kapitaalconserveringsplan in te dienen. Wanneer de onderneming hierbij verzaakt, kan dat wel aanleiding tot handhaving zijn.
Enkele reacties betroffen opmerkingen op tekstgedeelten die verduidelijkt konden worden om daarmee de reikwijdte van het systeemrelevantiebuffervereiste
beter te omkaderen. Met deze opmerkingen is rekening gehouden.
In een van de reacties werd gevreesd voor doorbelasting aan de klant van de
hogere kapitaalvereisten van de betreffende banken. Het kabinet is zich bewust
van de mogelijkheid dat de verzwarende effecten van regelgeving op banken
deels worden doorbelast aan de klant: zo is het mogelijk dat dit vereiste invloed heeft op de beschikbaarheid of beprijzing van (hypothecaire) kredietverlening. Andere manieren voor banken om aan hogere kapitaalvereisten te voldoen, zijn het tijdelijk beperken van dividenden en het beperken van de kosten, waaronder (variabele) beloningen van de medewerkers van de onderneming. Vanwege de mogelijke effecten wordt de noodzakelijke bufferopbouw
over een reeks van jaren gespreid. Het resultaat van de hogere kapitaalvereisten is echter een grotere verliesabsorberende capaciteit , met minder kans op
faillissement en daardoor een kleinere kans dat die onderneming in de toekomst overheidssteun nodig heeft. Dit draagt bij aan het tegengaan van toekomstige schokken in kredietverlening. Banken met een grotere verliesabsorberende capaciteit vormen doorgaans een stabieler kredietkanaal en zijn minder afhankelijk van de bewegingen op de financiële markten. Uiteindelijk zijn
consumenten en ondernemingen ook met deze stabiliteit gediend. Dit overwegende is het kabinet van mening dat deze maatregel gerechtvaardigd is.

§ 4. Algemene zorgplicht voor financiëledienstverleners
a. inleiding
Onderdeel SSS van het wetsvoorstel strekt ertoe om een algemene zorgplicht
voor financiëledienstverleners vast te leggen in de Wft. De AFM heeft in haar
wetgevingsbrief van 10 oktober 2011 de wens geuit om een zogenaamde generieke zorgplicht op te nemen in de Wft in aanvulling op de regels voor zorgvuldige advisering en de bevoegdheden met betrekking tot het productontwikkelingsproces.19 In reactie op de wetgevingbrief van de AFM is aan de Tweede
Kamer toegezegd om de voor- en nadelen van een dergelijke zorgplicht nader
te onderzoeken en hierover in overleg met de AFM te treden.20 Dit onderzoek
heeft geresulteerd in een voorstel betreffende de vastlegging van de algemene
zorgplicht in artikel 4:24a van de Wft. Het voorliggende voorstel strekt er tevens toe uitvoering te geven aan het voornemen zoals opgenomen in het regeerakkoord om de zorgplicht van banken wettelijk te verankeren. 21
Het wetsvoorstel is op 20 september 2012 ter consultatie aan marktpartijen en
het publiek aangeboden. Uit de consultatieronde is gebleken dat in de kringen
van financiële consumenten steun is voor het voorstel en dat marktpartijen de
noodzaak om het klantbelang meer centraal te stellen, onderschrijven. Wel
bestonden bij marktpartijen zorgen over een aantal elementen van de voorgestelde algemene zorgplicht. Zo voorzag het voorstel, zoals aangeboden ter
19

Bijlage bij Kamerstukken II 2011/12, 31 980, nr. 55.
Kamerstukken II 2011/12, 31 980, nr. 55, blz. 33 en Kamerstukken II 2011/12, 31 980, nr. 58,
blz. 25.
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consultatie, door middel van het derde lid tevens in een bevoegdheid voor de
AFM om een bestuurlijke boete op te leggen indien een schending van de algemene zorgplicht kennelijk nadelige gevolgen had of kon hebben voor de consument. Bij verschillende marktpartijen heersten echter zorgen over het open
karakter van deze norm en de bijbehorende handhavingsbevoegdheden van de
AFM. Volgens een aantal marktpartijen zou het opleggen van een bestuurlijke
boete door de AFM, gezien het open karakter van de algemene zorgplicht, in
strijd zijn met het legaliteitsbeginsel en het beginsel van rechtszekerheid.
Daarnaast merkten marktpartijen op dat de norm in het derde lid niet correspondeerde met de toelichting waarin werd aangegeven dat de AFM slechts kon
handhaven indien sprake was van ‘onvoorziene en evidente’ misstanden. Uit de
verschillende consultatiereacties is verder gebleken dat onduidelijkheid bestond
over de reikwijdte van het begrip ‘belangen’, zoals opgenomen in het eerste en
tweede lid. Tot slot werd door enkele marktpartijen de wens geuit om een delegatiegrondslag toe te voegen aan het voorgestelde artikel, zodat de norm
nader kan worden ingevuld en de kenbaarheid van de norm daardoor kan worden vergroot.
Naar aanleiding van de reacties uit de consultatie is het wetsvoorstel aangepast
in dier voege dat de bevoegdheid van de AFM om bij een schending van de
zorgplicht met kennelijk nadelige gevolgen voor de consument direct een bestuurlijke boete op te leggen, niet langer is opgenomen in het wetsvoorstel.
Wel worden de bevoegdheden tot het geven van een aanwijzing, het opleggen
van een last onder dwangsom en een bestuurlijke boete gehandhaafd, met
dien verstande dat het opleggen van een last onder dwangsom of bestuurlijke
boete pas mogelijk wordt nadat een aanwijzing is gegeven voor een schending
van de norm in het eerste of tweede lid en deze aanwijzing niet is opgevolgd.
Mede naar aanleiding van de consultatiereacties is het begrip ‘belangen’ nader
afgebakend en vervangen door 'gerechtvaardigde belangen'. Nadere toelichting
over de aanpassing van het wetsvoorstel is opgenomen bij de desbetreffende
onderdelen van de toelichting.
b. noodzaak tot regelgeving
Voor een goed functioneren van de markt is het van belang dat de consument
in staat wordt gesteld zich een oordeel te vormen over de verschillende financiële producten en de mogelijkheid heeft om deze producten te vergelijken. Er
is echter sprake van informatiescheefheid tussen de klant en de financiëledienstverlener. De financiëledienstverlener beschikt in de regel over meer kennis en informatie dan de consument. Door deze informatiescheefheid is het
voor een consument moeilijker om een volledig geïnformeerde beslissing te
nemen over de aanschaf van een financieel product. Daarbij geldt dat naarmate het financieel product complexer wordt, de informatiescheefheid groter
wordt omdat de gemiddelde consument de complexiteit van een product vaak
niet goed kan doorzien. In de relatie tussen de consument en de (financieel)
adviseur is de informatiescheefheid vaak nog groter dan bij andere financiële
diensten; deze informatiescheefheid ligt immers vaak ten grondslag aan de
reden dat de consument een adviseur inhuurt.
De afgelopen jaren is op verschillende punten wet- en regelgeving vastgesteld
en aangekondigd om de transparantie van en informatievoorziening over financiële producten en diensten te vergroten, verkeerde prikkels bij financiëledienstverleners tegen te gaan en consumenten in staat te stellen om effectief
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tegenwicht te bieden aan financiëledienstverleners. Enkele voorbeelden zijn het
provisieverbod voor financiëledienstverleners, nieuwe eisen voor de vakbekwaamheid van financiëledienstverleners en regels ten aanzien van geschillenbeslechting. Echter, veel financiële producten zijn dermate ingewikkeld dat
volledige transparantie, oftewel complete en tegelijkertijd begrijpelijke informatie voor de consument, moeilijk is te realiseren. Daarnaast zorgt niet alleen
de complexiteit, maar ook de lange looptijd van veel financiële producten ervoor dat vaak pas na enkele jaren duidelijk wordt of het product voldoet aan
de doelstelling en behoefte van de consument. Verder blijkt dat zelfs wanneer
een consument over alle voorhanden informatie beschikt en deze informatie tot
zich heeft genomen, daaruit niet per definitie kan worden geconcludeerd dat
een consument vervolgens op rationele wijze voor hem of haar passende beslissingen neemt. Hierdoor hebben zich situaties voorgedaan waarbij aan consumenten niet passende producten zijn verkocht met onverantwoord grote
financiële risico’s voor de consument. De markt functioneert in dit opzicht niet
optimaal, nu de vraagzijde (consument) de aanbodzijde (financiëledienstverlener) vaak onvoldoende kan corrigeren. Het is daarom wenselijk dat financiëledienstverleners een zekere zorgplicht jegens hun klanten hebben.
Daarnaast is de afgelopen jaren duidelijk geworden dat de ontwikkelingen in de
financiële sector soms sneller gaan dan de ontwikkeling van regelgeving. Hierdoor kan bij gebreke van een wettelijke basis niet altijd tijdig worden ingegrepen bij schadelijk marktgedrag dat onder andere voortkomt uit de bovengenoemde informatiescheefheid, terwijl dit marktgedrag vergaande (financiële)
gevolgen kan hebben voor consumenten en uiteindelijk voor het vertrouwen in
de financiële markten. Een vangnet achter de verschillende specifieke normen
die consumenten beogen te beschermen is daarom wenselijk.
In de jurisprudentie van de Hoge Raad wordt aangenomen dat ook in het civiele recht financiëledienstverleners een zorgplicht hebben jegens hun klanten,
die verder gaat dan de zorg die contractspartijen onder normale omstandigheden jegens elkaar in acht moeten nemen.22 Dit volgt uit de bijzondere functie
die financiële instellingen in het maatschappelijk verkeer vervullen. De voorgestelde algemene zorgplicht beoogt in beginsel geen verder reikende verantwoordelijkheid voor financiëledienstverleners te introduceren dan hetgeen
reeds geldt ingevolge de civielrechtelijke zorgplicht. Echter, waar het civiele
recht het primaat voor aanhangig maken van een geschil in beginsel bij de
partijen zelf legt, maakt het publiekrecht handhaving door een toezichthouder
mogelijk. Daarmee is de publiekrechtelijke handhaving van de zorgplicht een
wezenlijke aanvulling op het systeem van consumentenbescherming, nu de
toezichthouder kan ingrijpen als er sprake is van horizontale c.q. structurele
schendingen, soms al alvorens de consument schade ondervindt dan wel voordat de groep van getroffen consumenten zich verder uitbreidt. De toezichthouder zal doorgaans een voorsprong in kennis hebben en tijdiger kunnen optreden dan de individuele consument. Publiekrechtelijke handhaving zal niet resulteren in schadeloosstelling van de getroffen consument. Uiteraard is het wel
denkbaar dat een consument een door de toezichthouder opgelegde sanctie
gebruikt ter onderbouwing van een civielrechtelijke vordering. Evenwel is het
denkbaar dat een uitspraak van de civiele rechter, waarin schending van de
(civielrechtelijke) zorgplicht is vastgesteld, aanleiding kan zijn voor de toezichthouder om in soortgelijke gevallen handhavend op te treden.
22

Zie onder meer HR 23 mei 1997, NJ 1998/192; HR 26 juni 1998, NJ 1998, 660; HR 11 juli 2003,
NJ 2005/103; HR 23 december 2005, NJ 2006, 289.
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c. doelstelling en gekozen oplossing
Omdat aan de aanschaf van financiële producten doorgaans risico’s zijn verbonden, moet de consument worden gewaarschuwd voor deze risico’s en moet
hij in staat worden gesteld om te beoordelen of het financieel product in zijn
behoeften voorziet. Door de informatiescheefheid tussen de consument en de
financiëledienstverlener en het beperkte vermogen van de consument om de
verstrekte informatie volledig te beoordelen, wordt dit echter niet altijd voldoende gerealiseerd. Gezien de langetermijnimpact die keuzes met betrekking
tot (de aanschaf van) financiële producten of diensten hebben op de financiële
positie van consumenten, is bescherming van de consument dan ook noodzakelijk en wenselijk. Daarnaast dient de bescherming van de consument ook
nog een bredere doelstelling. Onregelmatigheden in het optreden van financiëledienstverleners brengen negatieve externe effecten met zich mee omdat alle
financiëledienstverleners (reputatie)schade oplopen door schadelijk gedrag van
enkele financiëledienstverleners. Door een zorgvuldige behandeling van de
klant en zijn belangen wordt bijgedragen aan het publieke vertrouwen in de
financiële markten.
Aangezien de consument wordt geconfronteerd met informatiescheefheid, is
het wenselijk en noodzakelijk dat de financiëledienstverlener nagaat of zijn
handelen of nalaten geen afbreuk doet aan de belangen van zijn klant. De consument is vaak niet in staat om zich een volledig oordeel te vormen over (de
risico’s van) financiële producten en een volledig geïnformeerde beslissing te
nemen over de aanschaf van een financieel product. Hoewel deze informatiescheefheid deels ook ten grondslag ligt aan de economisch toegevoegde waarde van financiëledienstverleners, hebben financiëledienstverleners vanwege
deze informatiescheefheid ook een zekere zorgplicht jegens hun klanten. Daarbij moet als uitgangspunt gelden dat financiëledienstverleners te allen tijde op
zorgvuldige wijze om moeten gaan met de belangen van de klant. Wel is in het
voorstel bepaald dat het hierbij moet gaan om de ‘gerechtvaardigde’ belangen
van de klant. Bij het afnemen van financiële diensten kunnen immers verschillende belangen van de consument een rol spelen. De algemene zorgplicht richt
zich alleen op de gerechtvaardigde belangen van de consument. Dat zijn de
belangen die al dan niet rechtstreeks door de financiële dienstverlening worden
geraakt en wier behartiging in redelijkheid van een financiëledienstverlener kan
worden verwacht.
Het onderhavige voorstel voor een algemene zorglicht voor financiëledienstverleners verankert dit uitgangspunt in de Wft. Explicitering van het uitgangspunt
dat te allen tijde op zorgvuldige wijze moet worden omgegaan met de belangen van de klant kan daarnaast bijdragen aan de gewenste cultuuromslag in de
financiële sector. Naast explicitering van dit uitgangspunt, kan een wettelijk
verankerde algemene zorgplicht ook als vangnet dienen waarmee tijdig kan
worden ingegrepen bij misstanden op de financiële markten. Het uitgangspunt
is en blijft echter dat AFM optreedt op grond van de bestaande specifieke voorschriften voor financiëledienstverleners. Indien deze specifieke regels ontbreken, kan de algemene zorgplicht dienen als vangnet om in te grijpen.
De algemene zorgplicht voor financiëledienstverleners doet geen afbreuk aan
de eigen verantwoordelijkheid van consumenten om zich naar vermogen te
informeren over en op een prudente wijze om te gaan met het afnemen van
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financiële producten, alsmede correcte informatie te verstrekken aan de financiëledienstverlener. Daarbij mag ook in redelijkheid worden verwacht dat de
consument naar eigen vermogen tracht de door een financiëledienstverlener
verstrekte informatie, bijvoorbeeld in de vorm van financiële bijsluiters, tot zich
te nemen.
Zoals aangegeven in paragraaf b, kunnen consumenten bij een schending van
de civielrechtelijke zorgplicht financiëledienstverleners aansprakelijk stellen en
schadevergoeding vorderen. Het onderhavige voorstel laat deze uit het burgerlijk recht voortvloeiende aansprakelijkheid van een financiëledienstverlener
onverlet. Dit leidt er toe dat de zorgplicht van financiëledienstverleners langs
twee wegen kan worden gehandhaafd. Een dergelijk stelsel, waarbij handhaving van bepaalde (open) normen zowel bestuursrechtelijk als door de civiele
rechter plaatsvindt, bestaat reeds in het kader van de handhaving van het consumentenrecht. De Autoriteit Consument en Markt (ACM) en de AFM kunnen op
grond van de Wet handhaving consumentenbescherming (Whc) bepaalde normen die voortvloeien uit het civiele recht (zoals de normen neergelegd in afdeling 3A titel 3 van Boek 6 van het Burgerlijk Wetboek) bestuursrechtelijk handhaven, terwijl deze normen ook door de civiele rechter worden gehandhaafd
door middel van geschillen die aanhangig worden gemaakt door individuele
consumenten dan wel door middel van een collectieve actie op grond van artikel 305a van Boek 3 van het Burgerlijk Wetboek. Uit het voorgaande blijkt dat
het in sommige gevallen, in het bijzonder waar het gaat om de bescherming
van consumenten, wenselijk kan zijn om handhaving van bepaalde normen
zowel civielrechtelijk als bestuursrechtelijk mogelijk te maken om de doelmatigheid van het toezicht te bevorderen.
d. strekking en systematiek van voorgestelde zorgplicht
Het onderhavige voorstel strekt ertoe een algemene zorgplicht voor financiëledienstverleners vast te leggen in de Wft. Deze zorgplicht, zoals geformuleerd in
het eerste lid van het voorgestelde artikel 4:24a van de Wft, houdt in dat een
financiëledienstverlener op zorgvuldige wijze de belangen van de klant in acht
moet nemen. De algemene zorgplicht uit het eerste lid wordt in het tweede lid
nader ingevuld voor adviseren. Indien een financiëledienstverlener adviseert,
behoort hij bij zijn dienstverlening ingevolge het tweede lid in het belang van
de klant te handelen. Voor een verdere toelichting op het tweede lid wordt
verwezen naar de artikelsgewijze toelichting.
Reikwijdte
De algemene zorgplicht is van toepassing op financiëledienstverleners. Ingevolge de definitie van “financiëledienstverlener” is dit degene die een ander
financieel product dan een financieel instrument aanbiedt, die adviseert over
een ander financieel product dan een financieel instrument of die bemiddelt,
herverzekeringsbemiddelt, optreedt als gevolmachtigd agent of optreedt als
ondergevolmachtigd agent. Hiermee is de algemene zorgplicht dus niet van
toepassing op het verlenen van beleggingsdiensten, nu deze diensten specifiek
zien op financiële instrumenten. Dit is ook niet nodig, nu voor beleggingsondernemingen ingevolge artikel 4:90 van de Wft al een soortgelijke zorgplicht
geldt. Op grond van artikel 4:90 van de Wft zet een beleggingsonderneming
zich bij het verlenen van beleggingsdiensten of nevendiensten op eerlijke, billijke en professionele wijze in voor de belangen van haar cliënten en handelt
ook bij het verrichten van beleggingsactiviteiten eerlijk, billijk en professioneel.
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Daarbij wordt opgemerkt dat zowel artikel 4:24a als 4:90 van de Wft zorgvuldig gedrag voorschrijft en daarmee (materieel) dezelfde norm bevat, zij het
voor verschillende categorieën van dienstverlening. Enige convergentie in de
uitleg en toepassing van beide normen zal dan ook voor de hand zal liggen.
De zorgplicht voor financiëledienstverleners is bedoeld als algemene norm
naast de reeds bestaande (specifieke) zorgplichten en voorschriften voor financiëledienstverleners. De algemene zorgplicht heeft dus geen derogerende werking ten opzichte van bestaande specifieke voorschriften, maar is bedoeld als
vangnet indien deze voorschriften ontbreken.
Handhaving
De algemene zorgplicht biedt de AFM een handvat om tijdig in te grijpen indien
financiëledienstverleners op onzorgvuldige wijze omgaan met de belangen van
de klant. Gezien het open karakter van deze norm, zal de algemene zorgplicht
in de praktijk nader worden ingevuld aan de hand van concrete gevallen en
omstandigheden waarbij de vereiste zorgvuldigheid met betrekking tot de belangen van de consument of begunstigde onvoldoende is betracht. Uit het doel
en het karakter van de algemene zorgplicht vloeit tevens voort dat de AFM
handhaving van deze norm terughoudend en slechts in geëigende gevallen zal
toepassen, namelijk in situaties waarin sprake is van evidente misstanden die
schadelijke gevolgen (kunnen) hebben voor de consument of begunstigde. De
algemene zorgplicht zal de AFM in staat stellen om handhavend op te treden
ook voordat de schade voor de consument of begunstigde zich daadwerkelijk
verwezenlijkt.
Zoals ook aangegeven in subparagraaf 1, wordt voorgesteld om de bevoegdheid van de AFM tot het opleggen van een last onder dwangsom (artikel 1:79
van de Wft) of een bestuurlijke boete (artikel 1:80 van de Wft) te koppelen aan
het niet opvolgen van een bindende aanwijzing (artikel 1:75 van de Wft). De
aanwijzing kan zo een rol vervullen bij de invulling of concretisering van de
algemene zorgplicht, teneinde de bescherming van consumenten en de rechtszekerheid voor marktpartijen te bevorderen. Dit is ingegeven door de behoefte
om de algemene zorgplicht in een concreet geval nader in te vullen en marktpartijen in staat te stellen om schadelijk gedrag te herstellen, alvorens de AFM
een sanctie kan opleggen. Dit sluit ook beter aan bij de gedachte dat de algemene zorgplicht vooral fungeert als een vangnet voor schadelijk marktgedrag
op het gebied van financiële dienstverlening dat (nog) niet wordt gedekt door
bestaande regelgeving. Daarbij zal de handhaving van deze norm zich vooral
richten op het voorkomen van (verdere) schade voor consumenten als gevolg
van misstanden op de financiële markten. De toezichthouder zal bij de handhaving in beginsel een bepaalde gedragslijn voorschrijven die inhoudt dat de financieledienstverlener van een bepaalde met de zorgplicht strijdige handelswijze dient af te zien. Een gedragslijn is daarmee gericht op toekomstige handelingen en niet op het herstellen van verzuimen in het verleden.
Inwerkingtreding en overgangsrecht
Voorgesteld wordt dat artikel 4:24a onmiddellijke werking heeft waardoor de
algemene zorgplicht per datum van inwerkingtreding van toepassing is op financiëledienstverleners. De algemene zorgplicht heeft geen terugwerkende
kracht en is dus niet van toepassing op dienstverlening voor zover deze reeds
voor de inwerkingtreding van de algemene zorgplicht heeft plaatsgevonden. Er
is derhalve geen overgangsrecht noodzakelijk.
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men en de daaruit voortvloeiende examenvragen en de centrale databank.
RRR
Op grond van artikel 4:18, eerste lid, onderdeel c van de Wft is afdeling 4.2.3
niet van toepassing op premiepensioeninstellingen. Deze uitzondering volgt uit
het feit dat op premiepensioeninstellingen tevens de bepalingen van de Pensioenwet van toepassing zijn, waarin eveneens bepalingen ten aanzien van zorgvuldige dienstverlening zijn opgenomen. Aangezien premiepensioeninstellingen
op grond van artikel 2:54h, tweede lid, van de Wft een uitbreiding van hun
vergunning kunnen aanvragen op grond waarvan het hen wordt toegestaan om
tevens te adviseren, bemiddelen of op te treden als gevolmachtigde agent of
ondergevolmachtigde agent in verzekeringen, kan de vraag rijzen of afdeling
4.2.3 van toepassing is op deze aanvullende dienstverlening. Met het gewijzigde onderdeel c wordt deze onduidelijkheid weggenomen: afdeling 4.2.3 is niet
van toepassing op het aanbieden van premiepensioenvorderingen. Voor zover
een premiepensioeninstelling intermediairdiensten verleent, gelden voor die
activiteiten de bepalingen ten aanzien van zorgvuldige dienstverlening van
afdeling 4.2.3. wel. De wijziging van onderdeel a betreft een redactionele correctie.
SSS
Het eerste lid van het voorgestelde artikel 4:24a van de Wft bepaalt dat een
financiëledienstverlener op zorgvuldige wijze de belangen van de consument of
begunstigde in acht neemt.
De algemene zorgplicht in het eerste lid is van toepassing op financiëledienstverleners. Als gevolg van de definitie van het begrip ‘financiëledienstverlener’
in artikel 1:1 van de Wft en de systematiek van afdeling 4.2.3 ziet de algemene zorgplicht daarmee op de volgende diensten van een financiëledienstverlener: aanbieden van een ander financieel product dan een financieel instrument,
adviseren over een ander financieel product dan een financieel instrument,
bemiddelen, optreden als gevolmachtigd agent en optreden als ondergevolmachtigd agent.
Ingevolge het eerste lid zal de financiëledienstverlener op zorgvuldige wijze de
belangen van de consument of begunstigde in acht dienen te nemen. Voor de
definitie van het begrip consument wordt verwezen naar artikel 1:1 van de
Wft. Het begrip ‘begunstigde’ is opgenomen voor het geval dat de financiëledienstverlener weliswaar een financiële dienst met betrekking tot een ander
financieel product dan een financieel instrument verleent aan een consument,
maar de begunstigde van dit product een derde persoon is (bijvoorbeeld bij
levensverzekeringen).
Bij de formulering van de algemene zorgplicht is rekening gehouden met het
feit dat een financiëledienstverlener bij het drijven van zijn onderneming tevens gehouden is om andere (commerciële) belangen dan alleen het belang
van de klant mee te wegen. Een financiëledienstverlener heeft, met uitzondering van adviseren, niet alleen als rol om het belang van de klant te behartigen. Derhalve zou het uitgangspunt dat de financiëledienstverlener uitsluitend
en volledig in het belang van de klant mag handelen zich niet verhouden met
de commerciële belangen van de financiëledienstverlener. De algemene norm
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voor financiëledienstverleners houdt daarom in dat een financiëledienstverlener
op zorgvuldige wijze de belangen van de klant in acht neemt.
In het tweede lid van artikel 4:24a van de Wft wordt bepaald dat voor financiëledienstverleners die adviseren een bijzondere zorgplicht geldt, die zich van de
zorgplicht in het eerste lid onderscheidt door de verplichting om in het belang
van de klant te handelen. In het geval een financiëledienstverlener optreedt als
adviseur, dan wordt hij door de klant ingehuurd om zijn belangen te behartigen. In de relatie tussen klant en adviseur is de consument bovendien vaak
extra kwetsbaar nu de informatiescheefheid in deze relatie vaak groter is dan
bij andere financiële diensten; deze informatiescheefheid ligt immers vaak ten
grondslag aan de reden dat de klant een adviseur inhuurt. In de relatie tussen
klant en adviseur kunnen zich echter conflicten tussen de belangen van de
adviseur en de belangen van de klant voordoen. Het is daarom, en omdat de
klant de adviseur juist voor de behartiging van diens belangen inschakelt, van
belang te expliciteren dat een adviseur bij zijn dienstverlening dient te handelen in het belang van de klant. Ook hierbij geldt dat het moet gaan om de gerechtvaardigde belangen van de consument, zijnde de belangen die al dan niet
rechtstreeks door de financiële dienstverlening worden geraakt en wier behartiging in redelijkheid van een financiëledienstverlener kan worden verwacht.
TTT
De reikwijdte van het tweede lid van artikel 4:25b van de Wft wordt aangepast. Zoals reeds is opgemerkt in de memorie van toelichting bij de Wijzigingswet financiële markten 201336 gelden de transparantieverplichtingen in
het tweede lid voor financiëledienstverleners, uitgezonderd aanbieders, inzake
‘niet complexe’ financiële producten. Dit wordt verduidelijkt in het tweede lid
door de reikwijdte te wijzigen in bemiddelaars of adviseurs, die het aanbevolen
financieel product niet tevens aanbieden. Voor die partijen blijven de transparantieverplichtingen uit de oude artikelen 4:72 en 4:73 van de Wft gelden, die
zijn opgenomen in artikel 86i van het Besluit Gedragstoezicht financiële ondernemingen Wft.
UUU
Artikel 4:27 van de Wft betreft de meldingsplicht van de accountant die het
onderzoek uitvoert van de jaarrekening van bepaalde financiële ondernemingen. Aan de in dit artikel opgenomen opsomming van financiële ondernemingen wordt de afwikkelonderneming toegevoegd.
VVV
Artikel 15 van de EMIR-verordening regelt dat een centrale tegenpartij die haar
bedrijvigheid wil uitbreiden tot niet onder de initiële vergunning vallende diensten of activiteiten een verzoek moet doen tot uitbreiding van de vergunning
met die diensten of activiteiten. De EMIR-verordening voorziet echter niet in
een regeling met het oog op een wijziging van de wijze waarop de centrale
tegenpartij uitvoering geeft aan de vereisten, bedoeld in de titels IV en V van
die verordening. Het gaat daarbij om de organisatorische vereisten, gedragsregels en prudentiële vereisten zoals die zijn opgenomen in titel IV van de EMIRverordening en de vereisten met betrekking tot interoperabiliteitsregelingen,
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