
 
Welkom bij de lezing ‘Zorgplicht’ 

 
Gooische Sociëteit Financiële Dienstverlening (GSFD) 

Verzorgd door Anita Hol-Bubeck 



1. Introductie 
• Please:  

• ‘Don’t shoot the messenger’ 
 

 



Programma  

 

• 1. Introductie 

• 2. Wettelijke achtergrond 

• 3. Praktijk 

• 4. Voorkomen is beter….   

• 5. Tot slot 



2. Wettelijke achtergrond  

• Publiekrechtelijk: 

• Wet op het financieel Toezicht (Wft) 2007 

• Sanctie: boete en eventueel intrekking 
vergunning    

 

 

• Privaatrechtelijk: 

• Bestond al ver voor de invoering van de Wft  

• Geregeld in het Burgerlijk Wetboek en nadere 
uitleg Jurisprudentie 

 

 



Voorbeeld 

 

• Cliënt laat TV vallen 

 

• Geen dekking op UGV inboedelverzekering   

 

• Klant zegt ‘op internet zag ik dat een VBKO of 
AR dekking wel dekking biedt’?  

 



Publiekrechtelijke zorgplicht (1) 

• Wet op het financieel Toezicht (Wft)  

• Algemene vormvrije eisen bijv. informatie geven, maar 
niet hoe 

 

• Autoriteit Financiële Markten (AFM):  

• - houdt gedragstoezicht  

• - fatsoenlijke financiële dienstverlening  

• Gedrag: o.a. (doorlopend) zorgen voor de klant:  
‘zorgplicht’  

 

• Zeggen wat je doet en doen wat je zegt!  

 

• Sanctie: boete en eventueel intrekken van vergunning  

 
 



Privaatrechtelijke zorgplicht (1)  

• Burgerlijk Wetboek  

• Grondbeginsel art. 7:401 BW ‘goed opdrachtnemer’ 

• Open norm en vormvrij 

 

• Nadere individuele invulling:  

• art. 6:162 BW ‘in het maatschappelijk verkeer betaamt’ 

• art. 6:74 BW toerekenbare tekortkoming/wanprestatie 

• art. 6:2 en 6:248 BW redelijkheid en billijkheid   

• Jurisprudentie: ‘zoals een redelijk bekwaam en redelijk 
handelend opdrachtnemer dat hoort te doen’ 

 

• Aansprakelijkheid/ schadevergoedingsplicht   



Privaatrechtelijke zorgplicht (2) 
Standaardnorm bemiddelaar  

 

• Standaardnorm: Hoge Raad 10 januari 2003 
(ECLI:NL:HR:2003:AF0122) 

• Gebouw gewijzigde bestemming 

 

• Standaardnorm: ‘een assurantietussenpersoon 
dient de zorg te betrachten die van een 
redelijk bekwaam en redelijk handelend 
tussenpersoon mag worden verwacht’ 

 

• Zo niet dan ………… 

 

 

 



3. Praktijk  
 

• Toepassing van de standaardnorm: 

 

• In de rechtspraak èn 

• Door de geschillencommissie Kifid èn  

• Door verzekeraars van beroeps-
aansprakelijkheidsverzekeringen   



Rechtspraak  
 

 

• Toename sinds 2000 

• Toepassing standaardnorm en redelijkheid en 
billijkheid 

 

• Voorbeelden   

• Iedere zaak is uniek soms 100%, 50% of 0% 

 

• RB Midden Nederland 3-2-2016!! 



  
Geschillencommissie Kifid 

 

• Ook toename aantal zaken 

• Opvallend veel rondom AOV, hypotheken en 
leven 

 

• Voorbeelden  

• Vaak verwijzing naar de standaardnorm 
(2003) 

 

 



Beroepsaansprakelijkheidsverzekering 

• Is er aansprakelijkheid? Verweer!! 

• Is er dekking? Eigen risico?  

• Veel zaken worden geschikt 

• Komen niet in publiciteit 

 

• Voorbeelden 

• Opvallend veel ‘klassieke fouten’ 

 



 Klassieke fouten 

• Zelf invullen van aanvraagformulier 

• Onvoldoende vragen gesteld aan de cliënt  

• Oude dekking beëindigen zonder dat er 
nieuwe dekking geaccepteerd is 

• Buiten bevoegdheid voorlopige dekking 
toezeggen 

• Controle offerte, polis en clausules 
onvoldoende  

• De klant niet wijzen op bijzondere clausules 

• Niet of onvoldoende wijzen op (de gevolgen 
van) onderverzekering  



Andere ‘fouten’  

• Onvoldoende (vaak) contact met de klant 

• Onvoldoende wijzen op gevolgen wanbetaling 

• Niet bespreken van bepaalde risico’s met de 
klant: zoals cyberrisico’s, milieurisico’s en 
terrorisme  

• Niet of onvoldoende op de hoogte zijn van 
nieuwe risico’s en de nieuwe 
verzekeringsmogelijkheden 

• Vaak kleine fouten met grote gevolgen! 



Zijn het wel fouten? 

• Soms niet echt te voorkomen 

• ‘Je weet niet wat je niet weet’ 

• Claimcultuur: er moet iemand kunnen 
worden aangesproken! 

 

• Voorbeelden 

• - scoot-mobiel 

• - zitgrasmaaimachine 



Ondertussen op internet 

• Vraag: Kan een tussenpersoon aansprakelijk zijn voor 
fouten bij het afsluiten van een verzekering? 

• Ja, dat kan. De tussenpersoon heeft een speciale opleiding 
gevolgd en is deskundig op het gebied van verzekeringen. Aan 
zijn vakbekwaamheid worden steeds zwaardere eisen gesteld. 
Komt een tussenpersoon zijn zorgplicht niet goed na of maakt 
hij een fout bij het afsluiten van een verzekering, dan kan hij 
aansprakelijk worden gehouden voor de schade die hieruit 
voortvloeit. De tussenpersoon is namelijk altijd verplicht een 
beroepsaansprakelijkheidsverzekering af te sluiten.  
 
Tip 
Voorkom bewijsproblemen omtrent de eventuele 
aansprakelijkheid. Bevestig opdrachten en gemaakte 
afspraken schriftelijk! 

 



4. Voorkomen is beter…. 
Intern  

• Leer van gemaakte fouten: maak beleid! 

• Werk volgens vaste patronen/systemen 

• Leg vast wat er besproken is met de klant 

• Maak beleid over onwillige, terughoudende of 
te veeleisende klanten (neem afscheid) 

• Blijf op de hoogte van nieuwe  ontwikkelingen 

• Ga lastige onderwerpen niet uit de weg maar 
zoek naar mogelijkheden: schakel bijv. een 
deskundige in   



4. Voorkomen is beter dan… 
Extern 

• Maak leveringsvoorwaarden 

• Wees duidelijk over wat je wel wat je niet doet 
èn geef aan wat je van de klant verwacht 

• Stuur nieuwsbrieven; geef informatie  

• Neem regelmatig contact op met de klant 

• Bezoek de klant 

• Maak van de zorgplicht een zorgkans! 



5. Tot slot: 

• Zorgplicht in de Wft heeft de reeds 
bestaande  zorgplicht in het BW niet 
veranderd. Integendeel!!   

• Feit is wel dat de samenleving veranderd 
en dat vraagt om veranderingen van 
adviseurs 

• Blijft mensenwerk en aansprakelijkheid is 
niet 100% te voorkomen!  

 



 
Vragen?  



 

•     Vragen ? 

Bedankt en  

tot ziens! 

December 2016 

Anita Hol-Bubeck 
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