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ZORGPLICHT

 Twee invalshoeken:

 Publiekrechtelijk: Wft

 Privaatrechtelijk: BW

 Die componenten verschillen, maar kennen ook een overlap
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ZORGPLICHT IN DE WFT

 Belangrijke uitzondering voor de coassurantiemarkt: 
Geldt niet voor herverzekering en ‘grote risico’s’

 Maar: ‘grote risico’s’ in de Wft zijn niet altijd echt grote risico’s!
 En sommige grote risico’s zijn geen ‘grote risico’s’ volgens de Wft.
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GROTE RISICO’S IN DE WFT?

 ‘Grote risico’s’ in de Wft:
 Brand, motorrijtuigen, aansprakelijkheid, zaakschade maar alleen 

voor bedrijven/klanten met (2 van de 3 volgende):
 Balanstotaal > € 6.200.000
 Omzet > € 12.800.000
 Gemiddeld aantal medewerkers > 250 

 Transport: casco schepen/materieel, goederen, luchtvaart.
 Krediet en borgtocht
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WFT-ZORGPLICHT

 Is nagenoeg alleen gericht op de voorkant (verkoop) van het 
product/ de dienst
 Informeren moet (ook in de coassurantiemarkt)
 Adviseren is voor de coassurantiemarkt een keuze.

 Vanaf 1 oktober geldt de IDD
 Dan moet u voor een ‘objectieve analyse’ een analyse hebben 

gemaakt van méér dan 50% van de in de markt verkrijgbare 
vergelijkbare verzekeringen! 
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BEHEER 

 De Wft regelt niets over het beheer tijdens de looptijd.
 Uitzondering: informatie over wezenlijke wijzigingen in de 

verplichte voorinformatie (zoals: productinformatie bij 
productwijzigingen).

 Tenzij het ‘beheer’ leidt tot een nieuw aanbod, nieuwe bemiddeling 
en/of nieuw advies.
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OP WIE RUSTEN DIE WFT-ZORGPLICHTEN?

 Tenzij anders afgesproken: de schakel die het dichtst bij de klant 
staat.
 De ‘servicing broker’.
 Een ‘placing broker’ moet de ‘servicing broker’ in de gelegenheid 

stellen zijn zorgplicht na te kunnen komen (dus: de relevante 
productinformatie verschaffen).
 En – voor zover relevant – informatie over ‘beursgebruiken’.
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PRIVAATRECHTELIJKE ZORGPLICHT
 Staat los van Wft

 Géén uitzondering voor ‘grote risico’s’ o.i.d.
 Bestaat geheel uit open normen

 Maar Kifid en rechter (en anders wel de belangenbehartiger …) 
kennen de Wft-eisen:
 Informatieplicht 
 Adviesregels 
 Beloningsregels 
 Vakbekwaamheidseisen
 PARP



OMVANG PRIVATE ZORGPLICHT

 Basis: de overeenkomst met de klant: wat mag de klant in 
redelijkheid verwachten?

 Voor de ‘servicing broker’ (opdrachtnemer):
 De redelijk bekwame en redelijk handelende beroepsgenoot
 Met een voortdurende en actieve bemoeienis met alle tot zijn 

portefeuille behorende verzekeringen
 Waarschuwingsplicht voor ernstige financiële risico’s, die de 

klant mogelijk niet ziet.

 Tenzij anders afgesproken …



ELASTISCHE CRITERIA

 Voortdurende en actieve bemoeienis? 
 Alle tot de portefeuille behorende verzekeringen?

 Reikwijdte? 
 Altijd inzicht in alle risico’s van de klant?
 Welke risico’s zijn niet verzekerd?
 Verzekerde bedragen voldoende?
 Advies tot taxatie?
 Weet de klant waar het inzicht van zijn intermediair eindigt?

 Geen verplichtingen terzake van niet tot de portefeuille behorende 
verzekeringen (die er wel hadden moeten zijn)?
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RELATIE ‘SERVICING BROKER’ EN ‘PLACING BROKER’

 ‘servicing broker is opdrachtnemer (eind)klant
 ‘placing broker’ is opdrachtnemer ‘servicing broker’

 De ‘placing broker’ mag vertrouwen op de informatie van de 
‘servicing broker’
 Tenzij ….
 En moet dus ook als ‘goed opdrachtnemer’ handelen.
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ZORGPLICHT EN SCHADEVERGOEDING

 Klant moet zorgplichtschending (wanprestatie) en schade aantonen.
 Causaal verband tussen zorgplichtschending en schade vereist.

 Matigende werking:
 Eigen kennis en ervaring van de klant.

 Van belang voor bewijspositie: de professionele partij heeft een 
dossierplicht.
 Klantcontacten (ook telefonische) vastleggen.
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GEEN ZORGPLICHTSCHENDING

Beursmakelaar adviseert en bemiddelt in brandverzekering
 Klant toont aan dat andere beursmakelaars voordeliger en betere 

voorwaarden konden bieden.
 Rechter: passend advies is niet ‘beste en goedkoopste advies’.

Door ontbreken RI&E heeft de klant geen polisdekking.
• Klant: tussenpersoon had mij op dat vervalbeding moeten wijzen
• Rechter: RI&E is wettelijke verplichting, los van welke verzekering 

dan ook.
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WEL ZORGPLICHTSCHENDING

Flinke schade door onderverzekering op o.a. 
bedrijfsschadeverzekering:
 Makelaar: kwartaalbezoek én jaarlijks onderhoudsgesprek.
 Rechter: maar geen cijfermatige onderbouwing van cijfers, geen 

gesprek met boekhouder, geen jaarstukken bekeken.

Flinke onderverzekering op gebouwenverzekering:
 Makelaar: verzekerde som is door klant zelf opgegeven
 Rechter: niet zonder meer afgaan op door klant verstrekte gegevens; 

gezien ernstige gevolgen van onderverzekering: advies tot taxatie
 ‘Klanten die voor een tussenpersoon kiezen volgen een dergelijk 

advies wel op’. 
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BEROEPSAANSPRAKELIJKHEIDSVERZEKERING (1)

 De feiten:

 X heeft een softwarebedrijf sinds 1994
 Vanaf 1994 AVB bij Aegon
 In 2002 andere tp, waarbij ook alle andere bedrijfsverzekeringen 

lopen
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BEROEPSAANSPRAKELIJKHEIDSVERZEKERING (2)

 In 2010 gebruikt Y de programmatuur van X voor een offerte 
(aanbesteding)
 Door softwarefout van X is die offerte 1.000.000 te laag
 Y wint de aanbesteding en stelt X aansprakelijk

 AVB-verzekeraar Aegon wijst de claim van X af

 X stelt tp aansprakelijk, omdat deze géén 
beroepsaansprakelijkheidsverzekering heeft geadviseerd.

16



BEROEPSAANSPRAKELIJKHEIDSVERZEKERING (3)

Verweer tp (in hoger beroep):
 Geen causaal verband tussen softwarefout en schade (Y gebruikte 

die software al 15 jaar zonder probleem)
 Klant X heeft niet ‘binnen bekwame tijd’ geprotesteerd bij tp, nu 

eventuele fout dateert van 1994 en in elk geval 2002
 X heeft nooit om een BAV gevraagd
 Tp kon niet weten dat X BAV nodig had
 Geen verzekeraar had BAV met zo’n lange inloop geaccepteerd
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BEROEPSAANSPRAKELIJKHEIDSVERZEKERING (4)
 De rechter:

 Geen causaal verband met softwarefout? Niet concreet gemaakt.
 ‘Binnen bekwame tijd’? X ontdekte fout in 2011 (afwijzing AVB); 

aansprakelijkstelling enkele maanden later.
 X heeft nooit om een BAV gevraagd? 

 Daar zit juist de adviestaak van een redelijk handelend ….
 Kennelijk ook zorgplicht voor niet tot de portefeuille …..

 Tp kon niet weten dat X BAV nodig had?
 Dat moet een redelijk vakbekwaam …

 Geen verzekeraar had BAV met zo’n lange inloop geaccepteerd?
 Dus geen causaal verband tussen fout tussenpersoon en de schade.
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TIJD OVER?

Kent u het Verdrag van Malta?
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