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HOE FINANCIER JE EEN ALGEMENE 
ZORGPLICHT VOOR DE ADVISEUR?

D
e Raad van State is niet overtuigd van nut en nood-
zaak van de invoering van een publiekrechtelijke 
algemene zorgplicht. Het voorstel heeft volgens de 

Raad weinig toegevoegde waarde. In het civiele recht is dit 
immers al geregeld. Ook heeft toezichthouder AFM volgens 
de Raad voldoende mogelijkheden om in te grijpen als fi -
nanciële dienstverleners onzorgvuldig handelen. 
Het Verbond van Verzekeraars steunt de “evenwichtige ad-
viezen” van de Raad van State en pleit voor een zorgvuldige 
belangenafweging – “los van de politieke waan van de dag”.
“Financiële dienstverleners hebben hun verantwoordelijk-
heden, afnemers echter ook”, aldus het Verbond. De Raad 
van State constateert dat het voorstel van Dijsselbloem geen 
recht doet aan de eigen fi nanciële verantwoordelijkheid van 
de consument. Sterker nog: de Raad acht het zelfs moge-
lijk dat het verantwoordelijkheidsbesef van de consument 
hierdoor kan verminderen. Het Verbond onderschrijft dit 
oordeel. “Dit doet afbreuk aan de inspanningen van de 
fi nanciële sector om de fi nanciële bewustwording van con-
sumenten te vergroten – onder meer via het platform Wijzer 
in geldzaken. Daarbinnen trekken Verbond, ministerie van 
Financiën en andere partijen samen op om het fi nancieel 
inzicht van consumenten te verbeteren.”

ZORGPLICHTVERDELING

Adviseur Ozewald Wanrooij (Neutralis) noemt de wettelijke 
verankering van de zorgplicht op VVP Online “een nobel 
streven om de consument te beschermen”. Hij vraagt zich 
wel af of er ook oog is voor de praktijk en voor de rechten 
van de consument. “Met het opleggen van zorgplicht ont-
staat ook direct de vraag van de fi nancierbaarheid. Bij com-
plexe producten bestaat sinds 1 januari 2013 geen mogelijk-
heid meer dit te fi nancieren vanuit een onttrekking uit het 
product. Dit betekent dat de zorgplicht gefi nancierd dient te 
worden vanuit een rechtstreekse vergoeding van de consu-
ment aan de fi nancieel dienstverlener.”
Onder meer in gesprekken met de AFM en het ministerie 
heeft Wanrooij gewezen op de gevolgen van een collectieve 
zorgplicht en het ontbreken van een duidelijke zorgplicht-
verdeling tussen adviseur en productaanbieder. “Iedere advi-
seur zal hierdoor een duidelijke keuze moeten maken waar 
zijn dienstverlening ophoudt.”
Zelf ziet Wanrooij wat dit betreft twee opties. “In de eerste 
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optie blijf ik mijn klanten helpen bij de bemiddeling van 
passende producten. Met iedere klant zal ik dan afspraken 
moeten maken over de fi nanciering van de dienstverlening 
die verbonden is aan mijn zorgplicht. Iedere klant verplicht 
ik dan deze dienstverlening van mij af te nemen en mij 
hiervoor te betalen. Mocht een klant niet bereid zijn in mijn 
zorgplichthandelingen te investeren, dan is het voor mij als 
ondernemer logisch dat ik hem niet verder kan helpen bij de 
bemiddeling. De enige optie die de klant dan rest is gebruik 
te maken van het directe kanaal zonder begeleiding.”
Een tweede optie – die volgens Wanrooij “zeker het overwe-
gen waard is” – is om de dienstverlening te laten stoppen op 
het moment dat er moet worden bemiddeld. “Als adviseur 
kan ik mijn klant helpen bij de bepaling van de productbe-
hoefte en met het vergelijken van de producten op voor-
waarden en tarieven, maar vervolgens adviseer ik hem niet 
bij de uiteindelijk keuze van het product. Mijn zorgplicht 
beperkt zich in dat geval tot de inhoud van het door mij 
gegeven advies en het is aan de klant het juiste product te 
verwerven. De zorgplicht met 
betrekking tot het product 
ligt dan uitsluitend bij 
de productaanbieder 
die deze zorgplicht 
kan fi nancieren uit het 
producttarief.”
Volgens Wanrooij is 
het maar de vraag of 
een collectieve zorg-
plicht tot de beoogde 
bescherming voor de 
consument zal leiden. 
“Iedere ondernemer zal zich 
gaan afvragen of er aan de 
hand van de verplichtingen 
nog een duurzaam business-
model is te voeren en zal 
hier zijn keuzes in maken. 
Ook wanneer deze 
keuzes ertoe leiden 
dat de consument tot 
zelfredzaamheid wordt 
gedwongen.” (LK) ««
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Ozewald Wanrooij.


