasting van de 
mogelijkheden de gevolgen van de gestelde tekortkoming te beperken.176 
Daarbij geldt bovendien dat een enkel lang tijdsverloop tussen ontdekking 
\ an de tekortkoming en de klacht volgens de Hoge Raad niet voldoende is 
om een beroep van de financiële ondernem ing op art. 6:89 BW te 
honoreren. Er dient te worden gekeken naar alle omstandigheden van 
liet geval.177

iii) De stelplicht en bewijslast van art. 6:89 BW komen pas aan de 
orde indien de financiële onderneming het verweer voert dat niet tijdig is 
geklaagd. Voert zij dit verweer, dan dient de belegger gemotiveerd te 
stellen en zo nodig te bewijzen dat en op welk moment is geklaagd.178

• HR 8 februari 2013, L/N BX7195, R vdW  2013/250, rov. 3.4.5; en HR 8 februari 2013,
L/N BY4600, RvdW  2013/253, rov. 4.3.3.

I ■ 3 Zie in die zin op het terrein van de consum entenkoop art. 7:23 lid 1, derde volzin,
BW.

H i HR 8 februari 2013, L/N BX7195, RvdW  2013/250, rov. 3.5.
1“  HR 8 februari 2013, L/N BY4600, RvdW  2013/253, rov. 4.3.4.
!"(> HR 8 februari 2013, L/N BY4600, RvdW  2013/253, rov. 4.2.6.
!77 HR 8 februari 2013, L/N BY4600, RvdW  2013/253, rov. 5.4.
■"K HR 8 februari 2013, L/N BX7195, RvdW  2013/250, rov. 3.6.
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3.6.2.3 Aanvang onderzoeks- en klachtplicht bij schending 
waarschuwingsplicht van financiële ondernemingen

Wanneer begint nu -  mede gelet op de hierboven aangehaalde arresten van 
8 februari 2013 -  de onderzoeksplicht van de cliënt ten aanzien van een 
vermeend gebrek in de dienstverlening vanwege schending van een waar
schuwingsplicht? Volgens de Hoge Raad is vereist dat de cliënt op de hoogte 
is van de waarschuwingsplicht (als zorgplicht) en gerede aanleiding heeft te 
veronderstellen dat de bank daarin kan zijn tekortgeschoten. Het problema
tische van deze maatstaf is volgens ons dat daarin kennis van het recht 
(bekendheid met de zorgplicht) wordt vereist. Het kan natuurlijk voorko
men dat een belegger zich geconfronteerd ziet met de verwezenlijking van 
nieuwe en ongewilde risico's, maar hieruit niet meteen een (mogelijke) 
zorgplichtschending van de betrokken financiële onderneming afleidt, om
dat hij niet bekend is met de geldende regels. Hoeft de belegger dan niet te 
klagen? De formulering van de Hoge Raad lijkt deze opening te bieden, 
maar w at ons betreft ten onrechte. Op het moment dat de belegger zich 
realiseert dat hij eerder gewaarschuwd had moeten worden voor bepaalde 
(tot dan toe onbekende) risico's, ligt het in de rede dat hij tevens bedenkt wie 
hem hiervan op de hoogte had moeten stellen. Aangezien daarbij vrijwel 
altijd de financiële onderneming in het vizier zal komen, ligt het voor de 
hand dat de belegger hierover binnen bekwame tijd bij de financiële 
onderneming klaagt, althans nader onderzoek instelt. Dat op financiële 
ondernemingen in algemene zin een zorgplicht -  en uit dien hoofde onder 
omstandigheden ook een waarschuwingsplicht -  rust, mag immers alge
meen bekend worden verondersteld.

Het bovenstaande brengt mee dat er volgens ons twee concrete 
omstandigheden zijn die ertoe kunnen leiden dat de onderzoeksplicht uit 
hoofde van art. 6:89 BW begint. Ten eerste zal dit het geval zijn indien de 
risico's, die tot dan toe onbekend waren, zich verwezenlijken, zoals een 
onverwachte koersdaling, renteopschorting of een margin call. Alhoewel 
de Hoge Raad als uitgangspunt hanteert dat het enkele feit van een 
koersdaling of beleggingsverlies in beginsel niet voldoende is om de 
onderzoeksplicht te doen aanvangen, menen wij dat dit uitgangspunt in 
de volgende situaties niet (of m inder snel) opgaat. Allereerst moet worden 
gedacht aan de situatie dat de koersdaling of het beleggingsverlies op 
zichzelf het risico vormde waarvoor de belegger juist had moeten worden 
gewaarschuwd. Van een belegger die uitdrukkelijk geen enkel (koers) 
risico wil lopen en door de informatieverstrekking van de financiële 
onderneming ook in de veronderstelling was dat niet te lopen, mag 
(binnen bekwame tijd) een klacht worden verwacht wanneer hij erachter
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koml dat zijn belegging dit risico toch in zich draagt. Maar ook voor de 
meer offensief ingestelde belegger geldt dat er altijd een grens is te stellen 
aan maximaal (tussentijds) incasseerbaar verlies. Waar deze grens ligt, is 
afhankelijk van de omstandigheden van het geval, maar dat neemt niet 
weg dat onder deze omstandigheden een ongewenst(e) en onverwacht(e) 
koersdaling of belegg ingsverlies de onderzoeksp lich t kan  doen 
na nvangen.

Ten tweede is mogelijk dat de risico's zich nog niet verwezenlijkt 
hebben, maar dat de cliënt hiervan toch op de hoogte raakt, bijvoorbeeld 
door nadere informatieverstrekking door de financiële onderneming of 
door derden. Ook in die gevallen zal de cliënt moeten onderzoeken of de 
financiële onderneming is tekortgeschoten in de informatieplicht. Voor- 
noemd onderzoek zal overigens vrij snel kunnen worden voltooid. De 
cliënt zal met name moeten beoordelen of het gebrek in informatiever
schaffing gevolgen zou hebben gehad voor zijn beleggingsbeslissing.

Na de onderzoeksplicht te hebben voltooid, zal de cliënt binnen 
bekwame tijd moeten klagen. Gelet op het door de Hoge Raad aangelegde 
criterium dat aan de klachtplicht niet reeds is voldaan door de enkele 
mededeling dat de prestatie ten achterblijft bij hetgeen de verbintenis 
vergt, maar dat de schuldeiser zijn wederpartij tevens dient te informeren 
o\ er de gestelde aard of omvang van de tekortkoming,179 zal de cliënt er 
daarbij verstandig aan doen om te onderbouwen waarom  de desbetref
fende waarschuwing had moeten worden gegeven.180 Gelet op het be- 
"'Jjsnsico dat op de cliënt ten aanzien van de klachtplicht rust,181 is het 
eveneens raadzaam  om de klacht goed schriftelijk vast te leggen.

- ’/ Besluit

n deze bijdrage hebben wij de w aarschuw ingsplicht van financiële 
■'ndememingen, als uitvloeisel van de op hen rustende bijzondere zorg
plicht, beschouwd tegen de achtergrond van het algemene leerstuk van 
wielrechtelijke informatieplichten. Na een introductie van de plaats van 
marschuwingsplichten in het civiele recht (§ 3.2) en de betekenis van de 

■ ji'.ondere zorgplicht van financiële ondernemingen als grondslag voor de 
laruit voortvloeiende waarschuwingsplichten (§ 3.2.5) hebben wij een

' L) I IR 11 juni 2010, N / 2010, 331, JOR 2010/199.
' Dit laatste is overigens niet alleen belang voor de klachtplicht, maar ook voor de

■lelplicht. Zie par. 6.1.2 hiervoor.
'h MR 8 februari 2013, L/N BX7195, rov. 3.6.
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model gepresenteerd voor de aanvaarding van mededelings- en waar
schuwingsplichten in het civiele recht (§ 3.3), dat wij vervolgens naar de 
financiële sector hebben vertaald (§ 3.4). Daarbij hebben wij niet alleen de 
positie van particuliere cliënten behandeld, maar ook aandacht besteed aan 
de waarschuwingsplicht van financiële ondernemers ten opzichte van 
professionele cliënten (vgl. § 3.4.3.1).

Kort gezegd komt het door ons gehanteerde model erop neer dat voor het 
aannemen van een waarschuwingsplicht aan de zijde van financiële 
ondernemingen is vereist (i) dat de financiële onderneming weet of geacht 
mag worden te weten van de aan de orde zijnde risico's en ook begrijpt of 
geacht mag worden te begrijpen dat de cliënt behoefte heeft aan een 
waarschuwing ter zake (de feitelijke toets) en (ii) dat de cliënt onder de 
gegeven omstandigheden redelijkerwijs mag verwachten over de betrok
ken risico's te worden ingelicht (de normatieve toets). Gezichtspunten die bij 
de toepassing van dit model een rol spelen zijn de aard van de rechts
verhouding (met name de wederzijdse deskundigheid van de financiële 
onderneming en de cliënt), de aard van de betrokken informatie (met 
name de voorzienbaarheid en complexiteit van de betrokken risico's) en 
de aard van de betrokken belangen (met name de ernst van de financiële 
consequenties voor de cliënt in geval van verwezenlijking van de betrok
ken risico's, in relatie tot de inkomens- en vermogenspositie van de cliënt).

Toepassing van het model op situaties van beleggingsdienstverle- 
ning resulteert, globaal gesproken, in de volgende vuistregels (vgl. 
§ 3.4.4.1):

-  naarmate de cliënt, vanwege een gebrek aan eigen deskundigheid 
en /o f financiële ervaring, afhankelijker is van de deskundigheid 
van de financiële onderneming, is een waarschuwingplicht eerder 
geïndiceerd (aard van de rechtsverhouding);

-  naarmate een belegging(sstrategie) complexer, ongebruikelijker e n / 
of m inder inzichtelijk is, is een waarschuwingsplicht eerder geïn
diceerd (aard van de informatie);
naarm ate de financiële risico's die gepaard gaan met de belegging 
(sstrategie) toenemen, respectievelijk de inkomens- en vermogens
situatie van de cliënt afneemt, is een waarschuwingsplicht eerder 
geïndiceerd (aard van de betrokken belangen).

Afgezien van het model, dat bedoeld is ter beoordeling van de gelding van 
waarschuwingsplichten, hebben wij ook aandacht besteed aan de inhoud
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\on w aarschuwingsplichten in de financiële sector (§ 3.5). Kort gezegd 
dienen waarschuwingen van financiële ondernemingen voldoende duide
lijk te zijn, dat wil zeggen voldoende begrijpelijk en voldoende opvallend 
\oor de cliënt, maar behoeven zij niet gegarandeerd effectief te zijn. Waar 
het om gaat is dat waarschuwingen zodanig worden vormgegeven, dat de 
financiële onderneming mag verwachten dat zij effect zullen sorteren 
(5 3.5.2).

De stelplicht en bewijslast ter zake van de gelding en de schending 
win een waarschuwingsplicht rusten in beginsel op de cliënt van de 
linnmiële onderneming. In dit verband hebben wij gewezen op de 
mogelijkheden om stelplicht en bewijslast te verlichten (§ 3.6.1.2).

Tot besluit van deze bijdrage hebben wij gewezen op de betekenis 
van de klachtplicht (art. 6:89) in gevallen van schending van waarschu
wingsplichten door financiële ondernemingen. Van belang is dat de cliënt, 
indien hij van de (mogelijke) verwezenlijking van bepaalde risico's op de 
hoogte raakt, tijdig over de beweerde schending van de waarschuwings
plicht klaagt (§ 3.6.2.3).
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