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INLEIDING 

De Markets In Financial Instruments Directive (MiFID
1
) vormt het onderwerp van deze 

Masterproef. Deze richtlijn heeft de financiële toezichtregelgeving waaraan Europese 

financiële instellingen onderworpen zijn in grote mate aangepast en getracht te harmoniseren. 

MiFID legt onder andere allerlei verplichtingen op aan financiële instellingen in hun relatie 

met hun klanten en potentiële klanten. Deze plichten werden vastgelegd in de ‘conduct of 

business rules’ of gedragsregels. Opvallend is echter dat MiFID niets zegt over de gevolgen 

van een eventuele miskenning van de in de richtlijn uiteengezette regels. Het is bijgevolg niet 

steeds duidelijk hoe ver de invloed van de richtlijn op het aansprakelijkheidsrecht van de 

verschillende lidstaten reikt.  

De vraag die dit onderzoek bestrijkt is deze naar de gevolgen van de miskenning van de 

gedragsregels, en deze vraag wordt bestudeerd vanuit rechtsvergelijkend perspectief. Hierbij 

wordt de nadruk gelegd op het oogmerk van beleggersbescherming en wordt onderzocht hoe 

de richtlijn hieraan tegemoetkomt. 

In deze Masterproef tracht ik ten eerste de MiFID en haar voorloper te situeren. Ik ga kort in 

op de kenmerken van MiFID en probeer parallellen te trekken met de vorige richtlijn. Ik blijf 

hierbij vooral de nadruk leggen op de gedragsregels voor de financiële instellingen, die het 

onderwerp uitmaken van deze analyse. Daarna tracht ik te onderzoeken hoe ver de 

harmonisatie die MiFID beoogt reikt en welke mate van uniformiteit hiermee wordt bereikt. 

De vraag naar de harmonisatiegraad is cruciaal om tot de bespreking van enkele Europese 

landen te kunnen komen. Ik ga tevens kort in op de vraag naar het karakter van de 

gedragsregels aangezien hun publiekrechtelijke of privaatrechtelijke aard ook de nodige 

implicaties zal hebben bij de implementatie van deze regels. Ik onderzoek hoe een aantal 

lidstaten binnen de Europese Unie de implementatie van de richtlijn hebben aangepakt ten 

gevolge van de beoogde harmonisatie en van de aard van de regels. Hierbij leg ik vooral de 

nadruk op de juridische gevolgen die de MiFID, en dan voornamelijk de gedragsregels, heeft 

op de civielrechtelijke relatie tussen de aanbieders van beleggingsdiensten en hun klanten. 

                                                           
1
Richtlijn 2004/39/EG van het Europees Parlement en de Raad van 21 april 2004 betreffende markten voor 

financiële instrumenten, tot wijziging van de Richtlijnen 85/611/EEG en 93/6/EEG van de Raad en van Richtlijn 

2000/12/EG van het Europees Parlement en de Raad en houdende intrekking van Richtlijn 93/22/EEG van de 

Raad, Pb. L 145/1 van 30 april 2004, in deze tekst wordt de verkorte naam “MiFID” gebruikt. 
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Deze bespreking zal een aantal tekortkomingen van MiFID aan het licht brengen, waarna ik 

inga op een Europees voorstel voor een nieuwe richtlijn en ook deze tracht te evalueren. 

Tevens stel ik een aantal kritische vragen over de benadering van Europa in deze 

aangelegenheid en poog ik voorstellen te maken voor een betere aanpak. 
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DEEL I: VOORAFGAANDE 
VRAAGSTUKKEN 

Inleiding 

Alvorens ik kan overgaan tot het rechtsvergelijkend deel waarin onderzocht wordt wat het 

effect is van MiFID in enkele Europese lidstaten, moeten eerst een paar probleemstellingen 

worden opgelost. Om te beginnen geef ik een kort historisch overzicht om een duidelijker 

beeld te schetsen van de Europese regulering omtrent financiële dienstverlening. Daarna ga ik 

in op de vraag naar de mate van harmonisatie die MiFID beoogt en onderzoek ik wat het 

karakter is van de gedragsregels daarin beschreven. Over deze vragen blijft de richtlijn zelf 

zeer onduidelijk en dit heeft de nodige discussie in de rechtsleer losgemaakt. Om een wegwijs 

te vinden en te geven in dit kluwen van uiteenlopende visies heb ik de voornaamste 

zienswijzen uiteengezet alvorens zelf de volgens mij meest logische interpretatiewijze te 

kiezen. Om dit deel af te sluiten bekijk ik wat het effect is van de gedragsregels bij hun 

implementatie in de nationale rechtsorden: ik onderzoek met name of de nationale staten de 

vrijheid hebben hun effect te beperken tot loutere toezichtregels of er op hen andere 

verplichtingen rusten. 

Hoofdstuk 1: Historiek  - ISD, MiFID en de gedragsregels 

A. ISD 

Voor de MiFID in het leven werd geroepen in 2004 dicteerde een andere richtlijn hoe de 

financiële dienstverlening van Europa er moest uitzien. De Investment Services Directive uit 

1993
2
 bevatte een veelheid aan regels met als hoofddoel de grensoverschrijdende verstrekking 

van beleggingsdiensten te bevorderen. Daartoe werden onder andere allerlei prudentiële 

vereisten in het leven geroepen waaraan de financiële instellingen die zichzelf 

beleggingsonderneming wilden noemen dienden te voldoen.
3
 Wie hierin slaagde kon worden 

vergund en kreeg een zogenaamd Europees paspoort. De bevoegde autoriteiten van de 

lidstaten van herkomst moesten er dan op toezien dat aan deze prudentiële vereisten werd 

                                                           
2 Richtlijn 93/22/EEG van de Raad van 10 mei 1993 betreffende het verrichten van diensten op het gebied van 

beleggingen in effecten, Pb. L 141/27 van 11 juni 1993, in deze tekst wordt de verkorte naam “ISD” gebruikt. 
3
 Artt. 3-4 ISD. 
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voldaan.
4
 Daarnaast voorzag de ISD ook al in gedragsregels voor beleggingsondernemingen. 

Deze regels spelen tevens vandaag nog een rol, via hun omzetting in MiFID.  

De gedragsregels werden vastgelegd in artikel 11 ISD. Dit artikel beschreef een aantal 

beginselen waaraan moest worden voldaan. Zo moest een beleggingsonderneming zich bij 

haar bedrijfsuitoefening op loyale en billijke wijze inzetten voor de belangen van haar 

cliënten en de integriteit van de markt en zich daarbij met de nodige bekwaamheid, 

zorgvuldigheid en toewijding inzetten. Ze moest tevens beschikken over, en doeltreffend 

gebruik maken van, de middelen en procedures die nodig zijn voor een deugdelijke 

bedrijfsuitoefening. Ze moest informatie inwinnen over de financiële positie van haar 

cliënten, hun ervaring met beleggingen en hun doelstellingen in verband met de gevraagde 

diensten. Een beleggingsonderneming moest daarbij haar cliënten op passende wijze alle 

dienstige informatie verstrekken, belangenconflicten trachten te voorkomen of hen op billijke 

wijze afhandelen, en zich voegen naar alle voorschriften teneinde de belangen van haar 

cliënten optimaal te behartigen en de integriteit van de markt optimaal te bevorderen.
5
 Artikel 

11 ISD zou de basis vormen voor de gedragsregelen zoals ze vandaag bestaan in MiFID. 

B. MiFID  

Ook al heeft de ISD destijds inderdaad geleid tot een zekere mate van integratie van de sector 

van de beleggingsdiensten, er kwamen al snel verschillende tekortkomingen aan het licht. 

Nieuwe ondernemingsmodellen, marktpraktijken een daaraan gerelateerde risico’s zijn slechts 

enkele voorbeelden van dergelijke mankementen die ervoor gezorgd hebben dat de 

gedragsregels aan vervanging toe waren.
6
 

Ten gevolge hiervan zag in 2004 een nieuwe richtlijn het licht: de MiFID. Aangevuld met 

haar Uitvoeringsbesluit
7
 moest MiFID alle aspecten van de ISD aanpassen aan de gewijzigde 

financiële omstandigheden. Zo moest onder andere artikel 11 ISD grondig worden herzien om 

                                                           
4
 Art. 8(3) ISD. 

5
 Art. 11(1) ISD. 

6
 Zie Toelichting bij Voorstel COM (2002) 625 def. van de Commissie voor een Richtlijn van het Europees 

Parlement en de Raad betreffende beleggingsdiensten en gereglementeerde markten, en tot wijziging van de 

Richtlijnen 85/611/EEG en 96/6/EEG van de Raad en van Richtlijn 2000/12/EG van het Europees Parlement en 

de Raad, 19 november 2002, 6. 
7
 Richtlijn 2006/73/EG van de Europese Commissie tot uitvoering van Richtlijn 2004/39/EG van het Europees 

Parlement en de Raad wat betreft de door beleggingsondernemingen in acht te nemen organisatorische eisen en 

voorwaarden voor de bedrijfsuitoefening en wat betreft de definitie van begrippen voor de toepassing van 

genoemde richtlijn, Pb. L 241, 2 september 2006, in deze tekst wordt de verkorte naam “Uitvoeringsbesluit” 

gebruikt. 
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de rudimentaire en dubbelzinnige beginselen die in de vorige richtlijn waren vastgelegd te 

actualiseren. Duidelijke bindende richtsnoeren waren nodig voor de tenuitvoerlegging van de 

algemene grondbeginselen.
8
 Het resultaat werd een richtlijn die uit 5 delen en 2 annexen 

bestaat. Titel I van MiFID zet de definities en het toepassingsgebied van de richtlijn uiteen, 

titel II handelt over de vergunning en uitoefeningsvoorwaarden van de 

beleggingsondernemingen terwijl titel III de gereglementeerde markten ontvouwt. Titel IV 

belicht de bevoegde autoriteiten en titel V eindigt met enkele slotbepalingen. Daarnaast 

bestaan er ook nog 2 bijlagen waarvan de eerste een lijst van diensten en activiteiten en van 

financiële instrumenten weergeeft. Annex II verduidelijkt dan de professionele klanten in de 

zin van de richtlijn.
9
 

Zoals gezegd moest ook artikel 11 ISD worden omgezet. Hiertoe is in MiFID en haar 

Uitvoeringsbesluit een complex systeem van gedragsregels uitgewerkt. Zo werden in artikel 

19 MiFID acht principebepalingen opgenomen, die in de Uitvoeringsrichtlijn zijn uitgewerkt 

in gedetailleerde regels. Bij de toepassing hiervan is een onderscheid gemaakt tussen 

verschillende beleggingsdiensten en tussen professionele en niet-professionele beleggers, die 

verschillende vormen en een verschillende mate van bescherming voorzien.
10

 Artikel 19 

MiFID, waarin duidelijk artikel 11 ISD te herkennen is, vormt de kern van mijn onderzoek. Ik 

onderzoek namelijk wat er gebeurt wanneer financiële instellingen de gedragsregels, 

neergelegd in voorgenoemd artikel, schenden. Het antwoord op deze vraag zal verschillend 

luiden afhankelijk van de besproken lidstaat aangezien de gedragsregels eerst moeten worden 

geïmplementeerd in de verschillende nationale rechtsordes.  

Voor ik hiertoe kom moeten eerst een aantal onduidelijkheden worden besproken. In wat 

volgt ga ik eerst in op de beoogde harmonisatiegraad van MiFID. Het antwoord op deze vraag 

zal namelijk moeten uitmaken hoe ver de lidstaten kunnen gaan bij de implementatie van de 

richtlijn. Verder ga ik ook in op de vraag naar de mate van uniformiteit die bereikt werd gelet 

op deze harmonisatiegraad en sta ik stil bij de problematiek van de aard van de 

                                                           
8
 Zie Toelichting bij Voorstel COM (2002) 625 def. van de Commissie voor een Richtlijn van het Europees 

Parlement en de Raad betreffende beleggingsdiensten en gereglementeerde markten, en tot wijziging van de 

Richtlijnen 85/611/EEG en 96/6/EEG van de Raad en van Richtlijn 2000/12/EG van het Europees Parlement en 

de Raad, 19 november 2002, 30. 
9
 Er wordt namelijk in een verschillende behandeling voorzien voor professionele en niet-professionele klanten. 

10
 V. COLAERT, De Meerlagige rechtsverhouding financiële dienstverlener – belegger Een onderzoek naar de 

verhouding tussen de MiFID gedragsregels, consumentenrecht en burgerlijk recht, getoetst aan de regels inzake 

pretransactionele informatieverplichtingen, doctoraal proefschrift Katholieke Universiteit Leuven faculteit 

Rechtsgeleerdheid, 2010, 81-91. 

 



6 

 

gedragsregelen. Zoals ik zal aantonen zal een verschil in hun kwalificatie namelijk ook leiden 

tot verschillende zienswijzen over hun implementatie. 



7 

 

Hoofdstuk 2: Harmonisatiegraad 

Een eerste belangrijke vraag is zoals gezegd deze naar de mate van harmonisatie die de 

richtlijn tracht te verwezenlijken. Deze harmonisatiegraad bepaalt hoe ver de lidstaten kunnen 

gaan bij het behouden of uitvaardigen van wetgeving die verder reikt dan wat door de richtlijn 

wordt voorgeschreven. Simplistisch uitgedrukt: in het geval van minimum harmonisatie 

zullen de lidstaten in principe de mogelijkheid hebben om regels uit te vaardigen of te 

behouden die strikter zijn dan deze uiteengezet in de richtlijn. Indien de richtlijn echter 

maximale harmonisatie beoogt hebben de staten daar een verbod toe. Om een duidelijker en 

completer beeld te krijgen, met oog op een volledig antwoord is het vooreerst nuttig een blik 

te werpen op de ISD.  

A. ISD 

In 2004 verving de MiFID zoals gezegd de ISD die destijds een minimum harmonisatie 

teweeg trachtte te brengen. Zo moest bij de implementatie van artikel 11 ISD minimaal 

uitvoering gegeven worden aan de daarin beschreven beginselen. De ISD was, in tegenstelling 

tot de MiFID, primair gericht was op het bevorderen van de marktintegratie en de 

marktintegriteit, waarbij de bescherming van de belegger niet meer dan een hiervan afgeleide 

secundaire doelstelling was.  

Het juridisch kader vastgesteld in de ISD en in het bijzonder het bereikte niveau van 

harmonisatie, werd niet langer als passend en toereikend beschouwd voor het creëren van een 

efficiënte Europese kapitaalmarkt.
11

 Dit inzicht kwam er vooral ten gevolge van het 

toenemend aantal beleggers op de financiële markten en de stijgende complexiteit van de 

beleggingsdiensten en financiële instrumenten aangeboden aan beleggers in de afgelopen tien 

jaar.
12

 

                                                           
11

 O.O. CHEREDNYCHENKO, “European Securities Regulation, Private Law and the Investment Firm-Client 

Relationship”,  European Review of Private law 2009, afl. 5, 925. 
12

 M. TISON “De civielrechtelijke dimensie van MiFID in rechtsvergelijkend perspectief”, Ondernemingsrecht 

2010, 303-306. 
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B. MiFID 

1. MiFID zelf 

De MiFID dient, in tegenstelling tot de ISD, een tweeledig doel. Afgezien van de algemene en 

toen reeds gekende doelstelling van marktintegratie, ambieert de nieuwe regelgeving een 

hoog niveau van bescherming voor de belegger en de integriteit en algemene efficiëntie van 

het financiële stelsel waar te maken. Zo introduceert MiFID een zeer breed regelgevingkader 

op het gebied van beleggingsdiensten en secundaire kapitaalmarkten. Hierdoor wordt ze door 

sommigen ook weleens Europa’s nieuwe grondwet voor deze gebieden genoemd.
13

 De MiFID 

omvat een veelheid van aspecten met betrekking tot de discipline van de financiële markten 

en het verlenen van beleggingsdiensten en -activiteiten.  

Gelet op het voorgaande zou men al snel durven concluderen dat de MiFID ernaar streeft, in 

tegenstelling tot haar voorganger, om te komen tot een maximale harmonisatie van de regels 

met betrekking tot beleggingsdiensten en -activiteiten op het gebied van effecten.
14

 

Deze bewering zou echter wat te kort door de bocht zijn, zeker aangezien de MiFID zelf geen 

algemeen geldende expliciete passus bevat omtrent de gebruikte harmonisatiemethode.
 15

 Het 

zal uit de bewoordingen, het doel en de structuur zelf van de richtlijn moeten blijken of deze 

richtlijn al dan niet maximale harmonisatie nastreeft.
16

 

Naast het feit dat de richtlijn zelf niets zegt over de beoogde graad van harmonisatie is het 

bovendien niet steeds makkelijk om voor een omvangrijke richtlijn als de MiFID in haar 

algemeenheid een uitspraak te doen. Er zal per individuele bepaling moeten worden nagegaan 

of het de lidstaten wordt toegestaan verder te gaan dan wat de richtlijn voorop stelt. 

                                                           
13

 O.O. CHEREDNYCHENKO, “The Regulation of Retail Investment Services in the EU: Towards the Improvement 

of Investor Rights?”,  Journal of Consumer Policy 2010,  405, met verdere verwijzingen.  
14

 O.O. CHEREDNYCHENKO, “European Securities Regulation, Private Law and the Investment Firm-Client 

Relationship”,  European Review of Private law 2009, afl. 5, 926. 
15

 V. COLAERT, De Meerlagige rechtsverhouding financiële dienstverlener – belegger Een onderzoek naar de 

verhouding tussen de MiFID gedragsregels, consumentenrecht en burgerlijk recht, getoetst aan de regels inzake 

pretransactionele informatieverplichtingen, doctoraal proefschrift, Katholieke Universiteit Leuven faculteit 

Rechtsgeleerdheid, 2010, 102. 
16

V. COLAERT, De Meerlagige rechtsverhouding financiële dienstverlener – belegger Een onderzoek naar de 

verhouding tussen de MiFID gedragsregels, consumentenrecht en burgerlijk recht, getoetst aan de regels inzake 

pretransactionele informatieverplichtingen, doctoraal proefschrift Katholieke Universiteit Leuven faculteit 

Rechtsgeleerdheid, 2010, 102. 
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2. Uitvoeringsbesluit 

Wat kan helpen bij het onderzoeken van de bereikte graad van harmonisatie is het feit dat het 

Uitvoeringsbesluit van de richtlijn veel duidelijker is in termen van beoogde 

harmonisatiegraad. Zo stelt overweging 7 uitdrukkelijk dat bevoegde autoriteiten bij de 

omzetting en toepassing van de richtlijn geen aanvullende bindende voorschriften mogen 

vaststellen, tenzij dit uitdrukkelijk uit deze richtlijn wordt toegestaan. Daarenboven stelt 

overweging 8 dat de lidstaten enkel in uitzonderingsgevallen naast de 

uitvoeringsvoorschriften andere eisen aan beleggingsondernemingen mogen opleggen. 

3. Beoogde harmonisatiegraad 

Ten gevolge van de relatieve onduidelijkheid van de MiFID omtrent dit vraagstuk, zijn in de 

rechtsleer verschillende visies naar voren gebracht. 

3.1.Visie COLAERT 

De eerste visie is deze van COLAERT. Zij leidt niet geheel onterecht uit overwegingen 7 en 8 

af dat de Uitvoeringsrichtlijn van MiFID volledige harmonisatie beoogt. Ze wordt daarin 

gesteund door de Europese Commissie die ook lijkt uit te gaan van de idee van maximale 

harmonisatie voor wat betreft het Uitvoeringsbesluit.
17

 Dit is tevens een van de argumenten 

waarmee COLAERT haar mening onderbouwt. Uit deze bevinding leidt ze vervolgens af dat 

ook dat de bepalingen uit MiFID die door de Uitvoeringsrichtlijn zijn uitgevoerd volledig zijn 

geharmoniseerd.  

Er is echter een uitzondering op COLAERT’s visie: artikel 4 van de Uitvoeringsrichtlijn staat de 

lidstaten toe zelf nog bepaalde eisen te handhaven of op te leggen. Deze zogenaamde 

‘flexibility clause’ mag enkel worden gebruikt in uitzonderingsgevallen waarin dergelijke 

eisen objectief gerechtvaardigd, evenredig en bedoeld zijn om concrete, niet voldoende door 

de richtlijn belichte risico’s voor de bescherming van de belegger of voor de marktintegriteit 

                                                           
17

 EUROPESE COMMISSIE, “Your questions on MiFID – Markets in Financial Instruments Directive 2004/39/EC 

and implementing measures – Questions and answers”, Vraag 144: “On the topics covered by the Level 2 

Directive 2006/73/EC, MiFID is essentially fully harmonizing in the sence that additional reqirements imposed 

or retained by Member States must be rigorously justified…”, beschikbaar via 

http://ec.europa.eu/yqol/index.cfm?fuseaction=legislation.showGroup&groupCode=MiFID, in deze tekst wordt 

de verkorte naam “MiFID Q&A” gebruikt; V. COLAERT, De Meerlagige rechtsverhouding financiële 

dienstverlener – belegger Een onderzoek naar de verhouding tussen de MiFID gedragsregels, consumentenrecht 

en burgerlijk recht, getoetst aan de regels inzake pretransactionele informatieverplichtingen, doctoraal 

proefschrift Katholieke Universiteit Leuven faculteit Rechtsgeleerdheid, 2010, 103. 

http://ec.europa.eu/yqol/index.cfm?fuseaction=legislation.showGroup&groupCode=MiFID
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tegen te gaan. Daarnaast moet voor de toepassing van de ‘flexibility clause’ ook nog aan een 

aantal voorwaarden worden voldaan.
18

 

3.2. Visie TISON 

Echter niet iedereen volgt deze zienswijze. TISON nuanceert de visie van COLAERT. Zo 

betwijfelt hij of de Uitvoeringsrichtlijn aan de gedragsregels een volledig harmoniserend 

karakter kan toekennen dat niet door de MiFID zelf werd vooropgesteld. Dit zou volgens hem 

de noodzakelijke normenhiërarchie tussen de richtlijn zelf en haar Uitvoeringsbesluit 

miskennen.
19

 TISON geeft daarnaast ook aan dat het betwijfelbaar is of uniforme toepassing 

noodzakelijkerwijze ook synoniem staat voor identieke gedragsregels in alle lidstaten. 

Ondanks het feit dat TISON vindt dat er geen conclusie kan getrokken worden over de 

beoogde harmonisatiegraad
20

, erkent hij wel dat de Commissie, wat betreft de gedragsregels, 

toch lijkt uit te gaan van het postulaat van de maximale harmonisatie die de lidstaten belet om 

meer te reguleren.
21

 

Wat betreft de ‘flexibility clause’ geeft TISON toe dat hierdoor de mogelijkheid van de 

lidstaten tot ‘goldplating’
22

 inderdaad beperkt wordt tot uitzonderlijke gevallen. Dit is voor 

hem echter geen geldig argument om te besluiten dat de MiFID zelf, die in termen van 

wetshiërarchie hoger staat, ook maximale harmonisatie inhoudt.
23

 Wat betreft de bepalingen 

van de MiFID die niet door het Uitvoeringsbesluit worden uitgevoerd is meer interpretatie 

nodig.  

3.3.Visie GRUNDMANN-VAN DE KROL 

Ook GRUNDMANN-VAN DE KROL stelt dat de mate van harmonisatie afhankelijk is van de 

betreffende bepaling, waarbij zij een onderscheid maakt tussen de MiFID zelf en haar 

                                                           
18

 Art. 4 jo. overwegingen 8,9 en 10 Uitvoeringsrichtlijn MiFID. 
19

 M. TISON, “De bescherming van de belegger in het Belgisch kapitaalmarktenrecht: de hobbelige weg naar een 

Europees ius commune” in A. BRUYNEEL (ed.), Synthèses de droit bancaire et financier, Liber amicorum André 

Bruyneel, Brussel, Bruylant, 2008, 16. 
20

 M.TISON, “Financial Market Integration in the Post FSAP era. In search of Overall Conceptual Consistency in 

the Regulatory Framework” in G. FERRARINI, E. WYMEERSCH (eds.), Investor Protection in Europe, Corporate 

Law Making, the MiFID and Beyond, Oxford, Oxford University Press, 2006, 443-465. 
21

 M. TISON, “De bescherming van de belegger in het Belgisch kapitaalmarktenrecht: de hobbelige weg naar een 

Europees ius commune” in A. BRUYNEEL (ed.), Synthèses de droit bancaire et financier, Liber amicorum André 

Bruyneel, Brussel, Bruylant, 2008, 16. 11-27. 
22

 Met ‘goldplating’ wordt de praktijk bedoeld waarbij nationale instanties verder gaan bij de implementatie van 

richtlijnen van de Europese Gemeenschap dan  wat deze richtlijnen zelf voorschrijven. 
23

 M. TISON “De civielrechtelijke dimensie van MiFID in rechtsvergelijkend perspectief”, Ondernemingsrecht 

2010, 305-3010. 
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Uitvoeringsrichtlijn.
24

 De schrijfster wijst er hierbij op dat, aangezien de meeste bepalingen 

een opdracht aan de lidstaten bevatten, dit veelal geen ruimte biedt om meer of andere 

regelingen te treffen dan hetgeen in de richtlijn staat. Dit komt bijvoorbeeld tot uiting in de 

woorden ‘de lidstaten schrijven voor’ of ‘de lidstaten dragen er zorg voor’ of door het feit dat 

bijvoorbeeld artikel 48 MiFID een instructie bevat aan de bevoegde autoriteit.  Hierdoor is er 

hoe dan ook sprake van een grote mate van harmonisatie. Tevens wijst GRUNDMANN-VAN DE 

KROL erop dat de Europese Commissie zelf in haar ‘Background Note’ bij het eerste ontwerp-

Uitvoeringsrichtlijn MiFID schreef dat de Uitvoeringsrichtlijn ‘establishes a highly 

harmonized legal regime’ waarbij het doel is ‘to ensure a uniform application of those 

provisions’. Hierbij is het voor de lidstaten bijgevolg niet de bedoeling dat zij ‘should add 

supplementary rules to those needed for the transposition of the implementing directive, as 

this would be contrary to the goal of achieving uniform application’.
25

 Hierin stelt de 

Europese Commissie dus letterlijk dat een hoog niveau van harmonisatie wordt nagestreefd 

om een uniforme applicatie van de regels te verzekeren, waarbij niet beoogd wordt dat 

lidstaten zelf nog veel extra regels uitvaardigen. Nochtans wordt hierbij niet verwezen naar 

maximale harmonisatie. Dit heeft allicht te maken, zoals reeds eerder werd aangehaald, met 

artikel 4 van de Uitvoeringsrichtlijn, die de lidstaten toestaat om onder bepaalde voorwaarden 

aanvullende eisen te stellen.  

Wanneer GRUNDMANN-VAN DE KROL het dan heeft over MiFID zelf, merkt zij op dat de 

richtlijn op bepaalde punten toch aan de lidstaten enige vrijheid heeft gegeven om af te wijken 

van de uitgewerkte regeling om aanvullende en strengere eisen te stellen. Dit leidt ze af uit de 

bewoordingen ‘de lidstaten schrijven ten minste voor’.
26

 Ondanks dit laatste gaat ze toch ook 

uit van een grote mate van harmonisatie van MiFID.  

Bij de loutere bespreking van de gedragsregels stelt GRUNDMANN-VAN DE KROL dat ook hier 

weer een maximale harmonisatie wordt gesuggereerd. Zo heeft artikel 19, lid 10 MiFID het 

over de gedragsregels met als doel de beleggers afdoende bescherming te bieden en een 

                                                           
24

 C.M. GRUNDMANN-VAN DE KROL, Handboek Beleggingsondernemingen, in Onderneming en Recht, 

Deventer, Kluwer, 2009, 53-56. 
25

 EUROPESE COMMISSIE, §2.2.1 “Background Note – Draft Commission Directive Implementing Directive 

2004/39 of the European Parliament and of the Council as regards record-keeping obligations for investment 

firms, transaction reporting, market transparency, admissions of Financial Instruments to trading, and defined 

terms for the purposes of that Directive” bij het eerste ontwerp Uitvoeringsrichtlijn MiFID, 6 februari 2006, in 

deze tekst wordt de verkorte naam “Background Note” gebruikt. 
26

 Bijvoorbeeld art. 24, leden 3 en 4; art 28, lid 1; art. 29, lid 1; art. 30, lid 1; art. 44, lid 1; art. 45, lid 1 en art. 55, 

lid 1 MiFID. 
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uniforme toepassing te garanderen. Bovendien zijn deze gedragsregels zeer gedetailleerd 

uitgewerkt in de Uitvoeringsrichtlijn waardoor de manoeuvreerruimte erg wordt ingeperkt.
27

 

C. Conclusie bij dit hoofdstuk 

De meerderheid van de rechtsleer neemt aan dat het grootste deel van de richtlijn toch 

volledige harmonisatie beoogt, met uitzondering van de bepalingen waarvoor uitdrukkelijk 

het tegendeel blijkt.
28

 Ondanks het feit dat dit nergens expliciet uit de richtlijn blijkt sluit ik 

mij ook bij dit meerderheidsstandpunt aan, althans wat betreft de gedragsregels. Het is 

volgens mij inderdaad zo dat geen algemene uitspraak kan gedaan worden over de volledige 

richtlijn. Er zal per bepaling moeten nagegaan worden wat de beoogde harmonisatiegraad is. 

Ik ben het niet eens met COLAERT die om haar standpunt te ondersteunen verwijst naar het 

Uitvoeringsbesluit want ik meen, net als TISON, dat dit in strijd is met de hiërarchie van de 

wetgevende normen. Ik geloof wel dat uit het voorgaande is gebleken dat de Europese 

wetgever een hoge mate van harmonisatie trachtte teweeg te brengen en uniformiteit in de 

toepassing van de regels te verzekeren. 

 

                                                           
27

 C.M. GRUNDMANN-VAN DE KROL, Handboek Beleggingsondernemingen, in Onderneming en Recht, 

Deventer, Kluwer, 2009, 106-107. 
28

 D. BUSCH, “Het ‘civiel effect’ van MiFID: Europese invloed op aansprakelijkheid van vermogensbeheerders”, 

Ondernemingsrecht (Nederland) 2012, afl. 2, 15; O.O. CHEREDNYCHENKO, “Principles of European Law on 

Finanial Service Contracts”,  European Review of Private Law 2008, Vol. 16, No. 3, 466; V. COLAERT, De 

Meerlagige rechtsverhouding financiële dienstverlener – belegger Een onderzoek naar de verhouding tussen de 

MiFID gedragsregels, consumentenrecht en burgerlijk recht, getoetst aan de regels inzake pretransactionele 

informatieverplichtingen, doctoraal proefschrift Katholieke Universiteit Leuven faculteit Rechtsgeleerdheid, 

2010, 105; V. COLAERT & T. VAN DYCK, “MiFID en de gedragsregels. Een nieuw juridisch kader voor 

beleggingsdiensten”, Tijdschrift voor Belgisch Handelsrecht 2008/3, p. 229, nr. 8‐9, met verdere verwijzingen; 

C. M. GRUNDMANN-VAN DE KROL, Handboek Beleggingsondernemingen, in Onderneming en Recht, Deventer, 

Kluwer, 2009, 53-56; N. MOLONEY, EC Securities Regulation, Oxford, Oxford University Press, 2008, 366; D. 

BUSCH, “Het ‘civiel effect’ van MiFID: Europese invloed op aansprakelijkheid van vermogensbeheerders”, 

Ondernemingsrecht  (Nederland) 2012, afl. 2, 15. 
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Hoofdstuk 3: Inhoud MiFID en implicaties van harmonisatiegraad voor 

uniformiteit en beleggersbescherming 

A. Nieuwe vragen 

Uitgaan van maximale harmonisatie betekent nog niet dat alle vragen hiermee beantwoord 

zijn. In feite is hiermee slechts het tipje van de ijsberg gelicht. Zo kan men zich bijvoorbeeld 

nog de vraag stellen naar de bereikte graad van uniformiteit. Het is namelijk niet omdat een 

richtlijn maximale harmonisatie beoogt dat ze er ook steeds in zal slagen een uniform geheel 

van regelingen binnen Europa tot stand te brengen. Bovendien betekent maximale 

harmonisatie niet noodzakelijk dat de beleggers effectief beter beschermd worden onder deze 

richtlijn. Voor we een antwoord op deze vragen kunnen vinden dienen we eerst iets meer te 

weten over de MiFID zelf en haar inhoud. 

B. Rechten, Plichten en Handhaving MiFID 

Ik haalde in de inleiding al aan dat MiFID verschillende verplichtingen oplegt aan de 

financiële instellingen die onder het toepassingsgebied ervan vallen en dat deze onder te 

brengen zijn onder de noemer van gedragsregels. Verder in deze Masterproef ga ik hier ook 

uitgebreider op in. Opvallend aan MiFID is dat ze de beleggersbescherming ook enkel tracht 

te verwezenlijken door middel van die gedragsregels. Ze lijkt hierbij geen ‘extra’ rechten toe 

te kennen aan de beleggers die bijgevolg geen expliciete aanspraken krijgen om in te roepen 

tegen de financiële instellingen, als deze laatsten hun verplichtingen niet nakomen. 

Zowel de MiFID als de ISD zijn opgesteld vanuit het perspectief van publieke handhaving.
29

 

De publieke handhaving van de bepalingen uit de MiFID die de belegger moeten beschermen 

gebeurt via toezichthoudende autoriteiten die door de lidstaten in het leven moeten worden 

geroepen. Titel IV handelt over de bevoegde autoriteiten en hun machten, bevoegdheden en 

taken. Hun samenwerking met de lidstaten wordt besproken in dezelfde titel alsook de 

administratieve sancties die deze administratieve autoriteiten kunnen opleggen. Ook moeten 

buitengerechtelijke procedures in het leven worden geroepen en moet er de mogelijkheid 

bestaan op hoger beroep tegen de beslissingen van de administratieve gerechtshoven. 

                                                           
29

 O.O. CHEREDNYCHENKO, “The Regulation of Retail Investment Services in the EU: Towards the Improvement 

of Investor Rights?”,  Journal of Consumer Policy 2010, 409. 
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De MiFID pakt haar beleggersbeschermend oogmerk dus vooral via de procedurele weg aan. 

Men kan zich hierbij de vraag stellen of deze verplichtingen die aan de financiële instellingen 

worden opgelegd en de benadering die MiFID volgt voor de handhaving ervan ook effectief 

een verbetering zullen betekenen in het beschermingsstatuut van de beleggers. Het lijkt er op 

dat er een grote mate van discretionaire bevoegdheid wordt overgelaten aan de lidstaten om 

zelf de gerechtshoven en sancties uit te werken die volgens hen geschikt zijn om de gevallen 

aan te pakken waarin de financiële instellingen de hen opgelegde MiFID-regels niet naleven. 

Of een grote mate van discretionaire bevoegdheid en een doelstelling van maximale 

harmonisatie met een oogmerk van hoge uniformiteit in het beleggersbeschermingsstatuut met 

elkaar te verzoenen zijn wordt in het volgende onderzocht.  

C. Mate van uniformiteit 

1. Algemene criteria om de uniformiteitsgraad te bepalen 

1.1. Inleiding 

We weten nu waar de MiFID voor staat, dat voor het grootste deel wordt aangenomen dat ze 

maximale harmonisatie nastreeft en we weten iets meer over haar inhoud: de rechten die ze 

toekent, de plichten die ze oplegt en de handhavingsvorm die ze gebruikt. Een belangrijke 

opmerking in deze context en aansluitend bij de vorige paragraaf is het feit dat maximale 

harmonisatie, ook al beoogt ze dan een hoge mate van uniformiteit, niet noodzakelijk 

synoniem staat voor exhaustieve of volledige harmonisatie.
30

 Maximale harmonisatie betekent 

hoogstens dat consumenten en bedrijven die zich met grensoverschrijdende activiteiten in de 

zin van de richtlijn bezighouden erop mogen vertrouwen dat de regels van het spel in alle 

lidstaten qua inhoud min of meer op hetzelfde neerkomen. Dus, als de maximale harmonisatie 

op dit gebied een succes is, dan zouden de juridische versnippering die de werking van de 

interne markt voor financiële diensten belemmeren, van nu af aan tot het verleden moeten 

behoren. 
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1.2. Criteria: korte voorstelling 

1.2.1. Algemeen 

De bereikte graad van harmonisatie en uniformiteit hangt af van een aantal factoren die 

veranderlijk zijn bij elke richtlijn. CHEREDNYCHENKO onderscheid er 3: het toepassingsgebied 

van de richtlijn, de mate van volledigheid van de uitgewerkte regeling en de discretionaire 

bevoegdheid van de lidstaten. 
31

 

1.2.2. Toepassingsgebied 

De eerste factor spreekt volgens mij voor zich: hoe meer financiële diensten en instellingen er 

onder het toepassingsgebied van de richtlijn vallen, hoe groter het gereguleerde veld. Dit zal 

dan leiden tot een grotere kans op effectieve harmonisatie en tot een kleinere kans op 

fragmentatie van de verschillende regelgevingen over de verschillende lidstaten. Om het met 

een zeer simpel voorbeeld uit te leggen: indien de MiFID enkel de handel in aandelen regelt 

maar niet de handel in opties, dan zullen de lidstaten wat betreft de handel in opties allemaal 

hun eigen reguleringen behouden en zal er op dat vlak helemaal geen uniformiteit bereikt 

worden. De uniformiteit die eventueel zal bereikt worden door de gereguleerde en 

geharmoniseerde handel in aandelen zal uiteindelijk weinig uitmaken omdat een groot deel 

van de financiële markt niet onder het toepassingsgebied van de richtlijn valt. Enkel de handel 

in aandelen regelen zou dus vrij nutteloos zijn, zelfs al zou deze dan wel een uniforme 

regeling kennen in alle lidstaten. In dit voorbeeld vallen er dus niet voldoende financiële 

diensten onder het toepassingsgebied van de richtlijn, waardoor het resultaat ook 

teleurstellend is. Een ander voorbeeld is het aantal financiële instellingen die onder het 

toepassingsgebied van de richtlijn vallen. Hoe minder financiële instellingen aan de 

gedragsregels moeten voldoen, hoe meer instellingen logischerwijs buiten het toepassingsveld 

van de richtlijn vallen en hoe minder beleggers effectief beschermd zullen zijn door de 

uiteengezette regeling. 

1.2.3. Volledigheidsgraad 

De tweede factor of de volledigheidsgraad van de richtlijn, heeft te maken met de mate waarin 

een bepaalde richtlijn uitvoerig en volledig de kernelementen van een contractueel kader voor 
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het verstrekken van een bepaald type financiële dienst uiteenzet, en bijgevolg de mate waarin 

de richtlijn expliciet of impliciet de lidstaten toelaat de wettelijke regeling uitgewerkt daarin 

aan te vullen met andere nationale regels. Een richtlijn die slechts enkele aspecten van een 

juridisch kader regelt, terwijl ze andere essentiële elementen achterwege laat zal nauwelijks 

de juridische fragmentatie oplossen. Deze versnippering zal ook niet worden aangepakt als de 

lidstaten bepaalde regels mogen behouden of uitvaardigen die, ook al regelen ze dezelfde 

materie, een andere juridische basis hebben dan de voorgeschreven regels in de richtlijn. Om 

in te pikken op hetzelfde voorbeeld als hierboven: stel dat een richtlijn zowel de handel in 

aandelen als de handel in opties regelt, maar het hierbij enkel heeft over de precontractuele 

fase. De regels waaraan de partijen onderworpen zijn tijdens de loop van het contract laat ze 

volledig onbesproken. Ook hier zullen de beleggers weinig bescherming genieten daar de 

richtlijn onvoldoende kernproblemen bevat, ook al beoogt ze dan wel volledige harmonisatie. 

Een ander voorbeeld kan zijn dat er te weinig aandacht wordt besteed aan de handhaving van 

de uiteengezette regels in de richtlijn. De lidstaten zullen in dit geval ook een eigen regeling 

uitwerken, wat de harmonisatie en uniformiteit ook niet ten goede komt. Ironisch genoeg kan 

een uitgebreide of volledige minimum harmonisatiemaatregel uiteindelijk een groter 

harmoniserend effect hebben dan een onvolledige richtlijn met maximum harmonisatie. 

1.2.4. Discretionaire Bevoegdheid 

De laatste factor die CHEREDNYCHENKO aanhaalt is de discretionaire bevoegdheid van de 

lidstaten om zelf nog extra regels uit te vaardigen. Zelfs als een maatregel een breed 

toepassingsgebied heeft en een breed genoeg scala van kernproblemen omvat, dan nog kan 

het zijn dat de richtlijn en de daarin uiteengezette wettelijke regeling niet voldoende ‘strak’ 

zijn om een hoge mate van uniformiteit te bereiken in de gebieden onder de werkingssfeer die 

ze omvat. Deze discretionaire bevoegdheid kan op verschillende manieren worden verleend. 

Soms wordt ze expliciet door de wetgever verleend door aan de lidstaten uitdrukkelijk de 

mogelijkheid te geven om af te wijken van de richtlijn. In dit geval zal er natuurlijk weinig 

uniformiteit worden bereikt en is er in feite weinig verschil met een richtlijn van het type 

minimum harmonisatie. Soms wordt de discretionaire bevoegdheid ook impliciet gegeven. 

Als de uiteengezette materie bijvoorbeeld te abstract is door het gebruik van vage normen of 

algemene bepaling die de deuren openen voor uiteenlopende interpretaties en toepassingen die 

verschillend zijn in elke lidstaat, rekening houdend met de eigen plaatselijke 

marktomstandigheden en tradities.  
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Een mogelijke oplossing in deze situatie kan geboden worden door een voorgeschreven 

bindende interpretatie van de vage normen en algemene clausules door het Europese Hof van 

Justitie. Vanuit praktisch oogpunt is dit echter nogal moeilijk. Zelfs indien het Hof een 

centralistische en proactieve rol neemt in het creëren van een uniform geheel, deze 

ontwikkeling zal sowieso enige tijd in beslag nemen en zal niet noodzakelijkerwijs gelijke 

invloed hebben op alle slecht gedefinieerde concepten in een bepaalde maximum 

harmonisatie richtlijn. 

2. Criteria toegepast op MiFID 

2.1. Toepassingsgebied 

Na een eerste onderzoek van titel I van de richtlijn
32

 lijkt de MiFID een vrij breed 

toepassingsgebied te kennen. De gedragsregels van de MiFID omspannen een brede waaier 

van beleggingsdiensten en -activiteiten die betrekking hebben op  een grote verscheidenheid 

aan financiële instrumenten van beleggingsondernemingen of kredietinstellingen. De 

gereglementeerde beleggingsdiensten en -activiteiten variëren daarbij van vrij eenvoudige tot 

meer complexe diensten. Deze staan gedefinieerd in artikel 4 MiFID met verwijzing naar deel 

A van bijlage I met betrekking tot één van de in deel C van bijlage I genoemde 

instrumenten.
33

Zo blijft de richtlijn qua toepassingsgebied niet beperkt tot eenvoudige 

financiële instrumenten zoals aandelen en obligaties. Integendeel, de MiFID gedragsregels 

gelden ook bij de handel in vele andere financiële instrumenten beschreven in deel C van 

bijlage I, in het bijzonder afgeleide instrumenten, zoals opties, futures, swaps en andere 

contracten die betrekking hebben op effecten, valuta en rentevoeten. 

Er zijn echter ook hiaten in de werkingssfeer van MiFID: zo wordt er bijvoorbeeld niets 

gezegd over ‘gemengde vormen van financiële diensten’. Alle financiële diensten die niet te 

categoriseren vallen onder de 8 soorten die vernoemd worden onder deel A van bijlage I 

vallen dus niet onder de MiFID. Deel A van bijlage I heeft het over: (1) het ontvangen en 

doorgeven van orders met betrekking tot één of meer financiële instrumenten, (2) het 

uitvoeren van orders voor rekening van cliënten, (3) het handelen voor eigen rekening, (4) 

vermogensbeheer, (5) beleggingsadvies, (6) het overnemen van financiële instrumenten en/of 
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plaatsen van financiële instrumenten met plaatsingsgarantie, (7) het plaatsen van financiële 

instrumenten zonder plaatsingsgarantie en tot slot (8) het exploiteren van multilaterale 

handelsfaciliteiten.
34

 

Anderzijds is er nog lang geen uniformiteit bereikt op het vlak van de pakketproducten voor 

retailbeleggingen of zogenaamde PRIP’s.
35

 De bestaande wettelijke voorschriften op vlak van 

transparantie, verkoop en advies verschillen erg afhankelijk van de juridische vorm die de 

beleggingsproducten aannemen en het specifieke kanaal waarlangs zij worden verkocht. 

Sommige van die vormen en verkoopkanalen worden namelijk helemaal niet behandeld in het 

EU-recht, hierdoor is het ook logisch dat er voor dit specifiek soort beleggingen nog geen 

coherente en uniforme basis is voor de bescherming van de beleggers.
36

 

2.2. Volledigheid 

De belangrijkste bemerking die gemaakt moet worden in het kader van de bespreking van de 

volledigheid van de MiFID is het feit dat ze ogenschijnlijk geschreven is vanuit een 

publiekrechtelijk – en dus geen privaatrechtelijk- oogpunt. Op het publiek- dan wel privaat 

karakter van de MiFID wordt verder in deze Masterproef uitgebreid ingegaan. Volgens artikel 

51 MiFID moeten de lidstaten administratieve maatregelen of administratieve sancties 

uitwerken die kunnen opgelegd worden aan de verantwoordelijke personen indien de ter 

uitvoering van de richtlijn vastgestelde bepalingen niet worden nageleefd. De lidstaten 

moeten erop toezien dat deze maatregelen doeltreffend, evenredig en afschrikkend zijn.  

Voor het overige benadert de MiFID de problematiek van de beleggersbescherming 

voornamelijk vanuit een procedureel oogpunt: zo moeten de financiële instellingen de klanten 

informeren, adviseren en waarschuwen en hebben ze een belangrijke onderzoeksplicht ten 

opzichte van hun klanten om hen te leren kennen en hen het meest geschikte product aan te 

bieden. De financiële dienstverleners moeten ervoor zorgen dat de klanten de risico’s van de 

hen aangeboden instrumenten juist kunnen inschatten en begrijpen. Ook in dit opzicht is de 
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MiFID echter onvolledig. Ze zegt namelijk niets over de situatie van de sluiting van 

beleggingstransacties in de afwezigheid van voldoende financiële middelen. Eventuele 

inhoudelijke beperkingen hieraan zijn een controversieel onderwerp en aangezien de MiFID 

hier niet aan raakt is het ook logisch dat de lidstaten zelf verschillende systemen hebben 

uitgewerkt om hiermee om te gaan. Zo bestaat bijvoorbeeld in enkele landen een systeem van 

zogenaamde marginverplichtingen. Ook hierop wordt verder ingegaan. 

Het is opvallend dat de MiFID geen echte rechten toekent aan de beleggers die onder de 

richtlijn vallen. De gedragsregels bevatten geen remedies in het geval de financiële 

instellingen ze niet naleven. De remediëring in geval van niet-naleving van de MiFID-

gedragsregels is bijgevolg helemaal niet geharmoniseerd aangezien de richtlijn deze materie 

aan het privaat recht van de lidstaten overlaat. De volledigheid of beter de onvolledigheid van 

de MiFID op dit punt is mijns inziens de grootste reden waarom de beoogde maximale 

harmonisatie onmogelijk bereikt kan worden. Net omdat deze remediëring, die volgens mij 

een cruciaal onderdeel van de beleggersbescherming uitmaakt, niet is geregeld en dus 

uiteenlopend zal ingevuld worden in de verschillende lidstaten, kan er niet gesproken worden 

van een geslaagde geharmoniseerde toestand. Vraagstukken die hierbij aansluiten zoals deze 

van de causaliteit, de bewijsproblematiek en de gedeelde aansprakelijkheid worden in MiFID 

genegeerd. Hierdoor zullen Europese beleggers nog steeds een verschillende mate van 

bescherming krijgen naar gelang de toepasselijke privaatrechtelijke wetgeving (of 

publiekrechtelijke wetgeving, afhankelijk van de implementatiewijze). Hoe verschillend die 

beleggersbescherming is zal verder in deze Masterproef bij de bespreking van enkele 

Europese landen blijken.  

2.3. Discretionaire bevoegdheid 

Wat betreft de beoordeling van de discretionaire bevoegdheid van de lidstaten maakt 

CHEREDNYCHENKO een onderscheid tussen enerzijds de discretionaire bevoegdheid die staten 

hebben in het kader van de toezichtnormen, en anderzijds de discretionaire bevoegdheid die 

lidstaten genieten in verband met privaatrechtelijke zorgplichten.
37
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2.3.1. Toezichtsnormen 

Lamfalussy proces 

Wat de toezichtnormen betreft is het belangrijk hier even de zogenaamde Lamfalussy 

architectuur aan te halen. Het Lamfalussy proces is een benadering die wordt gebruikt voor de 

ontwikkeling van voorschriften inzake financiële dienstverlening door de Europese Unie. Dit 

proces is samengesteld uit vier onderscheiden "niveaus", die zich elk op een specifiek stadium 

van de tenuitvoerlegging van de wetgeving toespitsen. Op het eerste niveau nemen het 

Europees Parlement en de Raad van de Europese Unie een stuk wetgeving aan waarin de 

kernwaarden van een wet worden opgericht en de richtlijnen voor de uitvoering ervan worden 

uiteengezet. Op dit niveau werd de MiFID aangenomen. Op het tweede niveau wordt de wet 

vervolgens nader uitgewerkt met gedetailleerde en technische uitvoeringsmaatregelen. Hier 

geven sectorspecifieke commissies zoals het ESC
38

 en het vroegere CESR
39

 of huidige 

ESMA
40

, en toezichthouders advies over technische details van het aan te nemen stuk 

wetgeving waarna ze het tot een stemming brengen in het bijzijn van vertegenwoordigers van 

alle lidstaten in het Europees Parlement. De maatregelen die op dit niveau worden genomen 

omvatten de Uitvoeringsrichtlijn bij de MiFID met betrekking tot organisatorische eisen en 

voorwaarden voor de beleggingsinstellingen, en de Verordening tot uitvoering van de MiFID 

met betrekking tot de verplichtingen tot het bijhouden van gegevens voor de 

beleggingsinstellingen, het melden van transacties, de markttransparantie en de toelating van 

financiële instrumenten tot de handel.
41

 Op het derde niveau vervolgens werken nationale 

regelgevende instanties aan de coördinatie van de nieuwe regelgeving in samenwerking met 

andere naties. Het vierde niveau tot slot betreft dan de naleving en handhaving van de nieuwe 

regels en wetten. 

Dergelijke aanpak zou aanzienlijk de marge van de vrijheid van de lidstaten moeten 

verminderen als het aankomt op de uitvoering en handhaving van de toezichtnormen in hun 
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nationale rechtsorde. De MiFID is een mooi voorbeeld dat aantoont dat de Lamfalussy 

architectuur inderdaad de discretionaire bevoegdheid van de lidstaten inperkt waarbij de 

MiFID zelf de niveau 1 richtlijn vormt en het Uitvoeringsbesluit als tweede niveau de 

algemene regels nader uitwerkt.
42

 Ook al hebben de lidstaten dan op vele plaatsen nog ruimte 

om de inhoud van regels nader te specificeren, de manoeuvreerruimte hiervoor is veelal 

beperkt door de detaillistische aanpak va de EU die reeds op het niveau van de richtlijn vast 

ligt.    

Echter, zelfs met de Lamfalussy structuur blijft het in sommige gebieden moeilijk om 

convergentie te bereiken in de nationale toezicht- en nalevingpraktijken. Een belangrijk 

obstakel dat CHEREDNYCHENKO hierbij aanhaalt is het loyaliteitsbeginsel neergelegd in artikel 

19 MiFID. Dit loyaliteitsbeginsel legt namelijk aan beleggingsondernemingen en 

kredietinstellingen op om zich op loyale, billijke en professionele wijze in te zetten voor de 

belangen van haar cliënten. Vooral de woorden billijk, loyaal en belangen (in het Engels: 

‘best interests’) laten veel aan de verbeelding over. Het loyaliteitsbeginsel werd niet verder 

versterkt of uitgewerkt in de Niveau 2 Uitvoeringsbesluiten waardoor de lidstaten er 

verschillende kanten mee op kunnen. Het zal bijgevolg erg moeilijk zijn voor de 

toezichthoudende autoriteiten om uit te maken of het loyaliteitsbeginsel al dan niet 

geschonden is. Verder in artikel 19 staat nog dat de beleggingsonderneming de nodige 

informatie moet inwinnen teneinde de cliënt of potentiële cliënt de voor hem geschikte 

beleggingsdiensten en financiële instrumenten te kunnen aanbevelen.
43

 Bovendien bestaan er 

geen aanwijzingen over wat de lidstaten moeten verstaan onder ‘geschikt’ beleggingsadvies. 

Zoals ik verder in deze thesis zal aantonen merken we dat verschillende lidstaten dit dan ook 

op verschillende wijze zullen interpreteren. Het loyaliteitsbeginsel is in die zin een obstakel 

omdat het een vage norm is die verschillend kan worden ingevuld door de verschillende 

lidstaten en bijgevolg ook moeilijk voor eenheid zal kunnen zorgen. 

Principle-based benadering 

GRUNDMANN-VAN DE KROL heeft het in deze context over de ‘principles-based benadering’ 

van de MiFID.
44

 Zij stelt dat, ondanks de grote mate van harmonisatie, de lidstaten toch nog 
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ruimte hebben om eigen wet- en regelgeving als het ware te incorporeren in de MiFID. Door 

het feit dat de nationale invulling van open normen, begrippen of ‘principles’
45

 ruimte laat 

voor een verschillende invulling en uitleg naargelang de cultureel-juridische context van de 

verschillende lidstaten, zal de volledige harmonisatie onvermijdelijk ondermijnd worden en 

eenvormig recht niet kunnen ontstaan.
46

 Toch heeft dergelijke benadering ook wel voordelen. 

Het voordeel dat hiermee een ‘one-size-fits-all’-benadering wel degelijk wordt vermeden, het 

feit dat hiermee een grote mate van verantwoordelijkheid aan de verschillende actoren wordt 

overgelaten en de flexibiliteit en diversiteit die met deze aanpak worden bereikt zijn slechts 

enkele voorbeelden hiervan.  

Ondanks het feit dat er effectief grondslagen zijn te vinden voor deze principles-based-

benadering
47

, aanziet GRUNDMANN-VAN DE KROL de MiFID en haar Uitvoeringsrichtlijn niet 

als instrumenten geschreven vanuit een ‘mainly principle based approach’.
48

 Zij wijst hierbij 

op de hoge mate van details die beide richtlijnen bevatten en op zijn bevinding dat deze 

principles-based-benadering slechts is toegepast op enkele aspecten van de MiFID. Om de 

cirkel rond te maken kan tevens weer worden verwezen naar de Lamfalussy-architectuur: de 

effecten van een eventuele principles-based-benadering mogen niet overschat worden 

aangezien vele van de vage normen verder zijn uitgewerkt op het tweede en het derde niveau, 

wat de spelingsruimte van de lidstaten weer verder inperkt.  

Los daarvan kan niet worden ontkend dat het gebruik van de vage normen, zelfs wanneer we 

hun uitwerkingen op de verdere niveaus in rekening nemen, toch hebben geresulteerd in 

gedifferentieerde benaderingen in de verschillende lidstaten. 

2.3.2. Zorgplichten 

De discretionaire bevoegdheid die de lidstaten genieten in het kader van de privaatrechtelijke 

zorgplichten maken ons verhaal zo mogelijk nog ingewikkelder. De verstrekking van 

beleggingsdiensten wordt immers geregeld door een wettelijk kader dat uit 2 delen bestaat: 

aan de ene zijde regelt het privaatrecht deze materie. Aan de andere kant is het publiekrecht, 

zoals eerder aangehaald, ook alom aanwezig in dit systeem. De vraag stelt zich dus hoe deze 

                                                                                                                                                                                     
regelgevingskader afgestemd moet zijn op de diversiteit die de beleggingsondernemingen vertonen, maar wel 
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twee sets van regels zich verhouden tot elkaar.
49

 Het staat alleszins vast dat het nationaal 

privaatrecht niet los staat van de gedragsregels. De beïnvloeding zal vooral gebeuren in die 

zin dat de  gedragsregels een bepaald effect zullen hebben op de vorming van het nationaal 

privaat recht. In het Engels en verder in deze Masterproef wordt in deze context van het 

‘radiating effect’ van de gedragsregels gesproken. Echter, het valt sterk te betwijfelen of dit 

zogenaamde radiating effect volstaat om ook effectief complete harmonisatie teweeg te 

brengen. Een belangrijke vraag hierbij is in welke mate het privaat recht deze gedragsregels 

volgt en moet volgen. Of crucialer nog: in hoeverre kunnen nationale lidstaten nog louter 

privaatrechtelijke regels, met name zorgplichten, uitvaardigen los van de gedragsregels die 

reeds vaststaan in de MiFID? Hierbij moet in het achterhoofd worden gehouden dat MiFID 

hoofdzakelijk geschreven werd vanuit een oogpunt van maximale harmonisatie. Het antwoord 

op deze vraag zal overigens verschillend luiden afhankelijk van de aard van de 

gedragsregels
50

, waarover later meer. Over al deze vragen zwijgt de richtlijn als een graf. 

Het gevolg van dit stilzwijgen, en van de nadruk die de MiFID legt op het vestigen van 

effectieve controle op de financiële dienstverleners, is dat de oplossing van dit vraagstuk tot 

op heden voornamelijk is overgelaten aan de nationale gerechtshoven en de alternatieve 

geschillenbeslechtingmechanismen. Deze zullen dan meestal de impact van de 

toezichtnormen op privaatrechtelijke concepten erkennen, terwijl ze tegelijkertijd ook de 

autonomie van het privaatrecht en van de privaatrechtelijke berechting met betrekking tot 

deze normen zullen benadrukken.
51

 Verder in deze Masterproef, wanneer ik de situatie in 

verschillende landen van naderbij zal trachten te bekijken, ga ik ook in op de aanpak van de 

individuele lidstaten op dit specifiek probleem. In het kader van deze inleiding is het 

overbodig hier al op in te gaan. Een van de visies die de nationale hoven bij deze 

problematiek aannemen is dat de toezichtnormen wel de nationale privaatrechtelijke 

zorgplichten kunnen beïnvloeden maar deze laatsten niet kunnen voorschrijven of bepalen. 

Hierdoor behoudt het privaatrecht in zekere mate de mogelijkheid om de volledig 

geharmoniseerde gedragsregels onder de MiFID te omzeilen. Vandaar dat, ook al oefenen de 
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gedragsregels zeker een harmoniserend effect uit op de privaatrechtelijke zorgplichten, het 

echter onwaarschijnlijk is dat dit effect het stadium van volledige uniformiteit en maximale 

harmonisatie zal bereiken.  

D. Conclusie bij dit hoofdstuk 

De conclusie van dit kleine en voorlopige onderzoek naar de bereikte graad van uniformiteit 

toont dus een gemengd beeld. Op bepaalde vlakken houdt de MiFID een reële verbetering in 

ten opzichte van haar voorganger. Op andere vlakken faalt ze echter werkelijke harmonisatie 

teweeg te brengen.  

De voornaamste redenen hiervoor zijn de vaagheid van Europa over haar publiekrechtelijke of 

privaatrechtelijke karakter en het feit dat bepaalde kernproblemen onbehandeld blijven in 

deze richtlijn. Wat mij reeds opviel na een eerste analyse van MiFID was de grote mate van 

onduidelijkheid die deze richtlijn aan de dag brengt. Alleen al over de vraag naar de beoogde 

mate van harmonisatie van de richtlijn kan worden gediscussieerd, wat toch een eerste 

cruciaal punt lijkt voor men aan de implementatie ervan kan beginnen. Bovendien bestaan er 

zoals gezegd onnoemelijk veel interpretaties over het publiek- dan wel privaatrechtelijk 

karakter ervan en wordt met geen woord gerept over de remediëring in geval van niet-

naleving. Dit heeft voor grote onzekerheid gezorgd op vlak van de civielrechtelijke 

doorwerking van de richtlijn in het nationaal recht van de lidstaten en heeft tot verschillende 

regelingen en oplossingen geleid om deze onduidelijkheid op te vangen. Zeker wat betreft de 

remediëring moeten we vaststellen dat deze materie typisch aan de nationale lidstaten wordt 

overgelaten en dat hierdoor de beleggersbescherming, zelfs na de MiFID, nog steeds 

verschillend zal worden ingevuld in de onderscheiden landen van de Europese Unie.  
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Hoofdstuk 4: Verdere bespreking MiFID en publiek- of 

privaatrechtelijk karakter van de gedragsregels 

A. Inleiding 

In dit hoofdstuk bespreek ik de MiFID in meer detail. Hierbij focus ik mee opnieuw op de 

gedragsregels. Ik ga ten eerste na of ze tot het privaatrecht of tot het publiekrecht behoren 

waarbij ik enkele visies hieromtrent uiteen zet. Daarna tracht ik zelf tot de juist kwalificatie te 

besluiten. Dit is noodzakelijk voor ik tot de bespreking van de implementatie van de 

gedragsregels in enkele lidstaten van de Europese Unie kom.  

B. Inhoud en uitwerking gedragsregels 

1. Algemeen 

In deze Masterproef focus ik me zoals gezegd op de gedragsregels aangezien zij het meest 

betrekking op de civielrechtelijk relatie tussen klant een aanbieder van financiële diensten. 

Voor deze bespreking is dus vooral Titel II van MiFID waarin de gedragsregels worden uiteen 

gezet van belang. De gedragsregels stellen een uitgebreide catalogus van inhoudelijke eisen 

voor die toepasselijk zijn op de financiële instellingen die onder de richtlijn vallen. Ze gelden 

bij het verstrekken van beleggingsdiensten aan de ontvangers zowel tijdens de precontractuele 

als de contractuele fase.
52

 Zoals gezegd zijn de regels niet nieuw want ze vormen de 

uitwerking van het vroegere artikel 11 ISD. Hierin werden drie principes aangevoerd: het 

loyaliteitsprincipe of de zorgplicht, het ‘informed consent’-principe die bepaalde 

informatieverplichtingen vooropstelt en tot slot het zogenaamde ‘know your customer’ of 

‘ken-uw-cliënt’-principe. 

2. Principes 

Het eerste principe legt aan de financiële instellingen een plicht om op loyale en billijke wijze 

in het beste belang van haar al dan niet potentiële klanten te handelen. Het informed consent-

principe gelast de financiële instellingen om op adequate wijze alle dienstige en nuttige 

informatie te verstrekken aan haar (potentiële) klanten. De financiële dienstverlener heeft met 

andere woorden een actieve informatieplicht ten opzichte van haar cliënten. Het laatste of 

know your customer-principe draagt een zorgplicht op aan de financiële instellingen ten 
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opzichte van hun (potentiële) klanten. In het kader van dit laatste principe moet de financiële 

dienstverlener dan zoeken naar informatie over de financiële situatie, beleggingservaring en 

doelstellingen met betrekking tot de gevraagde diensten van de (potentiële) klant.
53

 

Deze principes zoals ze bestonden onder het regime van de ISD werden omgezet en verder 

geconcretiseerd in de artikelen 19 tot 24 MiFID. Deze artikelen ressorteren onder sectie 2 van 

titel II MiFID en bevatten allerlei bepalingen die de bescherming van de belegger moeten 

waarborgen. Deze verplichtingen omvatten: een algemene plicht tot loyaliteit; de plicht om 

duidelijk, eerlijk, en niet misleidende informatie te verstrekken; verschillende 

openbaarmakingverplichtingen, met name met betrekking tot de risico’s die betrokken zijn bij 

een bepaalde beleggingsdienst of –product; de plicht voor de financiële instelling om de klant 

te leren kennen en te waken over de "wenselijkheid" of "geschiktheid" van een 

beleggingsdienst, financieel instrument of beleggingsproduct; en de plicht om "optimale 

uitvoering" van de bestelling van de klant te waarborgen.
54

 

C. Kwalificatie gedragsregels: publiekrechtelijk of privaatrechtelijk? 

Zoals verder in dit onderzoek zal blijken en zoals reeds eerder werd aangehaald is het hier al 

van belang om uit te maken of de gedragsregels van publiekrechtelijke dan wel van 

privaatrechtelijke aard zijn. Hier schept de richtlijn namelijk zelf weinig duidelijkheid over. 

Meer bepaald stellen we ons de vraag of de bepalingen uit de richtlijn louter toezichtnormen 

inhouden dan wel (tevens) de privaatrechtelijke verhoudingen beïnvloeden. Deze kwalificatie 

is onder meer belangrijk om na te gaan hoe de implementatie van de MiFID-regels zal 

gebeuren in het nationaal recht van de lidstaten. Bovendien zal het antwoord op deze vraag 

ook deels uitmaken hoe de regels die zijn neergelegd in de richtlijn zich verhouden tot andere 

sets van regels die eveneens de relatie tussen financiële instelling en belegger regelen 

(bijvoorbeeld het consumentenrecht). Tot slot is de kwalificatie belangrijk om hun 

doorwerking en implementatie in het nationale recht te gaan onderzoeken. Zo zal het publiek- 

of privaatrechtelijk karakter van de richtlijn bijvoorbeeld ook van belang zijn om uit te maken 

of het nationaal recht van de lidstaten meer verregaande zorgplichten kan invoeren of 

behouden of niet.  
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In wat volgt tracht ik eerst redenen naar voor te schuiven als antwoord op de vraag waarom 

Europa zelf niet duidelijker deze kwalificatie maakte. Daarna bespreek ik enkele argumenten 

die zouden kunnen worden aangehaald om te concluderen tot de publiekrechtelijke 

kwalificatie waarna ik hetzelfde doe voor de privaatrechtelijke betiteling. Ik bespreek ook kort 

de optie van een soort ‘gemengde kwalificatie’ die eveneens door enkele auteurs wordt 

verdedigd. Tot slot haal ik nog even het belang van een correcte typering aan en tracht ik een 

eigen interpretatie te kiezen op grond van de uiteengezette argumenten. 

1. Vaagheid door Europa 

1.1. Oorzaak 

De reden voor deze onduidelijkheid  kan enigszins gevonden worden in de terughoudendheid 

van Europa om rechtstreeks in te grijpen in het verbintenissen‐ en aansprakelijkheidsrecht van 

de lidstaten. De nationale wetgevingen van de verschillende Europese lidstaten kampen nog 

steeds met sterke conceptuele verschillen onderling. Het uitdrukkelijk reguleren van de 

MiFID‐gedragsregels als precontractuele en contractuele bepalingen en het vastleggen van de 

gevolgen van de schending ervan, zou de interne consistentie van de nationale 

privaatrechtelijke systemen kunnen verstoren.
55

 Hierbij zijn 2 beginselen van belang: het 

subsidiariteitsbeginsel en het beginsel van de effectiviteit (“effet utile”).
56

 

1.1.1. Subsidiariteit 

Het subsidiariteitsbeginsel ten eerste, stelt dat regulering op EU‐niveau enkel kan worden 

aanvaard voor zover dit efficiënter is dan regulering op het niveau van de lidstaten. Dit zou 

een argument kunnen vormen voor de voorzichtige aanpak van Europa bij het vastleggen van 

de civiele effecten van de gedragsregels in de MiFID.  Echter, dit betekent niet dat, bij gebrek 

aan een gemeenschappelijke EU‐bepaling, de lidstaten de volledige vrijheid verkrijgen om de 

juridische aard en gevolgen van deze gedragsregels in hun intern recht te bepalen. Aangezien 

de MiFID (en richtlijnen in het algemeen) bindend zijn met betrekking tot hun resultaat, 

moeten de lidstaten rekening houden met de doelstellingen nagestreefd door de EU‐wetgever, 

bij de omzetting van deze richtlijnen in nationaal recht.
57
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1.1.2. Effet Utile 

Wat betreft het beginsel van de doeltreffendheid of het effet utile van de richtlijn stelt zich de 

vraag of de nuttigheid van de bepalingen ter bescherming van de belegger niet wordt 

ondermijnd wanneer een lidstaat aan de richtlijnbepalingen elke invloed in privaatrechtelijke 

verhoudingen ontzegt. Deze problematiek is niet van vandaag. Over de specifieke vraag of de 

schending van de gedragsregels de basis kon vormen voor aansprakelijkheid heerste al 

onenigheid onder het regime van de 1993 Investment Services Directive.
58

 

De besluiteloosheid van Europa in deze materie is bovendien geen alleenstaand feit.
59

 Het 

ontbreken van privaatrechtelijke bepalingen in de MiFID maakt deel uit van een ruimer 

verschijnsel binnen de Europese financiële integratierichtlijnen. Ook in andere richtlijnen 

waarvan het doel duidelijk de beleggersbescherming uitmaakt ontbreekt het aan specifieke 

regels over de doorwerking van de opgelegde normen in het privaatrecht. Voorbeelden 

hiervan zijn onder andere de openbaarmakingsverplichtingen voor beursgenoteerde 

vennootschappen, opgelegd door de Transparantierichtlijn
60

 en de richtlijn Marktmisbruik
61

; 

hetzelfde geldt voor de Prospectusrichtlijn
62

, weliswaar op een beperkte uitzondering na
63

. 

2. Argumenten voor publiekrecht 

2.1. Europa 

De gedragsregels worden vaak beschouwd als deel uitmakende van het publiekrecht. Hiervoor 

bestaan verschillende argumenten.
64

 Ten eerste kan beargumenteerd worden dat de 

publiekrechtelijke aard opgelegd wordt door Europa. Op de naleving van de regels - daarbij 

ook de gedragsregels - die zijn geïntroduceerd door de richtlijn moet namelijk worden 
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toegezien door een openbare autoriteit of toezichthouder. Ze worden aan de gereglementeerde 

ondernemingen opgelegd als bedrijfsuitoefeningsvoorwaarden behorend tot hun 

toezichtrechtelijk statuut.
65

 De gedragsregels zouden dus niet de relatie tussen burgers 

onderling regelen, maar wel de verhouding tussen de openbare autoriteit en de financiële 

dienstverlener. En dit behoort tot het publiekrecht.  

2.2. Legistieke afkomst 

Een tweede argument vinden we als we gaan kijken naar de legistieke afkomst van de 

gedragsregels.
66

 Vroeger werden de gedragsregels vastgelegd in beursreglementen, die 

beschouwd werden als privaatrechtelijk van aard. Ze waren namelijk gestoeld op een contract 

tussen 2 private personen: de beursvennootschap en de financiële instelling die op de beurs 

wou handelen. Na verloop van tijd werden deze regels, mede onder invloed van Europa in 

wetten omgezet en werd het toezicht uitgeoefend door publiekrechtelijke autoriteiten die de 

naleving van de regels controleerden. Deze oorspronkelijk Britse regeling werd overgenomen 

in grote delen van Europa.
67

 Toen de ISD dan uiteindelijk deze materie trachtte te 

harmoniseren, stoelde ze haar principes op de bestaande regelingen in de Europese lidstaten. 

Ook zij nam de Britse regeling gedeeltelijk over: enkel de algemene normatieve inhoud van 

de regels werd gerecipieerd. Het werd aan de lidstaten overgelaten om de handhaving van de 

regels te verzorgen en de vraag te beantwoorden tot welke rechtsorde de regels behoorden.
68

  

2.3. Algemeen Belang 

Als derde argument voor de publiekrechtelijke aard van de gedragsregels kan aangehaald 

worden dat zij het algemeen belang dienen. Niet enkel het private belang van de belegger 
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wordt met deze gedragsregels gediend, ook het maatschappelijke, publieke belang dat de 

gemeenschap heeft bij goed functionerende financiële instellingen en markten. Aangezien in 

het publiek recht het algemeen belang centraal staat en dat de gedragsregels dit belang dienen 

kan men hieruit afleiden dat het bijgevolg publiekrechtelijke regels zijn. De naleving ervan 

staat bovendien onder overheidstoezicht, wat ook weer duidt op het algemeen belang ervan. In 

het publiek recht gaat het initiatief tot handhaving van het recht uit van de overheid, deze 

manier van handhaving is de enige die in de MiFID wordt geregeld. Met andere woorden: het  

bevorderen van de marktintegriteit is een functie van algemeen belang die het publiek recht 

dient en deze functie wordt naar voor gebracht in de MiFID-richtlijn. 

2.4. Plaats bij implementatie 

Ten vierde is er ook nog het feit dat de MiFID gedragsregels bij hun implementatie in de 

meeste gevallen geïncorporeerd worden in ‘toezichtwetten’. Deze worden in hun geheel 

geacht te behoren tot het publiekrecht. 

2.5. Falen van privaatrecht alleen 

Ook in Nederland volgt men graag de idee van het publiekrechtelijk karakter. GRUNDMANN-

VAN DE KROL beschrijft dit mooi wanneer zij het heeft over de verschillende informatie- en 

zorgvuldigheidscriteria door een gedragsregel te beschrijven als: 

‘als het ware een in publiekrechtelijke jas gestoken regel uit het privaatrecht dat 

partijen dienen te handelen naar redelijkheid en billijkheid waartoe behoort dat de 

verkoper van een goed of een dienst de koper of de afnemer inlicht over de voor hem 

relevante eigenschappen van het object van de overeenkomst en de koper of de afnemer 

ook zelf onderzoek verricht’.
69

 

3. Argumenten voor privaatrecht 

3.1. Verhouding tussen 2 private partijen 

Nochtans lijkt de privaatrechtelijk kwalificatie voor sommige auteurs nog steeds de meest 

logische. Zo zouden de gedragsregels, aldus COLAERT, geschreven zijn om de verhouding 

tussen financiële instellingen en beleggers - 2 privé partijen of burgers onderling - te regelen. 

Hierdoor leidt zij af dat deze materiële gedragsregels, op basis van hun kenmerken en 

formulering intrinsiek privaatrechtelijk van aard zijn. De gedragsregels leggen volgens 

COLAERT plichten op aan de ene burger (de beleggingsinstelling) die dan resulteren in 

                                                           
69

 C. M. GRUNDMANN-VAN DE KROL, Koersen door het effectenrecht: beschouwingen omtrent Nederlands 

effectenrecht, Den Haag: Boom Juridische uitgevers 2004, 493. 



31 

 

subjectieve rechten voor de andere (de belegger). De afdwinging van deze regels kan dan 

zowel privaatrechtelijk als publiekrechtelijk gebeuren. Het feit dat de algemene regels inzake 

toezicht inderdaad en logischerwijze tot het publiekrecht behoren verandert volgens haar niets 

aan de privaatrechtelijke aard van de gedragsregels zelf.  

3.2. Vermijden van dubbele normstelling 

Verder haalt COLAERT ook nog aan dat de bepalingen inzake de precontractuele 

informatieplichten enorm doen denken aan gelijkaardige regels uit het consumentenrecht en 

burgerlijk recht waardoor ze als het ware privaatrechtelijk geformuleerd zijn. Ze verwijst ook 

nog naar de voorbereidende werken van de Uitvoeringsrichtlijn en naar een amendement in de 

definiëring van het onderscheid tussen professionele en niet-professionele beleggers door het 

Europees Parlement geformuleerd.
 70

 Hierin wordt gesteld dat de nieuwe wetgeving in de 

plaats treedt van de traditionele civiele aansprakelijkheidswetgeving om te vermijden dat het 

probleem van dubbele normstelling optreedt, waarop verder uitgebreider wordt ingegaan.
 71

 

3.3. Snijvlak 

Daarnaast nuanceren bepaalde auteurs de visie dat de gedragsregels publiekrechtelijk van aard 

zijn door te stellen dat ze ergens op het snijvlak liggen tussen publiek- en privaatrecht.
72

 

4. Gemengd karakter 

Sommige auteurs geloven niet dat de gedragsregels hetzij tot het publiekrecht of uitsluitend 

tot het privaatrecht behoren. Ze zijn voorstanders van een dubbele aard of gemengd karakter. 

Zo stelt CHEREDNYCHENKO dat de gedragsregels in feite een gemengd karakter bezitten omdat 

ze aan de ene kant normen van publiekrechtelijke aard bevatten die het algemeen belang 
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dienen waardoor ze worden gehandhaafd door toezichthouders; aan de andere kant beogen ze 

tevens private belangen van beleggers te waarborgen en, als regels die zelf zijn afgeleid van 

het privaatrecht, en vullen ze daardoor de inhoud van de privaatrechtelijke leerstukken nader 

in.
73

 

5. Belang van een correcte kwalificatie 

5.1. dubbele normstelling 

Indien we opteren voor de kwalificatie van het publiekrecht treedt het zonet aangehaalde 

probleem van de dubbele normstelling of zogenaamde ‘two-tier legal structure’ op: op 

eenzelfde relatie zijn zowel regels van publiekrecht als regels van privaatrecht van toepassing 

met ongeveer dezelfde strekking. Dit wordt door sommigen als problematisch ervaren daar de 

financiële instellingen daardoor aan 2 verschillende normstelsels moeten voldoen: een 

publiekrechtelijk en een privaatrechtelijk. De toezichthouder zou namelijk bij zijn toezicht 

nagaan of de financiële instelling de publiekrechtelijke gedragsregels heeft nageleefd. 

Wanneer echter een vordering tot aansprakelijkheid wordt ingeleid door een individuele 

belegger, zal de civiele rechter de privaatrechtelijke toezichtnorm als basis gebruiken. Dit 

probleem van dubbele normstelling wordt vermeden bij een kwalificatie als privaat recht.
74

 

5.2. Verdeling toezicht over de lidstaten 

Bovendien zal de kwalificatie van publiek- dan wel privaat recht ook van belang zijn bij de 

bepaling van het recht dat toepasselijk is op de verhouding financiële dienstverlener-belegger. 

Als de regels van financieel toezicht geïnterpreteerd worden als zijnde publiekrechtelijk van 

aard, dan zijn de regels die de verdeling van dit toezicht over de lidstaat van ontvangst en de 

lidstaat van herkomst regelen dat logischerwijs ook. Deze regels inzake verdeling van 

financieel toezicht kunnen volgens COLAERT niet zonder meer getransponeerd worden naar de 

private sfeer. De combinatie van publiekrechtelijke regels inzake verdeling van toezicht en 
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privaatrechtelijke IPR-normen zouden een probleem van dubbele normstelling op 

internationaal niveau kunnen vormen.
75

 

5.3. Of… Probleem ontwijken en summa divisio verlaten? 

Nochtans hebben sommige auteurs beargumenteerd, gelet op de problematische consequenties 

van de privaatrechtelijke handhaving en het publiekrechtelijk toezicht als parallelle sporen 

van afdwinging, dat het beter is de summa divisio in deze context te verlaten. Zo opteert VAN 

CLEYNENBREUGEL ervoor om de gedragsregels te gaan onderscheiden naargelang hun aard 

(hiermee wordt het essentiële kenmerk van de zorgplicht bedoeld) enerzijds en hun inhoud en 

omvang anderzijds. Een zorgplicht heeft met name als essentieel kenmerk dat zij voorspruit 

uit het grondconcept van het behoorlijk handelen, ze is er als het ware de concretisering van. 

En dit geldt zowel in het publiekrecht als in het privaatrecht. Elke machtssituatie, van de 

overheid of van een privépersoon, wordt onderworpen aan de eisen van behoorlijk en 

zorgvuldig handelen. We zullen verder ook merken dat de gedragsregels dan ook vaak in het 

privaatrecht inwerken via algemene zorgvuldigheidsnormen en eisen van behoorlijk 

handelen.
76

 

D. Conclusie bij dit hoofdstuk 

Dit hoofdstuk heeft aangetoond dat er verschillende antwoorden de ronde doen op de vraag 

naar het publiek- of privaatrechtelijk karakter van MiFID. In het kader van deze bespreking 

besluit ik mij aan te sluiten bij de volgens mij meest logische exegese, met name deze van het 

publiek recht. Ook al zou dit problematische consequenties hebben, zoals het probleem van de 

dubbele normstelling (waar ik overigens niet van overtuigd ben), de argumenten van 

COLAERT  zijn mijns inziens niet overtuigend genoeg om te besluiten tot haar kwalificatie. De 

gedragsregels zijn niet privaatrechtelijk van aard. Ze regelen niet de verhouding tussen privé 

partijen onderling, al hebben ze natuurlijk wel gevolgen voor deze (private) relatie tussen de 

financiële instelling en de klant. De gedragsregels zijn geschreven om de werking van de 

financiële instellingen, hun bedrijfsvoering, en hun interne compliance te regelen. Aangezien 
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de werking van die financiële instellingen ook hun relatie met klanten betreft zullen de 

gedragsregels daar bijgevolg ook gevolgen voor hebben.  

Ook de bewering van COLAERT waarin ze stelt dat de plichten van de financiële instellingen 

resulteren in subjectieve rechten voor de beleggers volg ik niet. De richtlijn kent geen enkele 

‘extra’ of ‘nieuwe’ rechten toe aan de beleggers en dit is ook meteen waar de 

afdwingingsproblemen vandaan komen. Uit het bestaan van verplichtingen voor financiële 

instellingen en uit het feit dat de bescherming van de deposanten is genoemd als een van de 

doelstellingen van de richtlijn, vloeit niet noodzakelijk voort dat deze richtlijn rechten beoogt 

te creëren ten gunste van de deposanten. 

Bovendien ben ik niet overtuigd van het veelal aangehaald argument van de dubbele 

normstelling. Ik zie dit niet noodzakelijk als een echt probleem maar eerder als een logische 

consequentie van het feit dat de gedragsregels als publiekrechtelijke regels gevolgen hebben 

in een private relatie. Volgens mij is het niet meer dan logisch dat een inbreuk op een 

publiekrechtelijke regel tevens ook schade kan opleveren aan een private persoon in zijn 

relatie tot de overtreder. Indien er schade is aan een privaat persoon, dan kan dit leiden tot het 

in werking stellen van allerlei privaatrechtelijke mechanismen van handhaving. Deze vraag 

staat los van de vraag naar publiekrechtelijke handhaving zoals ze in de richtlijn beschreven 

staat. Ik zie niet in waarom de simultane werking van beide stelsels een echt probleem zou 

vormen in de praktijk.  

Volgens mij komt het hierop neer: De regels vervat in MiFID, waaronder ook de 

gedragsregels, behoren tot de toezichtwetgeving en hebben een publiekrechtelijke aard. Dit 

betekent echter niet dat ze geen grote impact kunnen hebben op het privaat recht. Integendeel: 

de gedragsregels leggen voorschriften op die als contractuele normen zullen moeten gelden in 

de relatie tussen financiële dienstverleners en hun klanten, een relatie tussen 2 private partijen. 

Bijgevolg hebben de gedragsregels wel een grote impact op het privaatrecht. Het veelal 

aangehaalde probleem van de dubbele normstelling is volgens mij geen echt probleem en over 

het algemeen vind ik, al trap ik hiermee misschien op vele rechtsgeleerde tenen, dat er meer 

aandacht wordt besteed aan deze discussie dan ze verdient.   

In wat volgt bespreek ik hoe enkele lidstaten de MiFID gedragsregels hebben omgezet in hun 

eigen nationale wetgeving. Ik onderzoek tevens in hoeverre de gedragsregels op grond van de 
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MiFID privaatrechtelijke doorwerking hebben. Ook over de vraag of zij kunnen bestaan als 

‘slechts’ toezichtregels bestaat namelijk geen eensgezindheid. 
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Hoofdstuk 5: Civiel effect van de gedragsregels - hoe ver gaat de vrijheid 

van de lidstaten? 

A. Inleiding  

Uit het voorgaande is gebleken dat de gedragsregels behoren tot de financiële toezichtnormen, 

die in principe de verhouding tussen de financiële instellingen en overheid bepalen. Ik ben 

ervan uitgegaan dat deze regels publiekrechtelijk zijn van aard. Een inbreuk op deze regels, 

ook wanneer omgezet in het nationale recht, is dus eerst een inbreuk waartegen de 

toezichthoudende overheid kan optreden op basis van haar toezichtbevoegdheid, en waartegen 

sancties en remedies bij wet worden mogelijk gemaakt. 

Voor we komen tot de bespreking van de implementatiewijzen in verschillende Europese 

lidstaten dienen we eerst een ander probleem op te lossen waar in de rechtsleer veel sprake 

van is. De vraag stelt zich of de gedragsregels aangemerkt kunnen worden als ‘slechts 

toezichtregels’. Met andere woorden: mogen de lidstaten de reikwijdte van de gedragsregels 

beperken tot loutere toezichtregels waarvan de handhaving uitsluitend bij de nationale 

toezichthouder berust? Of moeten de gedragsregels daarnaast verplicht ingeroepen kunnen 

worden in civielrechtelijke procedures?
77

 

B. Loutere toezichtregels? 

1. Peter Paul arrest 

In deze context haalt TISON het Peter Paul arrest van het Hof van Justitie aan.
 78

 Hierin sprak 

het Hof zich uit over de strekking van de Europese bankrichtlijnen door te oordelen of het 

systeem van prudentieel toezicht dat daarin werd uiteengezet, tot doel had de belangen van 

deposanten te beschermen. Het Hof stelt in dit arrest dat de beoogde harmonisatie van de 

betrokken richtlijnen inderdaad, naast andere doelstellingen, het oog heeft op de bescherming 

van deposanten. Bovendien leggen de richtlijnen 77/780, 89/299 en 89/646 de nationale 

autoriteiten bepaalde verplichtingen op inzake toezicht op de kredietinstellingen. Het Hof 
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merkt op dat uit het bestaan van dergelijke verplichtingen en uit het feit dat de bescherming 

van de deposanten is genoemd als een van de doelstellingen van die richtlijnen, niet 

noodzakelijkerwijs voortvloeit dat deze richtlijnen rechten beogen te creëren ten gunste van 

de deposanten indien hun deposito's door gebrekkig toezicht van de bevoegde nationale 

autoriteiten niet beschikbaar zijn geworden. Verder stelt het dat de richtlijnen 77/780, 89/299 

en 89/646 geen uitdrukkelijke bepaling bevatten waarin aan de deposanten dergelijke rechten 

worden verleend.
79

 In casu kwam het Hof tot het besluit dat de Europese bankrichtlijnen, bij 

het invoeren van een stelsel van voorafgaande vergunning en prudentieel toezicht op 

kredietinstellingen, in eerste instantie de totstandkoming van een eengemaakte markt tot doel 

hadden, en de bescherming van deposanten slechts een hiervan afgeleid gegeven vormde. In 

deze zaak besloot het Hof dus dat de civielrechtelijke doorwerking van de Europese 

bankrichtlijnen beperkt was en dat lidstaten ervoor konden opteren om de reikwijdte van de 

erin vervatte regels te beperken tot ‘slechts’ toezichtregels. 

2. Analogie met MiFID? 

Hoewel voor de Europese bankrichtlijnen wordt beweerd dat de bescherming van deposanten 

slechts een secundaire doelstelling was, kan moeilijk dezelfde conclusie getrokken worden 

voor de gedragsregels in de MiFID.
80

 Uit deze vaststelling vloeien weer enkele uiteenlopende 

interpretaties voort betreffende de civielrechtelijke doorwerking van de gedragsregels. 

3. Beleggersbescherming als autonoom doel: implicaties en visies 

3.1. Visie TISON 

Ten eerste is het duidelijk dat de MiFID als autonome finaliteit de beleggersbescherming 

voorop stelt. In dit geval is deze ambitie, aldus TISON, geen secundair uitvloeisel van een 

beoogd doel van marktintegratie. Het harmonisatieprogramma met betrekking tot financiële 

diensten gerealiseerd in het kader van het Actieplan voor financiële diensten legt hier 

duidelijk de nadruk op. Bovendien kan hier ook de ondergane gedaantewisseling in 

vergelijking met het ISD-regime worden aangehaald. In de MiFID wordt veel meer aandacht 

besteed aan de gedragsregels, in samenhang met de preambule, die de noodzaak voor een 

hoge mate van beleggersbescherming benadrukt. De MiFID formuleert daarbij zeer precies en 

gedetailleerd de verplichtingen waaraan beleggingsondernemingen moeten voldoen in hun 
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relatie met hun cliënten. Tot slot zijn de gedragsregels in MiFID thans ondergebracht in een 

afdeling "Bepalingen ter bescherming van de beleggers", wat weinig twijfel overlaat aan de 

onmogelijkheid om ze onder de noemer van "marktintegriteit" te kunnen plaatsen.
81

 

Hieruit volgt logischerwijs dat de MiFID, meer bepaald met betrekking tot de gedragsregels, 

een autonoom doel van beleggersbescherming nastreeft. Dit doet ze via de bepaling van 

duidelijke en precieze verplichtingen waaraan beleggingsondernemingen moeten voldoen in 

relatie tot hun klanten. Het is volgens TISON dan ook moeilijk om het effet utile van de 

richtlijn te bereiken door middel van loutere toezichtbepalingen in intern recht, die vrij zijn 

van elk rechtsgevolg in de privaatrechtelijke verhouding tussen de beleggingsonderneming en 

de cliënten. De derdenwerking van de bepalingen in intern recht in deze benadering vloeit 

voort uit de MiFID‐richtlijn zelf, zodat er geen ruimte is voor nationale wetgevers om de 

civielrechtelijke gevolgen van de gedragsregels uit te sluiten. 

Met deze conclusie biedt TISON een antwoord op de vraag naar de mogelijkheid van de 

gedragsregels om rechtsgevolgen te genereren in privaatrechtelijke verhoudingen tussen 

financiële instellingen en hun klanten: volgens hem genereren ze automatisch rechtsgevolgen 

voor de privaatrechtelijke relatie tussen financiële instelling en klant en kunnen deze 

rechtsgevolgen bovendien door de nationale lidstaten niet worden uitgesloten. De 

civielrechtelijke doorwerking van de gedragsregels volgt in deze zienswijze uit de MiFID-

richtlijn zelf en deze kan niet worden uitgesloten zonder afbreuk te doen aan het nuttig effect 

of het ‘effet utile’ van de richtlijn. 

3.2. Visie KRUITHOF 

Echter, ook hier is de rechtsleer verdeeld over. Zo is het volgens KRUITHOF geen 

noodzakelijke voorwaarde om het nuttig effect van de richtlijn te verwezenlijken, om de 

MiFID gedragsregels om te zetten in privaatrechtelijk afdwingbare aanspraken van de 

beschermde beleggers.
82

 De gedragsregels hebben inderdaad tot doel de beleggers te 

beschermen maar de richtlijn zelf zegt niets over de wijze waarop deze bescherming moet 

worden gerealiseerd. De keuze van de lidstaten om de beoogde beleggersbescherming te 

bereiken is bijgevolg niet beperkt tot privaatrechtelijke alternatieven maar reikt verder dan 

                                                           
81

 Zie Hoofdstuk 2, afdeling 3 van MiFID (artt. 25 e.v.). 
82

 M. KRUITHOF, De Privaatrechtelijke werking van de MiFID 2004-gedragsregels: Een analyse van de mate 

waarin zij de wederzijdse rechten en plichten van dienstverlener en cliënt kunnen aanvullen en beperken, in 

Instituut Financieel recht, Antwerpen, Intersentia, 2012, 305. 



39 

 

dat. Zo zouden lidstaten ook kunnen opteren om de belegger via andere wegen te beschermen 

dan langs het privaatrecht. 

C. Conclusie bij dit hoofdstuk 

Ik ben eerder geneigd om de visie van KRUITHOF te volgen. Aangezien de richtlijn zelf niets 

zegt over de implementatie van de gedragsregels, noch over hun publiek- dan wel 

privaatrechtelijke aard, zie ik niet in waarom de nationale lidstaten verplicht zouden zijn deze 

regels te implementeren via hun privaat recht. Uiteindelijk moet enkel het oogmerk van 

beleggersbescherming vervuld worden, hoe de lidstaten dit doel bereiken wordt aan hun 

overgelaten. Allicht zal de meest voor de hand liggende wijze van implementatie gevonden 

worden in de incorporatie van de gedragsregels in het privaat recht. Dit betekent echter niet 

dat de lidstaten zelf geen alternatieve wijzen van implementatie kunnen bedenken. Ik denk dat 

het belangrijk is een onderscheid te maken tussen de verplichtingen die de MiFID oplegt en 

hetgeen logisch lijkt. Het is niet omdat de meest vanzelfsprekende optie deze van het privaat 

recht is dat de keuzevrijheid van de lidstaten daarbij dan ook noodzakelijk aan banden wordt 

gelegd.  

Boven werd reeds aangehaald dat Europa niet graag interfereert met het privaat recht van de 

lidstaten. Het zou bijgevolg zelfs onlogisch zijn om van een verplichting tot implementatie in 

het privaatrecht uit te gaan. Ter verklaring voor de vaagheid van Europa maakte ik al gewag 

van 2 belangrijke principes: ten eerste haalde ik het subsidiariteitsbeginsel aan en ten tweede 

het effet utile. Het lijkt erop dat TISON in zijn visie vooral belang hecht aan het tweede 

beginsel en daarbij het eerste misschien wat verwaarloost. Persoonlijk denk ik dat het 

subsidiariteitsbeginsel zich misschien net verzet tegen een verplichte implementatie in het 

privaat recht. Indien lidstaten een andere oplossing vinden met even bevredigende gevolgen 

voor de beleggersbescherming, dan zou Europa volgens mij haar bevoegdheid te buiten treden 

door te eisen dat lidstaten bij hun implementatie de privaatrechtelijke weg gebruiken, zeker 

gezien de onduidelijkheid die ze zelf aan de dag legt omtrent deze materie. 

Ik ga er dus van uit dat de lidstaten kunnen kiezen hoe ze de gedragsregels implementeren in 

hun nationale wetgeving. Daarbij staan de keuzes voor de privaatrechtelijke weg zowel als die 

voor de publiekrechtelijke weg beiden open. In wat volgt ga ik kort in op de volgende 

vraagstukken: de verhouding tussen de gedragsregels en het algemeen verbintenissenrecht van 

de lidstaten en hun aansprakelijkheidsrecht; de vraag of dit algemeen verbintenissenrecht of 

aansprakelijkheidsrecht al dan niet een meer verregaande zorgplicht kan invoeren dan wat in 
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de MiFID beschreven staat; de mogelijkheid om contractueel af te wijken van wat de MiFID 

voorschrijft, de remedies die de ontevreden klanten kunnen aanreiken en de problematiek van 

de gedeelde aansprakelijkheid. 
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Hoofdstuk 6: Conclusie na voorafgaande vraagstukken 

Uit het voorgaande is gebleken dat er zich heel wat moeilijkheden voordoen op vlak van de 

interpretatie van MiFID. Ten eerste deed zich de problematiek voor van de maximale of 

minimale harmonisatie. Daarbij ben ik ervan uitgegaan dat de richtlijn voor het overgrote deel 

allicht maximale harmonisatie beoogt. Ten tweede werd de bereikte uniformiteit van de 

richtlijn onderzocht waarbij moest worden vastgesteld dat er zeker nog ruimte is voor 

verbetering. Ten derde stelde de vraag zich naar het publiek- of privaatrechtelijk karakter van 

de richtlijn. Ik heb mij in deze context aangesloten bij de strekking die aan de gedragsregels 

een publiekrechtelijke aard toeschrijft. De voornaamste redenen hiervoor zijn de 

deontologische oorsprong van de regels, en de onaanvaardbare gevolgen die hun 

privaatrechtelijke kwalificatie in mijn ogen hebben. Wat de kwestie van de civielrechtelijke 

doorwerking van de gedragsregels in het nationaal recht van de lidstaten betreft, kan de 

rechtsgeleerde opnieuw uit een waaier van interpretaties kiezen. Zo stelde TISON voor dat het 

effet utile van de richtlijn verloren gaat als de nationale staten ervoor kunnen opteren de 

private werking van de gedragsregels te beperken door ze enkel op te nemen in de 

toezichtwetgeving. Ook deze strekking, ondanks het feit dat ze veel aanhangers lijkt te 

kennen, heb ik besloten niet te volgen aangezien ik voor dit standpunt geen enkele aanwijzing 

terug vind in de richtlijn zelf. De implementatie van de richtlijn wordt mijns inziens aan de 

staten zelf overgelaten, waarbij ze enkel het beleggersbeschermend oogmerk dienen te 

vervullen. Ook al zal daarbij allicht een implementatie in het privaat recht het meest logisch 

lijken, de staten hebben volgens mij de vrijheid te opteren voor een andere weg. 
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DEEL II: RECHTSVERGELIJKING 

Inleiding 

Na een antwoord te hebben gevonden op de vragen naar de harmonisatiegraad van MiFID, de 

aard van de gedragsregels en hun civiel effect, is het pad geëffend om tot een 

rechtsvergelijkende studie over te gaan tussen enkele Europese landen. In dit deel bespreek ik 

de implementatie van de gedragsregels in het Belgisch, Nederland, Duits en Engels recht. 

Daarbij ga ik tevens in op de problematieken van meer verregaande zorgplichten, contractuele 

afspraken, remedies en gedeelde aansprakelijkheid. Deze bespreking zal een aantal 

tekortkomingen van de MiFID aan het licht brengen die opnieuw aan bod komen bij de 

bespreking van het voorstel voor een nieuwe richtlijn. 

Hoofdstuk 1: Implementatie gedragsregels en verhouding tot 

aansprakelijkheidsrecht 

A. Inleiding 

Deze vraag kan niet worden besproken los van de vraag naar de juridische techniek waardoor 

de gedragsregels als het ware doordringen in de privaatrechtelijke sfeer. Een loutere 

schending van de gedragsregels lijdt met name niet vanzelf tot aansprakelijkheid. 

Privaatrechtelijke concepten moeten als basis dienen om de aansprakelijkheid van de 

financiële dienstverlener bij het niet naleven van zijn zorgplichten ten opzichte van de klant 

vast te stellen. Deze privaatrechtelijke concepten zullen dus ook bepalen of er een schending 

is van een zorgplicht en indien dat het geval is, wat de consequenties daarvan zijn.
83

 

Om te oordelen over de verhouding tussen de MiFID en het lidstatelijk recht moet men gaan 

kijken naar het nationale recht van de verschillende lidstaten afzonderlijk. Over het algemeen 

zal de implementatie van de gedragsregels gebeuren door ze te integreren in de zorgplicht 

waartoe de partijen gehouden zijn. 
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Een belangrijk beginsel dat de civielrechtelijke doorwerking van de gedragsregels ook helpt is 

de zogenaamde reflexwerking die eraan wordt toegekend. Deze reflexwerking zorgt ervoor 

dat de gedragsregels, die publiekrechtelijk zijn van aard, een privaatrechtelijke wering kunnen 

hebben. Bijgevolg kan de schending van een gedragsregel via het privaat recht geremedieerd 

worden.
84

 Dit beginsel is enorm belangrijk en zal verder in deze Masterproef nog 

verschillende malen worden aangehaald. 

B. Aanpak in verschillende landen 

1. België  

1.1. MiFID-KB , Wet Financieel Toezicht en KB nadere regels MiFID 

In het Belgische recht werd MiFID bijna woord voor woord geïmplementeerd door het KB 

van 27 april 2007
85

, dat de Wet Financieel Toezicht
86

 heeft aangepast.
 87

 De gedragsregels 

zoals zij uit de richtlijn blijken, werden op hun beurt bijna woordelijk overgenomen in 

artikelen 26-28 van de Wet Financieel Toezicht. Een gereglementeerde onderneming, die 

gedefinieerd wordt in artikel 26, moet zich op loyale, billijke en professionele wijze inzetten 

bij het verrichten van beleggingsdiensten of van nevendiensten voor cliënten.
88

 Deze vrij 

algemene, eerder ethische of morele bepaling wordt verder geconcretiseerd in nadere 

gedragsregels in de §2-12 van artikel 27 WFT.  

Ook artikel 28bis stelt dat de gereglementeerde onderneming handelt op loyale, billijke en 

professionele wijze en op een wijze die bevorderlijk is voor de integriteit van de markt. Deze 

bepaling wordt ook weer verder geconcretiseerd in gedragsregels, overeenkomstig de 

richtlijn. Zo wordt er voorzien in een “inform your customer”-verplichting
89

, “ask your 

customer to inform you”-vereiste
90

(eventueel gemilderd in geval van zogeheten execution 
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only verrichtingen
91

), een verslagplicht
92

, een dossierplicht
93

 en een “best execution” regel
94

. 

Dit zijn geen vage gedragsregels meer maar concrete verplichtingen die worden opgelegd. 

Deze geconcretiseerde gedragsregels zijn evenwel niet terug te vinden in de Wet Financieel 

Toezicht, maar in het KB van 3 juni 2007 tot bepaling van nadere regels tot omzetting van de 

richtlijn betreffende markten voor financiële instrumenten.
95

 

1.2. Zorgplichten 

1.2.1. Algemeen 

In België worden de gedragsregels daarnaast ook ingebouwd in de reeds bestaande 

zorgplichten.
96

 Dit gebeurt overigens wel vaker. VAN GERVEN stelde dat het concept 

behoorlijk handelen de basis vormde voor verschillende “gedragsregels”, met relevantie voor 

zowel het publiek recht als het privaatrecht.
 97

 Telkens wanneer één partij een zekere mate van 

beleidsvrijheid of zogenaamde ‘Ermessenfreiheit’ geniet, komt het concept van behoorlijk 

handelen op de proppen. Behoorlijk handelen wordt daarbij dan geconcretiseerd, zowel in het 

bestuursrecht als in het privaatrecht, in verschillende beginselen. Voorbeelden hiervan zijn de 

vertrouwensleer, het zorgvuldigheidsbeginsel en het evenwichtigheidsbeginsel.
 98

  

1.2.2. Aansprakelijkheidsvordering via de algemene zorgvuldigheidsnorm 

Deze incorporatie van de gedragsregels in de bestaande zorgplichten is van belang bij een 

aansprakelijkheidsvordering. De benadeelde zal namelijk moeten aantonen dat de 

beleggingsonderneming zich niet gedroeg als een normaal zorgvuldige professioneel, en deze 

definitie wordt mede gevormd door de gedragsregels. De aansprakelijkheidsvordering kan 

zowel in contractuele als in extra‐contractuele aangelegenheden, naargelang de aard van de 

gedragsnorm. In de buitencontractuele verhouding zal hier artikel 1382 BW van toepassing 
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zijn en in de contractuele sfeer zal artikel 1134, derde lid BW de toepasselijke grondslag 

vormen. Beide artikelen moeten worden ingevuld overeenkomstig de MiFID gedragsregels.
99

 

Dit is logisch. Wanneer een regel een specifiek of welbepaald gedrag oplegt kan de inbreuk 

daarop op zichzelf als een onrechtmatige handeling te beschouwen zijn. Bij de gedragsregels 

– en dus ook hun soms woordelijke implementatie in de WFT en het KB nadere regels 

MiFID- kunnen we helaas vaak niet spreken van een voorschrift van welbepaald of specifiek 

gedrag. De gedragsregels zijn veelal te vaag en te algemeen waardoor beroep moet worden 

gedaan op de zorgvuldigheidsnorm. Zo zal het zijn dat een inbreuk op de voorgenoemde 

artikelen kan resulteren in een inbreuk op de zorgvuldigheidsnorm neergelegd in artikel 1382 

BW en dus ook kan resulteren op privaatrechtelijk verhaal in de zin van datzelfde artikel.
 100

 

De cliënt die meent dat er, in zijn nadeel een inbreuk is gepleegd op de gedragsregels, zal dus 

moeten aantonen dat de financiële dienstverlener zich niet gedroeg als een normaal 

zorgvuldig professionele beleggingsonderneming.
 101

  

Naar Belgisch recht wordt de aansprakelijkheid voor vermogensbeheer overigens vooral als 

een vorm van buitencontractuele aansprakelijkheid beschouwd.
102

 Dit is niet in alle landen 

van de Europese Unie het geval. Zo wordt het zorgvuldig handelen in Nederland op het eerste 

gezicht als een essentiële contractuele zorgvuldigheidsplicht behandeld.
103

 Dergelijk verschil 

mag echter niet overschat worden. Immers, ook naar Belgisch recht kan een bepaalde 
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informatieplicht of een plicht tot zorgvuldig handelen gebaseerd worden op contractuele 

grondslag. Dit is bijvoorbeeld het geval wanneer de zorgvuldige handeling verband houdt met 

de uitvoering van een overeenkomst van vermogensbeheer of enige beleggingsverrichting.
104

 

De zorgvuldigheidsplicht naar Belgisch recht kan ook op buitencontractuele grondslag, zoals 

in het licht van precontractuele verplichtingen. Of de informatieverplichting nu eerder wordt 

gezien als een precontractuele dan wel contractuele plicht, de vraag naar het tijdstip van de 

informatieverplichtingen speelt hoe dan ook een rol.
 105

 Logischerwijs zal een contractuele 

vordering niet mogelijk zijn wanneer bijvoorbeeld de precontractuele 

informatieverplichtingen geschonden zijn.
106

 

1.2.3. Ontbreken van een relatief onrechtmatigheidsbegrip 

Volgens KRUITHOF is het noodzakelijk beroep op de zorgvuldigheidsnorm te wijten aan het 

ontbreken van een relatief onrechtmatigheidsbegrip in ons aansprakelijkheidsrecht. Hierdoor 

wordt elke inbreuk op een wettelijke regel een fout in de zin van artikel 1382 BW en dit 

bovendien ten aanzien van iedereen.
107

 Vermits overeenkomsten partijen niet enkel binden tot 

wat zij onderling hebben afgesproken, maar ook tot alle gevolgen die eraan worden gehecht 

door de wet en de gewoonte, zal een financiële dienstverlener die zich ten opzichte van zijn 

cliënt niet overeenkomstig de wet gedraagt, een contractuele fout begaan. 

Bij de bespreking van de volgende stelsels zien we dat zij veelal een beroep doen op de 

normbestemmingsleer, relativiteitsleer of zogenaamde Schutznormtheorie (zie verder bij de 

besprekingen van Nederland en Duitsland). Wij kennen in België niets dat hierop lijkt. 
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2. Nederland 

2.1. Wet op het financieel toezicht 

In Nederland worden de reguleringen van verschillende financiële activiteiten en het toezicht 

daarop in één enkele wettekst ondergebracht: De Wet op het financieel toezicht.
108

 Die wet 

werd opgebouwd vertrekkend van de gedachte van een functioneel toezichtmodel.
109

 Dit 

betekent dat de idee van een model waarbij de toezicht per sector geschiedt wordt verlaten om 

plaats te maken voor een model waarbij toezicht met betrekking tot financiële markten geënt 

wordt op de pijlers van prudentieel toezicht en gedragstoezicht op het hele systeem. Dit wordt 

ook systeemtoezicht genoemd.
110

 Het doel van deze wet lijkt hierdoor vooral een efficiënte 

marktordening te zijn. Hierbij staat het individueel belang niet noodzakelijk centraal maar 

eerder het belang van de gemeenschap of het totaal van alle spelers op de markt, wat tot 

gevolg heeft dat dit in werkelijkheid een publiekrechtelijke toezichtwet is, die dus ook in een 

publiek kader zal worden afgedwongen. Bij de bespreking van het publiek of privaat karakter 

van de MiFID gedragsregels haalde ik als argument voor hun publiekrechtelijke aard al aan 

dat ze vaak worden geïncorporeerd in nationale publiekrechtelijke toezichtwetten. De 

Nederlandse Wft is hier een typisch voorbeeld van.  

De Wft is een wet met een zeer ruim toepassingsgebied, bestaande uit meer dan 800 artikelen 

en ingedeeld in diverse hoofdstukken: het vierde hoofdstuk heeft betrekking op de regelen in 

verband met het gedragstoezicht op financiële ondernemingen, en omvat onder meer afdeling 

4.2.3 in verband met de zorgvuldige dienstverlening, of met andere woorden, de zorgplicht 

geconcretiseerd met het oog op financiële dienstverlening. Onder de Wft vallen ook de 

implementatiebepalingen uit hoofde van de MiFID en in het bijzonder de gedragsregels. Over 

het feit dat de gedragsregels in een publiekrechtelijk wetgevingsstuk zijn opgenomen stelde 

de Nederlandse wetgever het volgende:  

‘In principe kan het feit dat een bepaald gedrag ook reeds op grond van het civiele 

recht van financiële ondernemingen wordt verlangd een reden zijn om het stellen van 

publiekrechtelijke regels achterwege te laten. Of dit wenselijk is hangt echter af van de 
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vraag of het civiele recht het gedrag van financiële ondernemingen voldoende 

(duidelijk) normeert en of de effectiviteit daarvan publiek toezicht overbodig maakt. Het 

regelen van aspecten van de relatie tussen cliënt en financiële onderneming biedt 

immers vergaande mogelijkheden om de naleving van regels af te dwingen. Bovendien 

biedt het publieke toezicht de mogelijkheid om financiële ondernemingen die 

bijvoorbeeld de informatie- en adviesverplichtingen ernstig overtreden te beboeten of 

zelfs de toegang tot de markt te ontzeggen. Financiële ondernemingen zullen dit 

waarschijnlijk ervaren als een sterke prikkel tot naleven van de wettelijke 

verplichtingen’.
111

 

De wetgever gelooft dus in een soort dubbele publiek-privaatrechtelijke aanpak waarbij het 

publiek recht het privaat recht versterkt, wat hij ziet als een voordeel. Met de reeds 

aangehaalde problematiek van de dubbele normstelling in gedachten (die ik overigens niet 

echt als een werkelijk probleem beschouwde) neem ik aan dat dergelijke uitspraak ook niet 

overal weerklank zal vinden. Allicht zullen sommige schrijvers net vinden dat dergelijke 

benadering voor verwarring zorgt. 

2.2. Zorgplichten 

2.2.1. Algemeen 

Ook naar Nederlands recht worden de gedragsregels daarnaast geïmplementeerd in de reeds 

bestaande zorgplichten: ze kunnen beschouwd worden als de zorgplicht die aan partijen in een 

overeenkomst wordt opgelegd of ze kunnen ingepast worden in de buitencontractuele 

zorgplicht die bestaat ten opzichte van cliënten of derden.
112

 De Nederlandse civiele rechters 

zullen hierbij vaak de vrij algemeen geformuleerde zorgplicht invullen aan de hand van de 

toepasselijke financiële toezichtregels bij of krachtens de Wft.
 113

 

2.2.2. Ongeschreven Zorgvuldigheidsnorm 

In de precontractuele fase kan een schending van de civiele zorgplicht resulteren in een 

onrechtmatige daad wegens schending van een zogenaamde ongeschreven 

zorgvuldigheidsnorm.
114

 Financiële instellingen hebben met name een civiele zorgplicht ten 

opzichte van professionele en niet-professionele beleggers. Wat betreft de niet-professionele 

beleggers wordt in dit verband gesproken van een bijzondere zorgplicht omdat de financiële 
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instellingen in het kader van deze relatie deskundige dienstverleners zijn. Deze bijzondere 

zorgplicht moet de niet-professionele belegger beschermen tegen zijn eigen lichtvaardigheid 

en eventueel zijn eigen gebrek aan inzicht. De omvang van deze bijzondere zorgplicht hangt 

af van omstandigheden naar gelang het geval zoals daar zijn: de inkomens- en 

vermogenspositie van de particuliere belegger, zijn eventuele deskundigheid en de bijzondere 

risico’s van de verleende dienst of het aangeboden financiële product. Deze bijzondere 

zorgplicht geldt zowel binnen als buiten de looptijd van het contract, met name in de 

precontractuele fase, en bovendien ook ten opzichte van derden.
115

 

2.2.3. Redelijkheid, Billijkheid en Algemene Bankvoorwaarden 

Gedurende de looptijd van de overeenkomst kan de zorgplicht naast de onrechtmatige daad 

wegens schending van de zonet beschreven ongeschreven zorgvuldigheidsnorm, ook 

gebaseerd worden op bijvoorbeeld goed opdrachtnemerschap
116

, de redelijkheid
117

 en 

billijkheid
118

 en voor zover van toepassing op de overeenkomst, artikel 2(1) Algemene 

Bankvoorwaarden 2009.
119

 Voorgenoemd artikel stelt dat de bank bij haar dienstverlening de 

nodige zorgvuldigheid in acht moet nemen en daarbij naar beste vermogen rekening moet 

houden met de belangen van de cliënt. Bovendien kan geen van de bepalingen van deze 

algemene bankvoorwaarden of van de door de bank gebruikte bijzondere voorwaarden kan 

aan dit beginsel afbreuk doen.
120

 

Concretisering in het effectenrecht 

Men kan zich nog de vraag stellen hoe en in hoeverre deze zorgplicht dan naar Nederlands 

recht geconcretiseerd kan worden in het effectenrecht, en dan meer specifiek bij het verrichten 

van financiële diensten. Door het feit dat een belegging namelijk een risico, een kans op winst 

of verlies bevat stelt zich de vraag hoever de zorgplicht van de financiële dienstverleners reikt 

of zou moeten reiken. Hierbij lijkt vooral het traditionele concept van de bonus pater familias 

moeilijk te verzoenen met de idee van beleggingen. VAN BAALEN heeft het in deze context 

                                                           
115

 B.T.M. VAN DER WIEL, “De Marginverplichting bij handel in aandelenopties: Van Haanstra/Rabobank naar 

Nabbe/Staalbankiers”, MvV 2010, afl. 6, 149-457. 
116

 Art. 7:401 NBW. 
117

 Art. 6:2 NBW. 
118

 Art. 6:248 NBW. 
119

 De Algemene Bankvoorwaarden vormen als het ware de contractuele ‘grondwet’ van de banken in 

Nederland. Alle banken hanteren dezelfde Algemene Bankvoorwaarde en ze gelden voor alle klanten, zowel 

particulieren als professionelen. De bank kan er wel onder bepaalde voorwaarden van afwijken.  Voor art. 2 (1) 

Algemene Bankvoorwaarden 2009 is dit echter onmogelijk omdat het artikel zelf voorschrijft dat afwijking in de 

bijzondere (product)voorwaarden onmogelijk is. 
120

 Art. 2 (1) Algemene Bankvoorwaarden 2009. 



50 

 

over een vorm van topische rechtsvinding die de rechter zou moeten hanteren: de concrete 

omvang van de verplichting die op de financiële instelling rust moet vanuit verschillende 

hoeken worden bekeken. Zo moet onder andere rekening worden gehouden met de 

vermogensrechtelijke positie van de klant, zijn deskundigheid, enzovoort. Deze techniek komt 

in werkelijkheid neer op een geconcretiseerde vorm van de bonus pater familias, die beter 

aangepast is aan de specifieke omstandigheden en eigenschappen van beursbeleggingen.
121

 

2.3. Relativiteit 

De schending van de financiële toezichtregels met daarin begrepen de implementatie van de 

MiFID kan ook een meer rechtstreekse impact hebben op de normschending. Zo kan een 

schending bijvoorbeeld een onrechtmatige daad opleveren voor het handelen in strijd met een 

wettelijke plicht.
122

 Ook dit geldt zowel in de precontractuele fase als in de contractuele 

looptijd. Opmerkelijk is dat in het Nederlandse recht hierbij een extra specificiteit wordt 

ingebouwd. Aansprakelijkheid zal enkel het resultaat zijn van een inbreuk op een wettelijke of 

reglementaire norm, die specifiek tot doel heeft de gekrenkte belangen in casu van de eiser te 

beschermen. Dit is de zonet reeds aangehaalde normbestemmings- of relativiteitsleer.
123

 Dit 

kenmerk is tevens terug te vinden in andere rechtsstelsels zoals het Engelse en het Duitse. In 

het Duitse recht bestaat het onder de naam ‘Schutznormtheorie’.
124

 

2.4. Oneerlijke handelspraktijken 

Wat betreft de particuliere klanten of consumenten kan bovendien ook de regeling betreffende 

oneerlijke handelspraktijken toepassing vinden.
125

 Deze bepaalt expliciet dat een schending 

van precontractuele en contractuele informatieverplichtingen bij of krachtens artikel 4:20 Wft 

(met inbegrip van informatieverplichtingen uit MiFID) in commerciële communicatie per 

definitie een oneerlijke handelspraktijk en dus een onrechtmatige daad uitmaakt.
126

 

                                                           
121

 S.B. VAN BAALEN, Zorgplichten in de effectenhandel, Deventer, Kluwer, 2006, 126-133. 
122

 Art. 6:162 lid 2 NBW. 
123

 P. VAN CLEYNENBREUGEL, “Gedragsregels in het financieel recht: enkele beschouwingen over gedragsregels 

als rechtsbron naar aanleiding van de implementatie van MiFID in het Belgisch recht”, Jura Falconis 2008-09, 

afl. 1, 108.  
124

 M. KRUITHOF, De Privaatrechtelijke werking van de MiFID 2004-gedragsregels: Een analyse van de mate 

waarin zij de wederzijdse rechten en plichten van dienstverlener en cliënt kunnen aanvullen en beperken, in 

Instituut Financieel recht, Antwerpen, Intersentia, 2012, 313. 
125

 De regeling oneerlijke handelspraktijken implementeert Richtlijn 2005/29/EG, Pb. L 149, 11 juni 2005, 22-

39. 
126

 Art. 6:193b (1) NBW; art. 6:193d (1) en (2) NBW; art. 6:193f aanhef en onder f NBW; art. 6:193j NBW. 



51 

 

2.5. Incorporatie in overeenkomst 

Bovendien en ter afsluiting moet ook nog worden opgemerkt dat financiële toezichtregels 

regelmatig expliciet worden geïncorporeerd in de overeenkomst, met alle contractuele 

gevolgen van dien.
 127

 

3. Duitsland 

3.1. Wertpapierhandelsgesetz 

In het Duitse recht zijn de gedragsregels geïmplementeerd in het zogenaamde 

Wertpapierhandelsgesetz
128

 of WpHG, een wet over het verhandelen van effecten waarvan 

deel 5 het heeft over de gedragsregels voor financiële instellingen. De gedragsregels vervat in 

de WpHG verduidelijken de betekenis van algemene rechtsbeginselen zoals bijvoorbeeld de 

culpa in contrahendo, of het principe van contractbreuk (positive Vertragsverletzung), 

eventueel gecombineerd met de notie van een stilzwijgend overeengekomen (stillschweigend 

abgeschlossen) contract tot het verlenen van advies (Beratungsvertrag).
129

 Hierover wordt 

verder dieper ingegaan.  

3.2. Schutznormtheorie 

Een verschil met het Belgisch recht is dat in Duitsland, net als in Nederland, een bijkomende 

vereiste wordt gesteld opdat een inbreuk op een wettelijke regel aanleiding zou geven tot een 

aansprakelijkheidsvordering. Aansprakelijkheid kan enkel gebaseerd zijn op de inbreuk op 

een wettelijke of reglementaire norm die specifiek tot doel heeft de gekrenkte belangen in 

casu van de eiser te beschermen. Dit heet de Schutznormtheorie en is zoals gezegd ook in 

vergelijkbare vorm terug te vinden in het Engelse recht.
130

  

                                                           
127

 D. BUSCH, “Het ‘civiel effect’ van MiFID: Europese invloed op aansprakelijkheid van 

vermogensbeheerders”, Ondernemingsrecht (Nederland) 2012, afl. 2, 69; dit geldt overigens ook voor de andere 

besproken landen. 
128

Wertpapierhandelsgesetz in der Fassung der Bekanntmachung vom 9. September 1998 (BGBl. I S. 2708), das 

zuletzt durch Artikel 10 Absatz 1 des Gesetzes vom 13. Februar 2013 (BGBl. I S. 174) geändert worden ist, 

terug te vinden www.gesetze-im-internet.de/wphg/ (laatst geraadpleegd op 1 mei 2013) 
129

 Bijvoorbeeld BGH 11 november 2003, Wertpapier-Mitteilungen 2004, 24-26; O.O. CHEREDNYCHENKO 

“Conceptualisng unconscionability in the context of risky financial transactions: how to converge public and 

private law approaches” in M. KENNY, J. DEVENNEY en L. FOX O’MAHONY (eds.), Unconcionability in 

European private financial transactions: protecting the vulnerable,  Cambridge, Cambridge University Press 

2010, 267, met verdere verwijzingen.  
130

 M. KRUITHOF, De Privaatrechtelijke werking van de MiFID 2004-gedragsregels: Een analyse van de mate 

waarin zij de wederzijdse rechten en plichten van dienstverlener en cliënt kunnen aanvullen en beperken, in 

Instituut Financieel recht, Antwerpen, Intersentia, 2012, 313. 

http://www.gesetze-im-internet.de/wphg/


52 

 

Een toepassing als voorbeeld hiervan vinden we in een uitspraak van het 

Bundesgerichtshof.
131

 In casu weigerde het Hof een inbreuk op de wetgeving die de ISD in 

nationaal recht omzette te laten remediëren door een civielrechtelijke 

aansprakelijkheidsvordering, omdat deze principes volgens het Hof niet de individuele 

belangen van elke cliënt afzonderlijk zouden betreffen maar enkel het beleggersbelang op 

collectieve basis. 

In dit rechtsstelsel is het dus van primordiaal belang om te gaan bepalen wat het precieze doel 

en de juridische aard zijn van de gedragsregels. Als antwoord hierop zijn in de Duitse 

rechtsliteratuur voornamelijk 2 benaderingen naar voren geschoven, beiden met een 

vergelijkbaar resultaat op het vlak van hun concrete gevolgen
132

: de gedragsregels moeten 

worden beschouwd hetzij als regelen van een dubbele juridische aard (zowel 

toezichthoudende als civielrechtelijke normen), of als voornamelijk toezichtregels met 

reflexwerking op het burgerlijk recht. Hoe dan ook geven in beide benaderingen de 

gedragsregels inhoud aan de gemeenrechtelijke contractuele en precontractuele normen.
133

 

4. Engeland 

4.1. Financial Services and Markets Act en section 150 

In Engeland werd de MiFID geïmplementeerd in de Financial Services and Markets Act 2000 

of FSMA.
134

 Het Engelse model aangaande de organisatie van het toezicht gaat uit van een 

toezichtvorm waarbij de microprudentiële regels en het gedragstoezicht door één 

toezichthouder werden nagegaan. De financiële stabiliteit op macroniveau wordt dan aan een 

andere toezichthouder, in dit geval de centrale bank, opgedragen.
135

 

In Engeland kan er, net als in Duitsland en Nederland, enkel een aansprakelijkheidsvordering 

worden ingesteld wanneer de in casu beschermde belangen zijn geschonden. Hierdoor is het 
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belangrijk te weten wat de precieze aard is van de regels die MiFID implementeren in Engels 

recht. In het Verenigd Koninkrijk heerst echter vaak onduidelijkheid over de specifieke aard 

van wettelijke bepalingen en dat was in het geval van de implementatie van de MiFID niet 

anders. Nochtans is het antwoord op die vraag van vitaal belang daar zij uitmaakt of 

compensatie voor de beleggers al dan niet mogelijk is.  

Om die reden heeft de wetgever in een specifieke wettelijke bepaling voorzien die het 

civielrechtelijke effect van de gedragsregels op privaatrechtelijke rechtsbetrekkingen bepaalt: 

section 150 FSMA bepaalt dat de schending van Rules ‘actionable’ is op initiatief van een 

particulier die nadeel lijdt als gevolg van deze schending. Op die manier kent de wet een 

rechtsvordering toe daar waar verlies werd geleden als gevolg van een plichtsverzuim dat valt 

onder de FSMA zelf, wetgeving uitgevaardigd ter uitvoering daarvan of  regels uitgevaardigd 

die onder de FSMA ressorteren. Er is enkel geen mogelijkheid tot burgerrechtelijke 

aansprakelijkheid voor deze regels waarvoor de Financial Services Authority
136

 (de FSA of de 

overheidstoezichthouder) het tegendeel heeft bepaald.
138

 Aangezien de FSA heeft besloten dat 

een vorderingsrecht wordt toegekend aan iedere private persoon binnen het Conduct of 

Business Source Book
139

 en er voor deze regels geen afwijking voorzien werd, kan de 

individuele cliënt die naar aanleiding van een inbreuk hierop door de dienstverlener schade 

leed, deze op hem verhalen. 

Section 150 FSMA verheft bijgevolg de Rules tot een ‘statutory duty’ ten aanzien van de 

financiële instelling.
143

 Wanneer deze regels geschonden worden gaat het dus om ‘breach of 

statutory duty’.  Deze is enkel in te roepen in de gevallen waarin de niet nagekomen wettelijke 

plicht verschuldigd is tegenover de eiser en de geschonden wettelijke regel bovendien als doel 

had het soort schade dat de eiser heeft geleden te vermijden.
145

 De FSMA 2000 maakt vaak 

gebruik van deze techniek waarbij ze uitdrukkelijk een rechtsvordering toekent aan de daartoe 

in de wet aangeduide personen op grond van sectie 150 FSMA.  
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Dankzij section 150 FSMA kan er geen twijfel meer bestaan over de vraag of de MiFID 

gedragsregels als basis kunnen dienen voor een aansprakelijkheidsvordering ingesteld door 

een belegger. Vanaf nu kunnen ze rechtstreeks ingeroepen kunnen worden door een private 

partij die verlies heeft geleden ten gevolge van een schending ervan door de financiële 

dienstverlener. Een beroep doen op deze expliciete wettelijke plichtsbepaling omzeilt als het 

ware de nood om een specifieke zorgplicht in te voeren. Partijen kunnen in Engeland dus 

meteen de gedragsregels inroepen door een beroep te doen op section 150 FSMA.
 147

 

4.2. Common law standards of care 

In Engeland hebben de gedragsregels daarnaast ook geholpen om bestaande zorgplichten of 

‘common law standards of care’ te specificeren. Dit werd vooral gedaan binnen het 

toepassingsgebied van de zorgplicht binnen de tort of negligence of nalatigheid.
148

 Ook hier 

zal een vordering op deze tort of negligence alleen mogelijk zijn als door de eiser kan worden 

aangetoond dat de financiële dienstverlener in het bijzonder ten opzichte van hem een 

zorgplicht had.
149

 Deze duty of care of algemene zorgplicht volgt voornamelijk uit het feit dat 

de bank veel handelingen stelt als ‘agent’ en deze contracten impliceren dan sowieso al 

dergelijke duty of care. Sinds de invoering van de Financial Services Acts 2000 staat echter 

vast dat dergelijke duty of care in ieder geval geldt waar het om effectendienstverlening gaat. 

Daarmee lijkt het gegeven dat, waar het gaat om effectendiensten zoals vermogensbeheer en 

vermogensadvies, ook een algemene zorgplicht bestaat waarop de beleggende klant recht 

heeft.
150

 

C. Conclusie bij dit hoofdstuk 

In het vorige werd besproken hoe verschillende landen de gedragsregels hebben 

geïmplementeerd in hun nationale wetgeving. Dit is in elk van de besproken landen gebeurd 

in de financiële toezichtwetgeving wat tot gevolg heeft dat de regels niet noodzakelijk 
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inroepbaar zijn in het privaat recht. Veelal werden de gedragsregels geïncorporeerd in de 

bestaande zorgplichten. In België moest dit ook gebeuren, door het ontbreken van een relatief 

onrechtmatigheidsbegrip. In Engeland kunnen de gedragsregels, naast het feit dat ze invulling 

geven aan de bestaande zorgplichten, ook meteen ingeroepen worden op basis van section 150 

FSMA, hiermee werd ook het relativiteitsprobleem opgelost. In Nederland en Duitsland 

worden de gedragsregels ook via de zorgplichten geïmplementeerd. Ook in deze landen 

bestaat een vorm van relativiteit. 
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Hoofdstuk 2: Wat met meer verregaande (zorg)plichten? 

A. Inleiding 

1. Belang van deze vraag 

Een ander knelpunt bij de implementatie van MiFID komt er met de vraag of, en in welke 

mate het algemeen verbintenissen‐ of aansprakelijkheidsrecht andere en meer verregaande 

zorgplichten kan handhaven of invoeren dan deze welke uit de MiFID‐gedragsregels 

voortkomen. Het antwoord op deze vraag zal ten eerste belangrijk zijn bij het onderzoek naar 

de rechten van de cliënten en hun verhaalsmogelijkheden. Kunnen ontevreden cliënten onder 

MiFID tegen hun dienstverlener een privaatrechtelijke remedie vorderen op basis van andere, 

louter op het gemeen recht gebaseerde gedragsnormen, of moeten ze zich beperken tot wat de 

richtlijn voorschrijft?  Ten tweede zal het antwoord op deze vraag meteen bepalen aan welke 

normen de financiële dienstverlener zich moet houden bij zijn dienstverlening. Is het voor 

hem voldoende om enkel naar de Europese normering te kijken die hem in het kader van de 

MiFID wordt opgelegd of zijn er mogelijks nog meer bijkomende gedragsregels waartoe hij 

door de nationale wetgever of rechter kan worden verplicht?
151 

2. Verband met harmonisatiegraad en aard van de gedragsregels 

Deze vraag naar eventuele meer verregaande zorgplichten heeft veel te maken met de reeds 

eerder besproken vragen naar de mate van harmonisatie die de MiFID beoogt en naar haar 

publiek- dan wel privaatrechtelijk karakter. Als we ervan uitgaan dat de richtlijn maximale 

harmonisatie beoogt en daarbij ook de privaatrechtelijke relaties heeft geregeld, dan is het 

antwoord op deze vraag logischerwijze negatief. Als we echter nog steeds uitgaan van deze 

maximale harmonisatie maar besluiten dat de richtlijn publiekrechtelijk is van aard, dan is 

deze vraag niet noodzakelijk negatief. Ook hier komt dus weer het belang van de juiste 

kwalificatie naar boven.  

3. Verschillende zienswijzen 

Bij de vraag of civiele rechters strenger mogen zijn dan de MiFID zijn er volgens BUSCH toch 

twee kampen te onderscheiden. De ene zijde gelooft dat het doel van de maximale 
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harmonisatie van de MiFID en de idee van een Europees level playing field zich verzetten 

tegen het opleggen van strengere civiele zorgplichten door rechters.
152

 Argumenten voor deze 

zienswijze zijn onder andere te vinden in de rechtszekerheid.
153

 Het andere kamp is van 

mening dat de civiele rechters wel de bevoegdheid hebben om strengere zorgplichten op te 

leggen. De voornaamste gedachte achter deze tweede stroming is de idee dat het privaatrecht 

tegenover het toezichtrecht een autonome positie inneemt. De MiFID harmoniseert namelijk 

alleen de toezichtregelgeving en niet het civiele aansprakelijkheidsrecht. Aan deze autonome 

positie is volgens de aanhangers van de tweede visie behoefte, omdat de toepassing van ex 

ante publiekrechtelijke regels tot onaanvaardbare ex post oplossingen zou kunnen leiden in de 

omstandigheden van het concrete geval.
154

 

Het komt er dus weerom op aan een keuze te maken in de te volgen interpretatie. Hierbij is 

het volgens mij noodzakelijk opnieuw te onderstrepen dat de veronderstelling dat MiFID 

daadwerkelijk maximale harmonisatie beoogt, geen expliciete onderbouw vindt in enige 

duidelijke bepaling in de richtlijn zelf. Indien we deze veronderstelling van maximale 

harmonisatie volgen, dan nog valt te betwijfelen of deze doelstelling ook volledig de 

civielrechtelijke gevolgen van de gedragsregels omvat. De maximale harmonisatie is immers 

enkel een veronderstelling gestoeld op een doelgebonden interpretatie van de MiFID-richtlijn 

zelf. De voornaamste reden om mogelijke verschillen in de omvang van 

beleggersbescherming niet op voorhand compleet uit te sluiten volgt uit het feit dat de 

algemene gedragsregel van artikel 19.1 MiFID vaag is geformuleerd. Ook al hebben de 

MiFID en haar Uitvoeringsbesluit dan wel de gedragsregels naar een hoog beschermings‐ en 

detailniveau getild - wat dus de facto tot maximale harmonisatie van de zorgplicht zou kunnen 

leiden - de manoeuvreerruimte van een lidstaat om meer striktere normen te handhaven is 

daarbij niet noodzakelijk volledig ingeperkt. In wat volgt zal worden besproken hoe 

verschillende lidstaten met deze problematiek omgaan.  
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B. Aanpak in verschillende landen 

1. België 

1.1. Algemeen 

Wanneer we deze problematiek enkel vanuit Belgisch recht bekijken zou dit probleem zich in 

principe niet mogen stellen. Het is in België met name algemeen aanvaard dat de naleving van 

alle specifieke plichten en verboden op zich niet met zich meebrengt dat er sowieso geen 

onrechtmatigheid werd begaan.
155

 Iedereen moet naast de wet ook nog de algemene 

zorgvuldigheidsnorm naleven. Er is geen reden waarom naar Belgisch privaatrecht niet 

hetzelfde zou gelden voor een financiële instelling die alle reglementaire regels naleeft bij het 

verlenen van beleggingsdiensten. 

2.2. Verschillende visies 

Nochtans stellen er zich wel problemen. De meerderheid van de rechtsleer gaat zoals gezegd 

uit van de doelstelling van maximale harmonisatie van de MiFID. Zoals hierboven reeds 

besproken werd neemt een deel van de rechtsleer daarbij aan dat de gedragsregels 

privaatrechtelijk zijn van aard. Dit heeft volgens sommige rechtsgeleerden als noodzakelijk 

gevolg dat de gedragsregels die in de privaatrechtelijke relatie gelden in feite ook al volledig 

werden geharmoniseerd. De reeds veelal aangehaalde COLAERT is in ons land bijvoorbeeld 

een aanhangster van deze visie.
156

 Volgens haar zienswijze is het strijdig met de richtlijn om 

in een privaatrechtelijk dispuut tussen een financiële instelling en een klant bijkomende 

regels, of regels die op een andere manier zijn geconcretiseerd op basis van het nationaal 

privaat recht, op te leggen. Dit zou namelijk neerkomen op het negeren van de doelstelling 

van exhaustieve harmonisatie van de MiFID-richtlijn. Het komt er, aldus de aanhangers van 

deze visie, op neer dat het nationaal recht van de lidstaten in dat verband werd vervangen door 

de reglementaire regeling.
157
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2.3. Conclusie 

Volgens mij is de visie van COLAERT ietwat irrealistisch en ik kan het bijgevolg niet met haar 

eens zijn. Dit is vanzelfsprekend. Een basispermisse voor COLAERT’s visie is namelijk dat de 

gedragsregels privaatrechtelijk van aard zijn en deze veronderstelling volg ik niet. Ik ga 

daarentegen uit van hun publiekrechtelijk karakter en van de algemene doelstelling van 

beleggersbescherming. Elk land is daarbij vrij de gedragsregels te implementeren in de 

wetgeving die ze wil. Zoals hierboven werd aangetoond is dat in de besproken landen steeds 

in publiekrechtelijke toezichtwetten gebeurd. Wat betreft de civielrechtelijke doorwerking of 

de vraag of private partijen de gedragsregels al dan niet kunnen inroepen, is gebleken dat dit 

in de verschillende landen niet compleet op dezelfde manier werd aangepakt. Veelal wordt 

echter gebruik werd gemaakt van de zorgplichten. Elk van de besproken landen heeft wel een 

manier gevonden opdat de private belegger een vordering zou hebben tegen de financiële 

dienstverlener die de gedragsregels schendt. Door uit te gaan van deze vrijheid van de 

lidstaten bij de implementatie van de gedragsregels is het logisch dat er verschillen zullen zijn 

in de verschillende wetgevingen, ondanks de doelstelling van maximale harmonisatie. Wat de 

theorie van COLAERT volgens mij volstrekt onmogelijk maakt is bovendien het feit dat de 

richtlijn niet in private remediëring voorziet. Ik zie niet in hoe het dan mogelijk kan zijn dat 

zij het nationaal recht van de lidstaten in dat verband heeft vervangen. De richtlijn regelt 

simpelweg niet genoeg om te kunnen besluiten tot een exhaustief geheel dat geen verdere 

uitwerking behoeft. In die zin kan MiFID het civiel aansprakelijkheidsrecht dan ook 

onmogelijk volledig hebben geharmoniseerd en zullen lidstaten mijns inziens ook meer 

verregaande plichten kunnen hanteren.  

Bovendien zal het aanvaarden van de redenering van COLAERT ertoe leiden dat de financiële 

dienstverlener die de geharmoniseerde wettelijke gedragsregels naleeft, hiermee meteen aan al 

zijn verplichtingen heeft voldaan, en bijgevolg ook aan al de privaatrechtelijke verbintenissen 

die hij heeft ten opzichte van zijn klant. Voor een richtlijn die de beleggersbescherming als 

haar hoofddoel heeft is dit volgens mij een onaanvaardbaar gevolg. Vooral deze laatste 

bevinding toont aan dat de theorie van COLAERT in de praktijk onmogelijk voortgang kan 

vinden. 
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2. Nederland 

2.1. Algemeen 

In Nederland gaat men uit van de mening dat de publiekrechtelijke gedragsregels inderdaad 

invulling geven aan de bestaande zorgplichten, zowel contractueel als buitencontractueel. 

Nochtans wordt de omvang van de zorgplicht die een beleggingsinstelling heeft ten opzichte 

van haar klant zeker niet uitsluitend bepaalt door deze gedragsregels.
158

 Er is dan ook meer 

dan 1 enkel voorbeeld te vinden van een situatie waarin er een discrepantie bestaat tussen de 

zorgplichten die worden opgelegd krachtens de Nederlandse wetgeving en de voorschriften 

van de MiFID.
159

  

2.2. Voorbeeld: ken uw cliënt en execution only 

Zo is daar bijvoorbeeld het ‘ken-uw-cliënt’ beginsel. De Nederlandse wetgeving vraagt van de 

beleggingsonderneming dat ze de mogelijkheden en wensen van haar klanten onderzoekt, 

daarvan kennis neemt en een ‘cliëntenprofiel’ opstelt. Dit moet ze doen in alle gevallen 

waarin het gaat om risicovolle of ingewikkelde producten en/of diensten die op een brede 

markt worden aangeboden. De ‘ken-uw-cliënt’ plicht bestaat in deze situaties sowieso en staat 

los van het type relatie dat de financiële instelling en de klant met elkaar hebben. In 

Nederland is de financiële instelling dus verplicht om informatie over haar klanten in te 

winnen, en dit ongeacht of het nu gaat om een adviesrelatie
160

 of een execution-only-relatie
161

. 

 Het regime met betrekking tot de ‘ken-uw-cliënt’ verplichtingen uiteengezet in de MiFID 

verschilt echter van de Nederlandse benadering. In MiFID wordt met name wel een 

onderscheid gemaakt naargelang de relatie die de financiële instelling heeft met haar klant. Er 

wordt een verschil gemaakt tussen het aanbieden van diensten met of zonder advisering. Zo 

schrijft artikel 19(4) MiFID voor dat in een adviesrelatie de beleggingsonderneming geacht is 

onderzoek te doen naar de kennis en de ervaring van de (potentiële) klant op vlak van 

beleggingen, maar ook naar zijn financiële situatie en beleggingsdoelstellingen.
162

 Dergelijke 

onderzoeksverplichting bestaat niet in een loutere execution-only-relatie. In dit geval schrijft 
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artikel 19(5) MiFID voor dat slechts informatie moet worden ingewonnen over de kennis en 

ervaring van de (potentiële) klant op beleggingsgebied in het geval de dienst betrekking heeft 

op complexe beleggingsinstrumenten.
163

  

Het verschil met de vorige situatie van de adviesrelatie is dat de dienstverlener in een 

execution-only-relatie dus geen informatie moet inwinnen over de financiële situatie en 

beleggingsdoelstellingen van de (potentiële) klant. De financiële instelling moet zelfs 

helemaal geen informatie inwinnen wanneer het gaat om een execution-only-dienst die 

betrekking heeft op niet-complexe financiële instrumenten.
164

 Het is treffend dat het 

Nederlandse recht dus meer bescherming biedt aan de belegger in een execution-only-dienst 

dan wat de MiFID in dit geval voorziet. Moet deze ruimere beschermingsstandaard die door 

het Nederlandse recht wordt geboden nu worden verlaten om plaats te maken voor het regime 

van de MiFID, ten nadele van de Nederlandse belegger?  

2.3. Effectenlease-arresten 

Nederland heeft belangrijke rechtspraak in verband met meer verregaand plichten voor 

financiële instellingen.
165

 Volgens de bekende effectenlease-arresten van de Hoge Raad van 5 

juni 2009 mag de civiele zorgplicht verder reiken dan wat de publiekrechtelijke gedragsregels 

voorschrijven.
166

 De effectenlease-arresten omvatten 3 zaken betreffende de vraag of 

aanbieders van beleggingsproducten hun afnemers voldoende hadden geïnformeerd over de 

gevolgen en het risicovolle karakter ervan. Ook werd onderzocht of de al dan niet 

onvoldoende geïnformeerde of gewaarschuwde afnemers daardoor schade hadden geleden. 

Tot slot moest geoordeeld worden over de verdeling van de schadelast. De afnemers in deze 

arresten beriepen zich op verschillende rechtsfiguren om compensatie te bekomen, onder 

andere op de schending van een bijzondere zorgplicht. De bijzondere relatie tussen een 

aanbieder van financiële diensten en zijn cliënten brengt namelijk mee dat de aanbieder ten 

aanzien van zijn afnemers voor het aangaan van een financiële transactie bijzondere zorg 
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moet betrachten. De hoven hadden in de zaken in kwestie dergelijke zorgplicht aangenomen 

en de Hoge Raad heeft in de drie arresten zijn instemming daarmee verwoordt.
167

 

Krachtens voormalig artikel 11 ISD moeten de lidstaten gedragsregels opstellen voor de 

beleggingsondernemingen. Enkele beginselen moeten hiervoor worden uitgevoerd die dienen 

te worden toegepast met inachtneming van de professionele aard van de (potentiële) cliënt. De 

beleggingsonderneming moet daarbij onder andere voldoen aan het loyaliteitsbeginsel en het 

zorgvuldigheidsbeginsel. Ze moet informatie inwinnen over de financiële positie van haar 

cliënt, hem bij de onderhandelingen op passende wijze alle dienstige informatie verstrekken 

en zich voegen naar alle geldende voorschriften teneinde zijn belangen optimaal te behartigen 

en de integriteit van de markt optimaal te bevorderen. In de drie effectenlease-zaken hebben 

de rechters het echter over een zorgplicht die veel verregaander is dan wat de richtlijn 

voorschrijft. De kern van de arresten is de idee dat op de aanbieder van een 

effectenleaseproduct een bijzondere zorgplicht rust om de cliënt bij het aangaan van de 

overeenkomst indringend te waarschuwen voor de financiële risico’s, vooral het 

restschuldrisico. Deze bijzondere zorgplicht brengt mee dat de afnemer in duidelijke en niet 

mis te verstane bewoordingen moet worden geïnformeerd over het aan de overeenkomst 

verbonden restschuldrisico bij tussentijdse beëindiging. Ook moet de aanbieder onderzoek 

doen naar de financiële draagkracht van de afnemer. De Hoge Raad bevestigt dit en stelt 

tevens dat zowel Dexia, Levob als Aegon in hun respectieve zaken zijn tekortgeschoten in 

deze bijzondere zorgplicht waardoor zij deels tot schadevergoeding zijn gehouden. Het is 

duidelijk dat de plicht om in duidelijke en niet mis te verstane bewoordingen de klant te 

informeren verder reikt dan door de ISD voorgeschreven plicht om de klant bij de 

onderhandelingen op passende wijze alle dienstige informatie verstrekken. 

Belangrijke opmerking in dit verband is echter wel dat deze arresten dateren van het pre-

MiFID-tijdperk. Ze moeten dus in verband worden gebracht met de ISD richtlijn die 

minimumharmonisatie beoogde. Dit impliceert dat lidstaten sowieso strengere regels mochten 

stellen. Zoals reeds eerder aangehaald heeft de MiFID, in tegenstelling tot de ISD, een 

maximumharmonisatie oogmerk waardoor de uitkomst van dit vraagstuk nu misschien anders 

zou zijn dan ten tijde van de effectenlease-arresten.  
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2.4. Zaak Fortis/Bourgonje 

Ook in recentere arresten lijkt de Hoge Raad nochtans te blijven vasthouden aan het criterium 

van uitdrukkelijke en niet mis te verstane bewoordingen.
168

 Met name in de zaak 

Fortis/Bourgonje die dateert van 24 december 2010 blijft de Hoge Raad dit criterium 

toepassen. In deze zaak had Bourgonje een groot aantal aandelen vergaard in een Amerikaans 

bedrijf dat kort daarna, in 1999, aan de effectenbeurs NASDAQ werd genoteerd. Aan deze 

aandelen was echter een lock-up verplichting verbonden waardoor deze niet mochten worden 

verkocht voor augustus 2000. In april 2000 sloot Bourgonje een beheersovereenkomst af met 

Fortis waarbij het de bedoeling was dat Fortis via dit beheer vermogensgroei op lange termijn 

zou verwezenlijken. Hiertoe moest Fortis beleggingen voor onbepaalde termijn afsluiten, en 

dit wereldwijd, met oog op de gewenste risicospreiding. Bij het sluiten van de 

beheersovereenkomst met Fortis noteerden de Amerikaanse aandelen nog 40 USD. Tegen het 

verval van de lock-up verplichting in augustus 2000 noteerden ze echter nog maar 20 USD en 

sindsdien zakte hun waarde steeds verder weg. Hierop trachtte Bourgonje Fortis aansprakelijk 

te stellen voor de door hem geleden beleggingsschade omdat Fortis zijn bijzondere zorgplicht 

jegens hem had geschonden. Door na de lock-up periode de verkoop van zijn aandelen uit te 

stellen, verhinderde Bourgonje met name feitelijk dat het vermogensbeheer overeenkomstig 

de vastgestelde uitgangspunten werd uitgevoerd. Hij bleef daarenboven zijn gehele vermogen 

blootstellen aan een koersrisico. In deze omstandigheid had Fortis zijn eigenzinnige cliënt er 

indringend, in niet mis te verstane bewoordingen, op moeten wijzen de aandelen zo snel 

mogelijk te verkopen. Aangezien Fortis niet aan deze adviesverplichting heeft voldaan is deze 

laatste jegens Bourgonje tekortgeschoten. Uiteindelijk aanvaard de Hoge Raad deze 

redenering niet omdat Bourgonje een ervaren belegger was die bovendien nauw betrokken 

was bij de het Amerikaans bedrijf die de aandelen uitbracht. Daardoor beschikte hij ook over 

inside information. Deze gegevens hebben een impact op de waarschuwingsplicht van Fortis. 

Nochtans wijst de Hoge Raad hierbij het criterium van de ‘niet mis te verstane bewoordingen’ 

niet af.
169

 

Huidig artikel 19 lid 3 MiFID heeft het evenwel nog steeds over “een waarschuwingsplicht 

die aan de financiële instellingen de plicht oplegt om in een voor cliënten of potentiële 

cliënten begrijpelijke vorm passende informatie te verstrekken zodat zij redelijkerwijs in staat 
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zijn de aard en de risico’s van de aangeboden beleggingsdienst en van de specifiek 

aangeboden categorie van financiële instrumenten te begrijpen en derhalve met kennis van 

zaken beleggingsbeslissingen te nemen”. Deze informatie mag bovendien, aldus de MiFID, in 

gestandaardiseerde vorm worden verstrekt. De verplichtingen die artikel 19 lid 3 MiFID 

voorschrijft zijn duidelijk minder verstrekkend dan het criterium waar de Hoge zicht nog 

steeds aan blijft vasthouden. 

2.5. Andere verplichtingen: de marginverplichting 

Volledigheidshalve haalt CHEREDNYCHENKO nog aan dat privaatrechtelijke plichten die niet 

zijn geïncorporeerd in de EG verordening, nog veel verder mogen gaan qua bescherming dan 

hetgeen de gedragsregels van de MiFID voorschrijven. Als voorbeeld haalt ze aan dat voor 

een reeks situaties waarin klanten enorme verliezen kunnen lijden als gevolg van het handelen 

in opties, de Nederlandse Hoge Raad extra bescherming heeft voorzien. Waar in de MiFID de 

klanten enkel via de procedurele weg worden beschermd worden zij in Nederland veel meer 

beschermd. De Hoge Raad heeft met name naast de procedurele bescherming die de MiFID 

biedt voorzien in materiële waarborgen voor de klanten om hen te beschermen tegen zichzelf 

en hen te beletten te hoge risico’s te nemen met betrekking tot financiële middelen.
170

 

Zo heeft de Hoge Raad in de zaak Kouwenberg v. Rabobank
171

 beslist dat de bank in beginsel 

niet voldoet aan haar zorgplicht, wanneer ze toegeeft aan de uitdrukkelijke wens om een 

bepaalde transactie uit te voeren, ondanks een gebrek aan voldoende zekerheden. In de 

betreffende zaak bleef de niet-professionele belegger achter met een ongedekte schuld van 

ongeveer 145000 euro. Volgens de Hoge Raad behoort het tot de taak van de bank om de 

klanten te beschermen tegen hun eigen lichtvaardigheid of gebrek aan kennis of inzicht. Als 

de bank er niet kan in slagen om te weigeren een transactie uit te voeren die niet voldoet aan 

de marginverplichting, dan zal de loutere waarschuwing over de mogelijke risico’s niet altijd 

voldoende zijn om haar aansprakelijkheid uit te sluiten. De marginverplichting
172

 wordt niet 

geregeld in de MiFID en houdt in dat de bank verplicht is na te gaan, alvorens een order van 

een klant te accepteren, of deze zich voldoende bewust is van zijn rechten en plichten. 
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Bovendien moet de bank nagaan of de klant weet heeft van de risico’s van het beleggen in 

opties en of hij in staat is mogelijke verliezen te dragen. De bank moet, in het kader van haar 

marginverplichting, alvorens uitvoering te geven aan een order tot het schrijven van opties, 

van haar cliënt eisen dat deze daartoe voldoende ‘margin’ verschaft. Hierbij is de margin een 

soort dekking die moet worden verleend voor de financiële verplichtingen die bij een 

ongunstige koersontwikkeling uit het schrijven van een optie kunnen voortvloeien en ze wordt 

berekend volgens een betrekkelijk ingewikkelde formule die dagelijks door 

beleggingsondernemingen wordt vastgesteld. De marginverplichting strekt ertoe te 

voorkomen dat de afname-of leveringsverplichtingen, bij het inroepen van aandelenopties, 

niet zouden kunnen worden nagekomen. De bank die met andere woorden meewerkt aan een 

optietransactie zonder bij het uitvoeren van die transactie te eisen dat de cliënt aan de 

marginverplichting voldoet, schendt in beginsel haar zorgplicht jegens de cliënt.
173

 Deze 

bevinding blijft bovendien gelden, ook al is de klant koppig of moeilijk te overtuigen. De 

marginverplichting als zorgplicht vloeit voort uit de eisen van redelijkheid en billijkheid, gelet 

op de aard van de contractuele relatie tussen een bank en haar niet-professionele cliënten.
174

 

Het feit dat deze verplichting niet in alle landen geldt en tevens niet is geregeld in de MiFID 

zorgt er wel voor dat de marginverplichting in Nederland onverminderd blijft gelden en dat de 

Nederlandse wetgever in die zin dus verder gaat dan de gedragsregels opgelegd door Europa. 

Ook al doet dit geen afbreuk aan de maximale harmonisatie van de richtlijn - omdat de 

richtlijn simpelweg geen woord rept over een mogelijke marginverplichting - het resultaat is 

wel zo dat de Nederlandse belegger dienaangaande beter wordt beschermd dan deze in 

pakweg Duitsland. 

2.6. Conclusie 

In Nederland lijkt het vaste rechtspraak dat meer verregaande verplichtingen tot de 

mogelijkheden en discretionaire bevoegdheden van het nationale stelsel behoren. Er bestaan 

in de praktijk vele voorbeelden van situaties waarin aan de financiële instelling meer 

verregaande verplichtingen worden opgelegd. Over het algemeen geniet de belegger in 

Nederland een hoge graad van bescherming, ook de marginverplichtingen bijvoorbeeld zijn er 

verregaand. 
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3. Duitsland 

3.1. Algemeen 

Duitsland is een dankbaar land om in deze bespreking te betrekken. Niet enkel heeft het, net 

als Nederland, belangrijke en interessante rechtspraak in dit verband, in Duitsland is tevens 

een verwoede discussie geweest over de eventuele mogelijkheid om meer verregaande 

zorgplichten in te voeren. 

3.2. Bond-zaak 

In Duitsland is er oude rechtspraak die cruciaal is voor de beleggersbescherming. Reeds in 

1993 moest het Bundesgerichtshof zit met name beraden over hoe het de problemen moest 

aanpakken van kleine beleggers in hun relatie met financiële dienstverleners. In de 

zogenaamde Bond-zaak
175

 moest het Hof zich uitspreken over de situatie waarin verschillende 

banken opties, uitgegeven door het Australische bedrijf ‘Bond-Finance Ltd’, hadden 

aangeboden aan kleine, niet-professionele beleggers. De opties van Bond-Finance Ltd waren 

door het Australische rating bureau slecht gewaardeerd en waren gekenmerkt door een 

speculatief karakter. Toch verkochten Duitse banken deze opties aan Duitse klanten. Zelfs 

wanneer het rating bureau haar waardering van de Bond-Finance Ltd-opties verder liet dalen 

tot de ‘CCC’-waardering, wat wees op de dreigende insolventie van de emittent, bleven 

sommige banken de opties verkopen aan Duitse klanten. Toen Bond-Finance Ltd effectief 

failliet ging en de opties al hun waarde verloren weigerden sommige banken hun klanten de 

aankoopprijs van de opties terug te betalen waarna deze laatsten hen voor de rechter daagden. 

Hierop besloot het Bundesgerichtshof dat de banken aansprakelijk waren wegens schending 

van de contractuele zorgplicht. De geschonden contractuele zorglicht hield in deze zaak in dat 

de banken hun klanten hadden moeten informeren over het hoog speculatief karakter van de 

uitgegeven opties. Bovendien hadden de banken hun klanten beter moeten adviseren over de 

gepastheid van hun specifieke beleggingen, gelet op hun persoonlijke omstandigheden.
176

 

Volgens deze rechtspraak zullen de financiële instellingen dus vanaf dan de aanbevolen 

belegging moeten afstemmen op de persoonlijke omstandigheden van de cliënt opdat deze 

geschikt zou zijn voor de betrokkene. Voorafgaand aan het verstrekken van beleggingsadvies 
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moet de bank dan ook informatie inwinnen met betrekking tot de klant. Zo moet ze zijn 

kennis en ervaring op beleggingsgebied, met betrekking tot de specifieke 

beleggingstransacties die hij van plan is aan te gaan, onderzoeken samen met zijn 

beleggingsdoelstellingen. Ook moet ze onderzoeken of een voorgenomen beleggingstransactie 

eerder moet gezien worden als een echte investering met oog op een vast rendement op lange 

termijn of een puur speculatief karakter heeft. Als de bank niet over informatie met betrekking 

tot deze feiten over de cliënt beschikt, is zij verplicht deze informatie in te winnen en te 

verkrijgen om de klant goed te kunnen adviseren.
177

 

3.3. Bond-criteria versus MiFID-criteria: verschillende visies 

De verplichtingen die uit de Bond-zaak voortvloeien gaan echter veder dan hetgeen de 

richtlijn voorschrijft in artikel 19 (3) en (4) MiFID.
178

 Zo heeft artikel 19 (3) het enkel over 

informatie over een bepaald aantal zaken die door de financiële instelling moet worden 

vrijgemaakt opdat de klant redelijkerwijs de risico’s zelf zou kunnen inschatten. Dit mag 

bovendien in gestandaardiseerde vorm gebeuren. Artikel 19 (4) gaat over de informatie die de 

financiële instelling moet inwinnen over de klant om hem geschikt beleggingsadvies te 

kunnen geven. 

Aangezien het Duitse recht verder gaat dan de MiFID is ook hier de vraag naar de 

mogelijkheid van meer verregaande zorgplichten relevant. In Duitsland heerste zoals gezegd 

bovendien een verwoede discussie in de rechtsleer over de mogelijkheid om meer 

verderstrekkende plichten voor financiële instellingen in te voeren. 

Enerzijds is er de visie die stelt dat het onmogelijk is om in het gemeen burgerlijk recht 

strengere verplichtingen voor te schrijven dan die welke voortvloeien uit de gedragsregels van 

§31 e.v. WpHG.
179

 Volgens de aanhangers van deze stelling zijn striktere eisen absoluut 

verboden, los van de vraag of deze nu voortvloeien uit het privaat recht of uit de effecten 

regulering. De gerechtshoven zijn hier onvoorwaardelijk gebonden door de toezichtnormen. 
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In de praktijk komt deze stelling er bijvoorbeeld op neer dat de financiële instellingen hun 

gebruik, waarbij ze bij de verlening van beleggingsadvies ook de specifieke risico’s 

verbonden aan het aangeboden beleggingsproduct moeten vrijgeven, kunnen verlaten ten 

voordele van het regime van artikel 19 (3) en (4) MiFID. In dit opzicht is het privaatrecht 

uitgesloten van de vormgeving van de relatie tussen financiële instelling en cliënt volgens 

haar eigen principes en waarden. De rol van het privaatrecht is met name beperkt tot de 

uitvoering van de gedragsregels in de contractuele relatie tussen de financiële instelling en 

haar cliënt. 

Daarnaast bestaat er een tweede visie die stelt dat meer verregaande zorgplichten daarentegen 

wel mogelijk zijn. Volgens dit standpunt moet de MiFID samen worden gelezen met het 

loyaliteitsbeginsel neergelegd in artikel 4 VEU.
180

 Door deze rechtsbronnen samen te zetten 

besluiten de aanhangers van deze theorie dat de lidstaten niet kunnen uitgesloten worden van 

het recht om meer- of minder verreikende privaatrechtelijke zorgplichten in te voeren. MiFID 

zelf kan niet worden geïnterpreteerd als zijnde een richtlijn waarvan de nationale regels die 

haar implementatie verzorgen de privaatrechtelijke relatie tussen financiële instelling en klant 

rechtstreeks vormen. Dit volgt uit de verschillende doelstellingen die worden beoogd door de 

implementerende bepalingen van de MiFID in de toezichtwetgeving en in het privaat recht. 

Hoven en rechtbanken genieten autonomie bij het beslechten van individuele geschillen 

tussen private partijen en zijn hierdoor ook niet gebonden door gestandaardiseerde 

toezichtregels die bepaalde typische risicosituaties aanpakken. Dit staat los van de vraag of dit 

nu maximale harmonisatie standaarden betreffen of niet. Hoven en rechtbanken bepalen de 

inhoud van privaatrechtelijke zorgplichten in individuele zaken via de interpretatie van 

contracten, daarbij onder meer rekening houdende met de voorschriften van goede trouw. 

Hoewel de toezichtnormen zeker een invloed hebben op de privaatrechtelijke zorgplichten in 

de relatie tussen klant en financiële instelling, dit betekent niet dat deze 2 sets van regels 

automatisch identiek aan elkaar zullen zijn. De algemene toezichtnormen zullen in deze visie 

de hoven en rechtbanken niet beletten daarvan af te wijken. Daarbij kunnen de hoven en 

rechtbanken aan een beleggingsonderneming zowel meer- als minder verregaande 

zorgplichten opleggen, indien de omstandigheden van het individuele geval dit 

rechtvaardigen.
181
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Aan de kern van deze discussie ligt de vraag of, en indien ja, in welke mate, het nationaal 

privaat recht de objectieven van de Europese regulatie moet volgen. Met deze objectieven 

worden onder andere marktintegratie, beleggersbescherming en de integriteit en algemene 

efficiëntie van het financieel systeem bedoeld. Hierbij moeten we ook in rekening nemen dat 

de MiFID deze objectieven zelf voornamelijk tracht te verwezenlijken door effectief toezicht 

op de financiële instellingen te vestigen. 

3.4. Meerderheid rechtsleer? 

In essentie zijn de aanhangers van de eerste visie er van overtuigd dat het privaat recht als 

instrument moet beschouwd worden om de objectieven van de MiFID in individuele gevallen 

te bereiken. Ze vinden bovendien dat de hoven en rechtbanken onvoorwaardelijk gebonden 

zijn door de toezichtnormen en door de beslissingen genomen door de toezichthoudende 

autoriteiten met betrekking tot deze toezichtnormen. De tweede visie daarentegen verdedigt 

de privaatrechtelijke beslechting van individuele gevallen  en gelooft in de autonomie van de 

hoven en rechtbanken ten opzichte van de toezichtnormen en de beslissingen van 

toezichthoudende autoriteiten.  

Het is niet zeer duidelijk hoe de meerderheid van de rechtsleer er nu over denkt. Sommige 

auteurs gaan ervan uit dat private beleggers vandaag, in een gelijkaardige zaak als de Bond-

zaak, net als toen de schending van de financiële instelling haar plicht om in geschikt 

beleggingsadvies te voorzien met succes kunnen inroepen.
182

 Een uitspraak die deze stelling 

ondersteunt is deze van het ‘Oberlandesgericht’
183

 in Düsseldorf. In één van haar uitspraken 

in 2010 verwierp zij expliciet de stelling dat hoven en rechtbanken geen striktere eisen mogen 

stellen dat deze die uit de MiFID blijken. Het Oberlandesgericht besloot dat normen 

vastgelegd in de Bond-zaak bleven gelden, ook na de implementatie van de MiFID.
184

 

Andere auteurs daarentegen stellen dat de Duitse rechtsliteratuur intussen eenstemmig lijkt te 

klinken over het principe dat het niet mogelijk is om in het gemeen burgerlijk recht strengere 
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verplichtingen te vinden dan die welke voortvloeien uit de gedragsregels van §31 e.v. 

Wertpapierhandelsgesetz.
185

 

3.5. Bundesgerichtshof 22 maart 2011 

Een recentere uitspraak van 22 maart 2011 van het Bundesgerichtshof
186

 lijkt nochtans te 

wijzen in de richting van de eerste visie. In deze zaak veroordeelde de rechtbank de grootste 

bank van Duitsland (Deutsche Bank) tot ongeveer een half miljoen euro ($700,000) aan 

schadevergoeding voor de schending van haar adviesverplichtingen.
187

 

Begin 2005 sloten Deutsche Bank en de verzoeker in deze zaak een contract af voor een CMS 

Swap. De voornaamste reden voor de verzoeker om dit contract af te sluiten was om zijn 

rentelast op bestaande swaps te optimaliseren. Met deze kennis raadde Deutsche Bank de 

verzoeker aan de CMS Swap af te sluiten, een zeer complex en risicovol financieel product. 

De klant had reeds in 2002 vergelijkbare Swaps afgesloten bij andere banken waardoor de 

verwerende bank was uitgegaan van een reeds bestaande deskundigheid van de klant op dit 

gebied. 

Op de dag van de sluiting van het contract had de CMS Swap echter al een negatieve 

marktwaarde van 4%, wat resulteerde in het feit dat de verzoeker 80000 euro moest betalen 

aan de bank. Nadat de verzoeker omwille van fraude het contract aanvocht betaalde hij dit 

bedrag ook voorwaardelijk, opdat hij de overeenkomst zou kunnen ontbinden, waarna hij de 

bank voor de rechter daagde om terugbetaling van zijn geleden verlies te bekomen. 

Wat de juridische achtergrond betreft moet vooreerst worden opgemerkt dat het in Duitsland 

vaste rechtspraak is dat wanneer een bank en haar klant in dialoog treden over een bepaalde 

beleggingsbeslissing, hun contract ook een impliciet een contract tot het verlenen van advies 

inhoudt. Dit is op zich te onderscheiden van de taak die een makelaar heeft in zijn relatie tot 

zijn klanten, omdat zijn taak beperkt is tot het correct weergeven van informatie aan de cliënt. 

In een contract tot adviesverlening daarentegen moet de adviseur ook de verleende informatie 

evalueren en op basis daarvan een aanbeveling uitbrengen. In de Bond-zaak had het 

Bundesgerichtshof al geoordeeld dat een bank verplicht is een klant te adviseren rekening 
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houdende met zijn belangen en zijn bereidheid om risico’s te nemen. Zoals reeds eerder 

besproken is deze verplichting al meer verregaand dan wat de MiFID voorschrijft. Deze 

onderzoeksplicht hangt nauw samen met de know your customer- en informed customer-

verplichtingen die in het Duitse recht zijn neergelegd in §31 (4) WpHG en die de bank 

opdraagt het profiel van de klant te onderzoeken.  

Het voornaamste probleem in deze zaak was de vraag of de bank het profiel van de klant wel 

zorgvuldig genoeg had onderzocht. Voor de financiële instelling aan haar adviesplicht kon 

voldoen moest ze namelijk eerst onderzoeken wat de doelstelling, de kennis en gewenste 

risicograad van de klant was bij zijn belegging. De verzoeker pleitte dat de bank daarin niet 

had voldaan terwijl de bank aanvoerde dat zij dergelijke verregaande plicht niet had. In haar 

verweer haalde de bank aan dat de verzoeker reeds in 2002 gelijkaardige Swaps had 

afgesloten en bovendien houder was van een Master diploma in de economie. Hieruit volgde, 

aldus de verwerende bank, dat de klant over voldoende deskundigheid beschikte om zelf de 

draagwijdte van de belegging te kunnen begrijpen. Het Hof aanvaardde deze argumentatie 

niet. Het feit dat de verzoeker reeds in 2002 dergelijke SWAP contracten had afgesloten 

ontdeed de bank niet van haar plicht een risicoprofiel op te stellen. Bovendien waren de 

SWAP contracten die de klant in 2002 had afgesloten niet zo risicovol als de CMS Swap die 

door Deutsche Bank werd geadviseerd. Het voornaamste verschil was dat er voor de klant in 

zijn contracten van 2002 geen sprake was van ongelimiteerd potentieel verlies. Het feit dat de 

verzoeker een opleiding in de economie had genoten was tevens irrelevant voor het Hof. De 

professionele kwalificaties van de klant in deze materie waren onvoldoende om te kunnen 

besluiten tot zijn ervaringsgraad en zijn kennis in deze specifieke complexe beleggingsvorm. 

De kennis van de klant inzake beleggingsproducten kwam veeleer van zijn opgedane ervaring 

via zijn beroep als middelgrote producent van hygiëneproducten. Aan dergelijk beroep kan 

geen vermoeden van kennis in complexe financiële instrumenten worden gekleefd. Bovendien 

zegt deze kennis niets over de bereidheid van de klant om risico’s te nemen.  

Ingevolge deze beslissing moeten banken hogere eisen vervullen bij het voldoen aan hun 

adviesverplichting wanneer het gaat om producten als de CMS Swap die van een hoge 

complexiteit en risicograad getuigen. De bank moet hierbij op begrijpelijke en duidelijke 

manier de risico’s van dergelijke transacties weergeven en er de aandacht op vestigen dat deze 

risico’s werkelijk en potentieel ruïnerend, veeleer dan louter theoretisch zijn. In het geval van 

de CMS Swaps houdt dit in dat de financiële instelling gedetailleerde weergaves moet geven 

van alle elementen in de formule, samen met de impact daarop in gewijzigde omstandigheden. 
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Daarenboven is de bank verplicht de ongelijke balans tussen kansen en risico’s tussen de 

partijen weer te geven. Na de adviesronde zou de klant bijna evenveel kennis moeten hebben 

als de adviserende bank om een volwaardige beslissing met kennis van zaken te kunnen 

nemen.
188

 

Naast deze zeer verregaande kennisgevingplichten moet de bank de klant in kennis stellen van 

het onvermijdelijke belangenconflict tussen klant en bank. In deze concrete zaak was 

Deutsche Bank in haar adviesverplichting tekortgeschoten omdat zij gefaald had te vermelden 

dat de initiële marktwaarde op datum van de contractsluiting reeds -4% vertoonde waardoor 

de klant vanaf dan al zo een 80,000 euro aan de bank verschuldigd was. Het belangenconflict 

zit hem in het feit dat de bank als het ware de tegenstander is van haar klant in de CMS Swap 

omdat het verlies van de klant een voordeel vormt voor de bank. Deze bevinding werpt ook 

een ander licht op het advies dat de bank geeft aan haar klanten. 

Het is duidelijk dat de informatie- en onderzoeksplichten die ingevolge deze uitspraak van het 

Bundesgerichtshof aan financiële instellingen worden opgelegd veel verder reiken dan deze 

die uit de MiFID zelf volgen. Daar waar de MiFID het enkel heeft over bepaalde 

informatieplichten die in gestandaardiseerde vorm mogen worden meegegeven, heeft het 

Bundesgerichtshof het over informatie die zo verregaand is dat klant en financiële instelling 

na afloop van de adviesronde bijna over dezelfde kennis beschikken. Nochtans is het niet 

duidelijk in hoeverre deze uitspraak ook van toepassing is op andere financiële transacties.
189

 

3.6. Marginverplichtingen 

Bij het bekijken van de marginverplichtingen in het Duitse recht moeten we concluderen dat 

de bescherming van beleggers tegen riskante financiële transacties waaruit verplichtingen 

kunnen voortvloeien, bijlange niet zo ver reikt als in Nederland. Volgens de Duitse 

toezichtwetgeving, zoals uitgelegd door het Bundesgerichtshof, berust op de 

beleggingsonderneming geen plicht om de volledig geïnformeerde en gewaarschuwde 

belegger tegen zichzelf te beschermen.
 190

 Beleggingsondernemingen zijn niet verplicht om 

het uitvoeren van transacties in opties afhankelijk te stellen van de aanwezigheid van 

                                                           
188

 J. D. JANSEN, “Case Note-Judgement of the Bundesgerichtshof (Federal Court of Justice of Germany) of 22 

March 2011: Passion to Inform- BGH Expands Banks’ Advisory Duties”, German Law Journal 2011, 1492-

1504. 
189

 J. D. JANSEN, “Case Note-Judgement of the Bundesgerichtshof (Federal Court of Justice of Gemrany) of 22 

March 2011: Passion to Inform- BGH Expands Banks’ Advisory Duties”, German Law Journal 2011, 1492-

1507. 
190

 §31 WpHG 1994. 



73 

 

voldoende zekerheden. Anders dus dan naar het Nederlandse recht, waar de belegger zelfs 

beschermd wordt tegen zijn eigen lichtvaardigheid of gebrek aan inzicht, hebben 

marginverplichtingen naar het Duitse recht niet tot doel om niet-professionele beleggers tegen 

zichzelf te beschermen.
191

 Opnieuw is het hier belangrijk te herhalen dat de 

marginverplichting vooralsnog niet geregeld wordt in de MiFID. Zoals hierboven reeds werd 

vermeld, heerst op dit punt een grote discrepantie tussen het recht van de verschillende 

lidstaten, wat de algehele harmonisatie van de beleggersbescherming niet ten goede komt. 

3.7. Conclusie 

In Duitsland is de situatie niet volledig duidelijk. In de rechtsleer zijn er verschillende 

interpretaties te vinden en zelf over wat de meerderheid van de rechtsleer nu denkt lijkt er 

geen eensgezindheid te bestaan. Nochtans lijkt de rechtspraak wel te wijzen in de richting van 

het bestaan en de toelaatbaarheid van meer verregaande verplichtingen. Wat de 

marginverplichtingen betreft moet geconcludeerd worden dat deze veel minder verstrekkend 

zijn dan in Nederland. De belegger is hier veel minder beschermd tegen zichzelf. 

4. Engeland 

4.1. Algemeen 

Rechtspraak in het Verenigd koninkrijk lijkt ook te geloven dat meer verregaande 

zorgplichten mogelijk zijn. Hoewel vast staat dat de gedragsregels de zorgplicht van een 

financiële instelling vorm kunnen geven, deze zijn niet noodzakelijk bepalend voor de 

draagwijdte van deze zorgplicht. Het kan bijvoorbeeld goed zijn dat onder common law een 

zorgplicht bestaat die ruimer is dan deze die krachtens de MiFID‐gedragsregels is opgelegd en 

dat de wettelijke remedies in deze context remedies onder common law niet uitsluiten.
192

 

4.2. Gorham v. Britisch Telecommunication plc. 

Een belangrijke uitspraak van de Court of Appeal in dit verband kwam er in de zaak Gorham 

v. British Telecommunications plc
193

. In deze uitspraak verwierp de Court of Appeal de 

stelling van de verzoeker dat de gedetailleerde wetgeving over beleggersbescherming voor het 
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Hof de mogelijkheid uitsloot zelf meer verregaande common law onrechtmatige claims te 

ontwikkelen.
194

 De wetgeving over beleggersbescherming was destijds uitvoerig neergelegd 

in de Financial Services Act 1986 –de voorloper van de Financial Services Act 2000. In casu 

daagden de erfgenamen van de overleden Mr. Gorham diens levensverzekeraar voor de 

rechter omdat deze hem voor zijn overlijden slecht had geadviseerd over welk type 

levensverzekering en pensioen hij moest afsluiten, wetende dat zijn prioriteit bij de 

voorziening van zijn gezin lag.
195

  

4.3. Conclusie 

Volgens de Engelse visie moeten de gedragsregels de rechtbanken helpen bij het bepalen van 

de gepaste zorgplichten in nalatigheidszaken, zonder daarbij de bevoegdheid en macht van de 

rechtbanken om meer verregaande principes uit te werken te begrenzen. De rechtbanken 

kunnen met name, gebaseerd op de common law, steeds nieuwe beginselen uitwerken over 

aan wie de plicht tot zorg is verschuldigd.  

C. Conclusie bij dit hoofdstuk 

De conclusie van dit deel toont weerom een gemengd beeld. Opvallend is hier dat er een 

discrepantie lijkt te bestaan tussen de rechtspraak en de rechtsleer. Terwijl de rechtsleer 

eeuwig discussie lijkt te voeren heeft de rechtspraak klaarblijkelijk al een stelling ingenomen. 

In de meeste lidstaten houdt men graag vast aan de bestaande, vaak meer verregaande 

zorgplichten. Volgens mij is dit tevens een logisch gevolg van het publiekrechtelijk karakter 

van de gedragsregels en het feit dat het privaat recht hiermee niet is geharmoniseerd. Dit heeft 

wel tot gevolg dat het beschermingsniveau van beleggers, ook na de MiFID, in elk land 

verschillend is en blijft.   
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Hoofdstuk 3: Contractuele Afspraken 

A. Inleiding 

1. Probleemstelling 

Hierboven werd reeds civiel effect van de gedragsregels besproken en wat er dient te 

gebeuren met meer verregaande zorgplichten in het recht van de nationale lidstaten. In wat 

volgt ga ik in op de problematiek van contractuele afspraken. Kunnen de partijen afspraken 

maken over de civielrechtelijke gevolgen bij het niet naleven van een plicht vastgesteld in de 

MiFID? Kunnen de partijen met andere woorden onderling een remedie afspreken in geval 

van een inbreuk op een zorgplicht? Aangezien de MiFID zelf opvallend stil blijft wanneer het 

gaat over remedies, en aangezien de implementatiewetgevingen in de verschillende lidstaten 

daar ook niet altijd duidelijk in zijn moet deze vraag allicht positief worden beantwoord. 

2. Verschillende zienswijzen 

Het zal allicht geen verrassing meer zijn dat ook over dit punt in de rechtsleer geen 

unanimiteit bestaat. De vraag naar de mogelijkheid om contractueel remedies vast te leggen of 

uit te sluiten, wordt verschillend beantwoord naargelang de verschillende jurisdicties. De 

bepaling of uitschakeling van remedies kan hierbij algemeen gebeuren of door middel van 

exoneratiebedingen die het financiële risico van aansprakelijkheid wegens miskenning van de 

gedragsregels uitschakelen voor de financiële instellingen. Enerzijds is er de visie dat de 

gedragsregels op dwingende wijze de relatie tussen de financiële dienstverlener en zijn 

klanten bepalen. Anderzijds wordt vandaag ook de zienswijze verdedigd dat het (minstens) 

toelaatbaar moet zijn de schadevergoedingsplicht ten aanzien van klanten bij miskenning van 

de gedragsregels door middel van exoneratieclausules te neutraliseren.
196

 

B. Aanpak in verschillende landen 

1. België 

In ons land zijn er verschillende rechtsgeleerden ingegaan op de vraag naar de mogelijkheid 

voor de contractspartijen om zelf remedies voor te dragen in geval van niet-naleving van de 

gedragsregels.  
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TISON verduidelijkt. De vraag naar de mogelijkheid om bij contract remedies vast te leggen in 

geval van overtreding van de gedragsregels onderscheidt zich volgens hem van de vraag naar 

het dwingend karakter van de gedragsregels. De vraag of van de gedragsregels contractueel 

kan worden afgeweken is een andere vraag en moet met name negatief worden beantwoord. 

Hierover stelt TISON het volgende: de gedragsregels zijn door Europa als essentiële normen 

voor het waarborgen van de integriteit van de kapitaalmarkten en de bescherming van 

beleggers in hun relatie met financiële dienstverleners naar voor geschoven. Ze strekken er, 

aldus TISON, bijgevolg niet toe louter indicatief te zijn voor financiële dienstverleners bij het 

aanbieden van beleggingsdiensten en kunnen volgens hem ook niet eenvoudigweg terzijde 

worden geschoven door exoneratieclausules. Wanneer partijen in staat worden gesteld om af 

te wijken van de essentiële waarborgen, kunnen de doelstellingen van de gedragsregels in 

gevaar worden gebracht. Indien de gedragsregels onderdeel vormen van de openbare orde in 

Europees recht, dan werken zij ook dwingend door in de interne orde van de lidstaten en 

mogen partijen er niet van afwijken.
197

 

Desalniettemin stelt TISON verder dat uit een nadere kijk op de gedragsregels en hun inhoud 

blijkt dat onder bepaalde strikte voorwaarden ruimte is voor opting out met betrekking tot de 

beoogde beleggersbescherming in de gedragsregels vastgelegd in artikel 19 MiFID. Hij wijst 

hierbij op de mogelijkheid om over te schakelen naar een hogere klantencategorie onder 

bepaalde omstandigheden. Hierdoor daalt de toepasselijke en daaraan verbonden intensiteit 

van verplichtingen op vlak van de gedragsregels voor de financiële dienstverlener.
198

 

Nochtans vormt dit volgens hem geen afdoend argument om aan de gedragsregels hun 

‘openbare orde’-karakter te ontnemen, aangezien de EU-wetgeving zelf de grenzen legt aan 

het opt-out-regime.
199

 

STEENNOT daarentegen stelt dat er in principe geen bezwaar bestaat tegen een exoneratie voor 

aansprakelijkheid gebaseerd op de niet-naleving van de gedragsregels opgenomen in de 
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MiFID.
200

 Hij stelt dat de miskenning van de gedragsregels kan leiden tot aansprakelijkheid 

van de financiële instelling maar om hiertoe te kunnen besluiten moeten eerst de 

exoneratiebedingen in rekening worden genomen. Enkel in het geval van vermogensbeheer
201

 

is het verboden om de eigen gemeenrechtelijke aansprakelijkheid in de overeenkomst a 

fortiori uit te sluiten.  

KRUITHOF komt tot dezelfde conclusie als STEENNOT en leidt dit a contrario af uit de 

vaststelling dat de Belgische regelgever het nodig vond om alleen specifiek voor 

vermogensbeheer voor te schrijven dat het verboden is de gemeenrechtelijke 

aansprakelijkheid van de dienstverlener te beperken
202

. Artikel 20, §4 KB nadere regels 

MiFID stelt namelijk dat een beperking van de gemeenrechtelijke aansprakelijkheid voor 

gereglementeerde ondernemingen in hun overeenkomsten met hun cliënten onmogelijk is. A 

contrario volgt hieruit dat de financiële instellingen het bij de andere diensten dan 

vermogensbeheer allicht wel kunnen. Anders zou deze wettelijke bepaling immers niet nodig 

zijn geweest. 

Volgens mij komt het in ons land hierop neer:  men kan de gedragsregels niet contractueel 

uitsluiten. Deze zijn met name door Europa uitgevaardigd en geïmplementeerd in ons 

nationaal recht. Een financiële instelling kan in ons land dus bijvoorbeeld niet in haar contract 

met de klant vastleggen dat ze ten opzichte van hem niet zal gehouden zijn tot het vervullen 

van informatieplichten. Wat ze wel kan doen is de gevolgen van de eventuele miskenning van 

de gedragsregels vastleggen. Aangezien de privaatrechtelijke remedies niet zijn vastgelegd 

kunnen de contractspartijen hier wel afspraken in maken. De financiële instelling kan dus in 

overleg met haar klant, in bepaalde gevallen en binnen bepaalde grenzen, vastleggen dat ze 

niet aansprakelijk zal zijn voor de geleden verliezen van de klant bij een eventuele schending 

van de gedragsregels.
203

 Dit zal echter enkel mogelijk zijn voor de gevallen die geen 

vermogensbeheer inhouden. Daar heeft de wetgever namelijk uitdrukkelijk voor beslist dat 

exoneratie onmogelijk is. 
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2. Nederland 

De algemene voorwaarden van financiële instellingen bevatten ook in Nederland veelal een 

beperking van aansprakelijkheid. Als we enkel naar het Burgerlijk recht van toepassing 

kijken, dan is een dergelijk exoneratiebeding in principe mogelijk, tenzij er sprake is van 

opzet of grove schuld, in welk geval er normaal gesproken strijdigheid zal zijn met de goede 

zeden.
204

 Nochtans betekent dit volgens BIERENS niet dat de aansprakelijkheid wegens 

handelen in strijd met de MiFID-regels buiten gevallen van opzet of grove schuld altijd 

rechtsgeldig kan worden beperkt. Dergelijke beperkingen zullen volgens hem niet mogen 

leiden tot een uitholling van de publiekrechtelijke plichten die rusten op de financiële 

instellingen. Dit kan onder omstandigheden in strijd zijn met de redelijkheid en billijkheid, of 

onredelijk bezwarend zijn jegens particuliere beleggers in de zin van artikel 6:237, f NBW, 

waardoor het beding uit dien hoofde vernietigbaar wordt.
205

 

Ook volgens BUSCH zullen in het Nederlandse recht contractuele clausules die de 

aansprakelijkheid beperken van de financiële instellingen of die hen een lagere zorgplicht 

opleggen niet altijd gevolg hebben.
206

 Een contractuele bepaling die de aansprakelijkheid 

wegens schending van de MiFID regels beperkt kan gezien worden als een rechtshandeling in 

strijd met het toezichtrecht maar is uit dien hoofde alleszins niet nietig.
207

 Ook al zijn ze dan 

niet nietig, deze exoneratiebedingen kunnen wel afhankelijk van de omstandigheden in strijd 

zijn met de redelijkheid en billijkheid en via deze weg buiten toepassing blijven. BUSCH 

verwijst hierbij naar de derogerende werking van redelijkheid en billijkheid.
208

 Volgens hem 

zullen de bijzondere civiele zorgplicht die de vermogensbeheerders ten opzichte van de 

beleggers in acht moeten nemen dit alleen maar versterken.
209

 

BUSCH geeft toe dat het niet volledig duidelijk is hoe zwaar de dwingendrechtelijke 

toezichtregels van de MiFID op dit punt wegen maar gaat ervan uit dat ze toch met zeker 

belang moeten worden waargenomen. Anders zouden dit soort beperkende clausules afbreuk 
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doen het beoogde hoge niveau van bescherming dat de MiFID aan de beleggers tracht te 

geven. Bovendien zouden beperkende clausules in strijd zijn met het level playing field dat de 

richtlijn beoogt.
210

 

Wat betreft de mogelijkheid voor contractspartijen om zelf strengere regels vast te leggen dan 

wat in de MiFID staat stelt BUSCH dat hier allicht weinig op tegen is: de rechtszekerheid komt 

er niet door in het gedrang en dit komt bovendien de beleggersbescherming alleen maar ten 

goede. Enkel als dit op grote schaal zou gebeuren zou echter wel het level playing field in het 

gedrang kunnen komen en zou dit bovendien haaks staan op de idee van maximale 

harmonisatie. Ook CHEREDNYCHENKO gelooft dat het mogelijk moet zijn voor 

contractspartijen om verregaandere zorgplichten te hanteren dan wat de MiFID voorschrijft. 

Financiële ondernemingen zijn immers vrij om in hun overeenkomsten bij de totstandkoming 

ervan zelf meer bescherming te bieden aan particulier beleggers.
211

  

3. Duitsland 

In Duitsland is de toestand weerom niet volledig duidelijk. De mogelijkheid om lagere 

contractuele plichten vast te stellen dan degenen die in MiFID staan hangt af van de gevolgde 

interpretatiewijze inzake de verhouding tussen publiekrechtelijke en privaatrechtelijke 

plichten. Volgens de stelling dat de afgeleide plichten uit MiFID de private hoven binden, is 

dergelijke afwijking van wat in MiFID staat niet mogelijk. Dit geldt ook indien de stelling 

wordt gevolgd waarin plichten uit de MiFID tegelijk een publiek- als privaatrechtelijk 

karakter hebben.
212

 

Indien de theorie wordt gevolgd dat de MiFID-regels slechts een ‘radiating effect’ hebben op 

de privaatrechtelijke verplichtingen tussen belegger en financiële instelling, is een lagere 

contractuele standaard wel mogelijk. De uiteenlopende versies van de ‘radiating’- of 

‘concretizing’ effect- theorie gaan er allen van uit dat de MiFID-gedragsregels een invloed 

hebben op de vorming van de contractuele plichten tussen belegger en financiële instelling. Er 
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is ruimte voor dit concretiserend effect omdat de privaatrechtelijke plichten vaak als open 

normen worden geformuleerd. Zo kunnen de MiFID-regels dienen als toetssteen voor de 

invulling van de vage termen. In deze interpretatie zullen de gedragsregels bijgevolg een 

minder absolute gelding kennen. Ze zullen bovendien de privaatrechtelijke plichten die 

voortvloeien uit de contractuele relatie tussen belegger en financiële instelling niet 

beïnvloeden indien hun betrokken overeenkomst geen ruimte laat voor interpretatie. Hieruit 

volgt dan ook de mogelijkheid om deze plichten bij contract uit te sluiten en zich van 

aansprakelijkheid te exonereren.
213

 

4. Engeland 

In Engeland werd deze problematiek expliciet in de wet geregeld. Het is voor de financiële 

dienstverlener verboden om zijn aansprakelijkheid gebaseerd op een inbreuk van de 

bepalingen van de FSMA contractueel te beperken krachtens section 2.1.2 COBS. 

In Engeland zijn lagere contractuele zorgplichten als uitgangspunt ongeldig. Andere landen 

volgen deze visie ook: Frankrijk, Spanje, Italië, Luxemburg en Polen zijn hier slechts enkele 

voorbeelden van.
214

 

C. Conclusie bij dit hoofdstuk 

Wat betreft de mogelijkheid om de gedragsregels opzij te schuiven is de toestand in de 

besproken landen ook weer verschillend. In België is exoneratie van aansprakelijkheid 

mogelijk, behalve daar waar de wetgever het uitdrukkelijk heeft uitgesloten, namelijk in het 

geval van vermogensbeheer. Niet elke rechtsgeleerde is het er hier echter over eens. In 

Nederland is exoneratie in principe ook mogelijk maar er moet rekening gehouden worden 

met de redelijkheid en billijkheid. In Duitsland hangt het antwoord op deze vraag af van de 

gevraagd interpretatiemethode en in Engeland heeft de wetgever exoneratie van 

aansprakelijkheid uitdrukkelijk uitgesloten en zijn lagere zorgplichten als uitgangspunt in het 

algemeen ongeldig. 
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Hoofdstuk 4: Wat bij niet-naleving van de zorgplichten? - Remedies 

A. Inleiding 

1. Relevante passages in MiFID 

Wat gebeurt er nu wanneer de financiële instellingen de uiteengezette regeling van de MiFID 

niet naleven? Het is al een tijdje duidelijk dat de richtlijn zelf geen vorm van 

privaatrechtelijke remedie bevat. De enige sancties die MiFID bevat zijn administratieve 

sancties en ook deze werden niet geharmoniseerd op Europees niveau.
215

 Enkel de artikelen 

51 tot 53 MiFID zijn in dit kader van belang. Artikel 51 MiFID laat het aan de lidstaten over 

om onder bepaalde voorwaarden administratieve en eventueel strafrechtelijke sancties uit te 

werken. Artikel 52 MiFID heeft het enkel heeft over de rechtsmiddelen en artikel 53 MiFID 

betreft  enkel de formele aspecten van de buitengerechtelijke procedure voor de regeling van 

klachten van beleggers. 

2. Voor het eerst wel consensus?  

Nochtans lijkt er wel een consensus te bestaan omtrent de vraag naar privaatrechtelijke 

remedies. Er wordt algemeen in de ons omringende landen en in België erkend dat de 

individuele cliënt een civielrechtelijke vordering heeft op de dienstverlener die hem nadeel 

heeft berokkend.
216

 

In wat volgt tracht ik een overzicht te geven van de verschillende juridische mechanismen die 

hiervoor kunnen worden aangewend naast wat ik voordien al vermeldde onder de 

civielrechtelijke doorwerking van de gedragsregels. 
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B. Aanpak in verschillende landen 

In dit hoofdstuk bespreek ik eerst de mogelijkheden van enkele remedies in België, 

Nederland, Duitsland en Engeland. Ik ga in op de mogelijkheid voor beleggers om 

schadevergoeding te bekomen van hun financiële dienstverlener, en ik kijk of de gedwongen 

uitvoering en de ontbinding van de overeenkomst tot de opties behoren. Ik ga hierbij tevens 

kort in op de problematiek inzake causaliteit. Wat betreft Nederland en Duitsland bespreek ik 

ook de discussie die zich in de rechtsleer voordeed aangaande de relativiteit. Verder 

onderzoek ik of de nietigheid van de overeenkomst een wenselijke optie kan zijn. 

1. België 

1.1. Aansprakelijkheid uit wanprestatie en onrechtmatige daad 

Ook al bestond hier ooit enige discussie over, vandaag wordt in ons land algemeen aanvaard 

dat individuele beleggers een privaatrechtelijke vordering hebben tegen financiële 

dienstverleners op basis van een overtreding op de gedragsregels opgenomen in de financiële 

reglementering. Er wordt dus een privaatrechtelijke vordering gebaseerd op een 

publiekrechtelijke regel. Dit is mogelijk dankzij de zogenaamde reflexwerking die we ook in 

andere rechtsstelsels aantreffen.
217

 

De WFT voorziet niet in specifieke civielrechtelijke sancties zodat de sanctionering tussen 

belegger en financiële onderneming zal geschieden op basis van het gemeen 

aansprakelijkheidsrecht. Opdat de financiële instelling in deze context aansprakelijk gesteld 

kan worden zijn verschillende zaken nodig: de schade en toerekenbare tekortkoming van de 

tegenpartij (hier dus de financiële instelling) moeten worden aangetoond en deze moeten 

onderling in causaal verband met elkaar staan.
218

 

In België zal meestal de buitencontractuele aansprakelijkheid spelen, in geval van niet-

naleving van de gedragsregels. Hierbij wordt, in tegenstelling tot de andere besproken 

rechtsstelsels, zoals gezegd, geen rekening gehouden met enige vorm van relativiteit. Het is 
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dus niet vereist dat de inbreuk op de gedragsregel ook een inbreuk is op een norm die 

specifiek in het belang van de benadeelde klant in het leven werd geroepen. 

Wanneer bij de uitvoering van het contract van financiële dienstverlening een inbreuk op de 

gedragsregels plaatsvindt, moet de privaatrechtelijke remediëring gebaseerd worden op de 

contractuele aansprakelijkheid. De overeenkomst verbindt de partijen niet enkel tot wat zijn 

expliciet of impliciet hebben afgesproken, maar ook tot alle gevolgen die daaraan worden 

gehecht door de wet of de gewoonte.
219

 Niet elke wetsinbreuk in het kader van de uitvoering 

van de overeenkomst kan echter worden beschouwd als een tekortkoming aan de 

verbintenissen die voortvloeien uit het contract en die op hun beurt aanleiding kunnen geven 

tot contractuele aansprakelijkheid of remedies. Hiervoor moet de overtreden materiële wet 

aan bepaalde voorwaarden voldoen. Ofwel moet de wet aan de contractspartij een bijkomende 

plicht opleggen ten opzichte van haar tegenpartij, ofwel moet ze de manier specificeren 

waarop de contractspartij haar contractuele verplichtingen moet uitvoeren.
220

  

De gedragsregels leggen inhoudelijk substantiële vereisten op aan de manier waarop de 

beleggingsdiensten worden aangeboden en verleend. Een schending van de gedragsregels in 

de uitvoering van de overeenkomst zal dus zoals gezegd ook als een inbreuk op de 

overeenkomst kunnen worden beschouwd en zal bijgevolg ook een contractuele fout 

uitmaken. Hiertegen zal de klant dan de gewoonlijke contractuele remedies kunnen 

aanvoeren, zoals daar zijn: de dwanguitvoering in natura indien dit mogelijk is, de uitvoering 

bij equivalent en de ontbinding van de overeenkomst, eventueel gecombineerd met een 

bijkomende schadevergoeding. 

In het geval waarin een gevolmachtigd agent wordt aangesteld door de financiële instelling 

die zich in haar relaties met (potentiële) klanten wil laten vertegenwoordigen, moet deze 

agent, ingevolge de behoorlijke uitvoering van zijn contract, de toepasselijke gedragsregels 

naleven. Indien hij de gedragsregels niet naleeft, dan kan dit worden beschouwd als een 

tekortkoming jegens zijn agentuurcontract op zijn contractuele verbintenissen. Hierdoor kan 
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de principaal, in dit geval de financiële onderneming, het contract eenzijdig wegens 

wanprestatie verbreken.
221

 

Bij effectenhandel is het voor de financiële instelling gebruikelijk om op te treden als 

commissionair van de klant. De dienstverlener treedt hierbij dus op in eigen naam en niet in 

naam van zijn klant. De kwalificatie van commissieovereenkomst heeft ook weer een aantal 

gevolgen op vlak van remediëring. Wanneer de commissieverrichtingen op enige wijze 

gepaard gaan met inbreuken op de gedragsregels, dan kan de klant herstel in natura vorderen 

wegens contractbreuk. Eventueel kan dit herstel in natura dan de vorm aannemen van niet-

toerekening van de betreffende verrichting aan de klant zelf. Op die manier hoeft de klant ook  

niet de nietigheid te vorderen van de beleggingsverrichting aangezien de klant zelf een derde 

is aan de overeenkomst die de financiële instelling in har eigen naam sloot met zijn 

tegenpartij.
222

 

1.2. Causaliteit 

Een bewezen inbreuk op een gedragsplicht zal enkel aanleiding geven tot aansprakelijkheid, 

niet-toerekening van de verrichtingen of nietigheid indien de concrete inbreuk in causaal 

verband staat met de geleden schade. In België wordt hiervoor de condition-sine-qua-non test 

gebruikt. Indien bijvoorbeeld een inbreuk wordt gepleegd op de plicht tot het inwinnen van 

informatie op grond van het ken-uw-cliënt beginsel, dan zal de belegger die schade lijdt 

moeten aantonen dat: dit niet inwinnen van informatie heeft geleid tot ongeschikt advies en 

dat de schade die de belegger leed te wijten was aan de ongeschiktheid van dit advies. 
223

 In 

de praktijk is het causaal verband vaak moeilijk aan te tonen. Sommie andere landen werken 

met vermoedens of andere causaliteitstests maar dat is in België (nog) niet het geval. 
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1.3. Nietigheid 

In België kan de nietigheid in verschillende gevallen worden ingeroepen. Ten eerste kan op de 

nietigheid beroep worden gedaan gebruikmakend van het gemeenrechtelijk concept van de 

wilsgebreken, zoals bijvoorbeeld het geval zou kunnen zijn bij schending van de 

informatieverplichtingen. Hierbij doen zich 2 mogelijkheden voor, met name de situatie 

waarin verkeerde informatie werd verstrekt, en de situatie waarin onvolledige informatie werd 

meegedeeld.
224

 Het lijkt hierbij vooral logisch om zich te beroepen op de figuur van de 

dwaling om de nietigheid te vorderen van een bepaalde rechtshandeling.
225

 Hiervoor moet wel 

aan de klassieke toepassingsvoorwaarden cumulatief zijn voldaan: zo moet de dwaling 

bestaan op het ogenblik van de contractsluiting, moet ze de zelfstandigheid betreffen van de 

zaak waarover de overeenkomst werd gesloten en moet ze bovendien verschoonbaar zijn voor 

de dwalende partij. Zo kan een cliënt bijvoorbeeld de nietigheid van zijn 

beleggingsverrichting vorderen gebaseerd op het feit dat de financiële dienstverlener zijn 

inform your customer-plicht niet is nagekomen, waardoor de cliënt een verkeerde voorstelling 

van zaken had. Moest de beleggingsinstelling wel aan haar informatieplicht hebben voldaan 

had de cliënt anders geoordeeld over zijn belegging. Als de cliënt erin slaagt dit aan tonen 

samen met het bewijs dat de verkeerde voorstelling van zaken bestond ten tijde van de 

contractsluiting en niet te wijten was aan zichzelf, dan kan hij de nietigheid van zijn 

verrichting bekomen.
226

 Eventueel zou ook een beroep kunnen gedaan worden op het 

bedrog
227

 van de dienstverlener, al is dat in deze context misschien een beetje vergezocht en 

zal in dit geval bovendien moeilijker worden voldaan aan de bewijsproblematiek. Voor 

bedrog moet namelijk ook de slechte intentie van de wederpartij moet bewezen worden. 

Rest nog de vraag of de klant naast de theorie van de wilsgebreken de nietigheid van een 

verrichting zou kunnen vorderen, enkel en alleen gebaseerd op een schending van de 

gedragsregels. Als deze vraag positief wordt beantwoord, moet tevens onderzocht worden bij 

welke inbreuken op de gedragsregels de nietigheid van de erop volgende verrichtingen de 

gepaste remedie is. Volgens KRUITHOF is de nietigheid als remedie enkel mogelijk als de 

overtreding tot gevolg heeft dat het voorwerp of de oorzaak van de overeenkomst strijdig is 
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met imperatief recht en dus ongeoorloofd is of gevolgen genereert die strijdig zijn met de 

openbare orde.
228

 Ter illustratie kan hierbij een uitspraak van de rechtbank van koophandel te 

Brussel
229

 worden aangehaald waarin werd beslist dat een inbreuk bestaande uit het niet 

meedelen aan de cliënt tot welke categorie hij of zij behoort
230

 geen aanleiding kan geven tot 

de nietigheid van de erop volgende handelingen tussen cliënt en dienstverlener. Hetzelfde 

geldt voor het niet bezorgen aan de cliënt van een eventueel beknopte beschrijving van het 

ondernemingseigen belangenconflictenbeleid van de instelling.
231

 

2. Nederland 

2.1. Aansprakelijkheid uit wanprestatie en onrechtmatige daad 

Ook in Nederland hebben de wettelijke verplichtingen die voortvloeien uit de gedragsregels 

wel degelijk werking in de rechtsverhouding tussen beleggingsinstelling en klant. De 

overtreding van een wettelijke plicht is met name in beginsel onrechtmatig.
232

 Zowel de 

onrechtmatige daad als de overeenkomst kunnen als grondslag dienen voor de 

aansprakelijkheid van een beleggingsonderneming voor de door haar klant geleden schade. 

De overtreding van de publiekrechtelijke gedragsregels zal in de regel bijdragen tot de 

vaststelling dat aan de contractuele of eventueel buitencontractuele zorgplichten niet is 

voldaan.
233

 In de toelichting bij artikel 1:23 Wft wijst de wetgever erop dat een beroep op de 

onrechtmatige daad in de regel de meest logische oplossing zal zijn bij een overtreding van de 

regels in de Wft.
234

 

Naast een vordering tot schadevordering kunnen de beleggers die zich tekortgedaan voelen 

door hun financiële dienstverlener van hem ook nog de nakoming of de ontbinding van hun 

overeenkomst vorderen. Wat betreft de ontbinding stelt artikel 6:271 NBW dat hierdoor een 

verplichting ontstaat de reeds verrichte prestaties ongedaan te maken. Een belegger die geld 

heeft verloren aan een bepaald financieel instrument kan er dus baat bij hebben de betaling 

van de koopsom, zijn reeds verrichte prestaties en de levering ongedaan te maken. Het 
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probleem hierbij is dat artikel 6:278 NBW bepaalt dat de partij die voor de ontbinding kiest, 

haar wederpartij moet compenseren voor het verlies in waarde, indien aannemelijk is dat zij 

zonder die waardedaling geen ontbinding had gekozen. De Beroepscommissie DSI heeft 

echter overwogen dat artikel 6:278 NBW niet van toepassing is indien de actie tot 

ongedaanmaking van een belegger gegrond is op een terecht verwijt aan een 

beleggingsonderneming dat deze laatste tekortgeschoten is in haar zorgplicht door de belegger 

niet voldoende te waarschuwen voor het risico op koersdalingen.
235

 

De ontbinding zal echter in de praktijk weinig voorkomen. Ze heeft met name als nadeel dat 

ze geen terugwerkende kracht heeft en klagers nemen vaak pas actie eens de schade al 

geleden is.
236

 

2.2. Causaliteit 

In Nederland geldt wat betreft de causaliteit ook de zogenaamde conditio-sine-qua-non test. 

De cliënt moet bewijzen dat er een causaal verband bestaat tussen de normschending en zijn 

geleden schade. Dit is vooral problematisch bij schending van informatie- en 

waarschuwingsverplichtingen. In civiele procedures stellen vermogensbeheerders dan ook 

veelal vast dat het causaal verband ontbreekt omdat de belegger precies dezelfde 

beleggingsbeslissing zou hebben genomen als de informatie- of waarschuwingsverplichting 

was nageleefd.
237

 Om hieraan tegemoet te komen maakt de Hoge Raad soms gebruik van een 

zogenaamde ‘ad hoc omkeringsregel’.
238

 Dit komt erop neer dat redelijkheidsoverwegingen 

met zich meebrengen dat het risico van onzekerheid over het conditio-sine-qua-non verband 

moet verschuiven naar de partij die een informatieverplichting (met inbegrip van 

waarschuwingsverplichtingen) heeft geschonden.
239

 

2.3. Relativiteitsvereiste  

Het enkele feit dat een financiële instelling een bepaling van de Wft, die de MiFID 

implementeert, schendt, betekent nog niet per se dat deze dienstverlener onrechtmatig handelt 

in de zin van een onrechtmatige daad. Zoals reeds herhaaldelijk werd aangehaald is in het 
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Nederlandse recht, opdat er sprake zou zijn van aansprakelijkheid nog een extra drempel die 

wordt gevormd door de relativiteitsvereiste. De schending van een rechtsregel zal enkel leiden 

tot schadevergoeding als de desbetreffende regel de belangen tracht te beschermen van 

degene die de schade lijdt.
240

 Als het oogmerk van de regel beleggersbescherming is, dan pas 

zal door de belegger schadevergoeding kunnen bekomen worden van de financiële instelling.  

De vraag welke regels een beleggersbeschermend oogmerk is weer een kwestie waarbij de 

rechtsleer zich in verschillende kampen heeft verdeeld. Nochtans kan een aanwijzing worden 

gevonden in het feit dat de Wft in verschillende hoofdstukken is ingedeeld. Zo is er 

bijvoorbeeld het deel ‘Gedragstoezicht financiële ondernemingen’ waarvan de regels 

inkleuring geven aan de contractuele relatie tussen de belegger en de financiële instelling. De 

regels in deze bijdrage hebben minstens mede de bescherming van de marktpartijen, en dus 

ook die van de belegger, tot doel. BIERENS redeneert dat indien een beleggingsinstelling een 

regel schendt uit dit deel van de Wft, de relativiteitsvereiste minder hoog zal zijn dan bij een 

schending van andere normen uit andere hoofdstukken.
241

  

VAN BAALEN ziet in de indeling van de Wft in hoofdstukken met prudentiële regels
242

 en 

gedragsregels
243

 zelfs een bewijsvermoeden dat de gedragsregels strekken tot bescherming 

van één of meer specifieke marktpartijen. Het is dan vervolgens aan degene die de regel heeft 

geschonden - in deze context dan de financiële instelling - om aan te tonen dat de geschonden 

regel deze belangen niet tracht te behartigen maar een ander doel kent. De schrijver stelt dat 

dit bewijsvermoeden voor de praktijk buitengewoon handig kan zijn en dat de gedragsregels 

op die manier voor een belangrijk deel de privaatrechtelijke open normen inkleuren.
244

  

DE SERTERE vindt dan weer dat een groot beleggersbeschermend oogmerk evident is bij de 

meeste van de gedragsregels, en in het bijzonder de gedragsregels die invulling geven aan de 

precontractuele zorgplicht van de aanbieder.
245
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Bij de toelichting van artikel 1:23 Wft memoreert de wetgever bovendien dat de relativiteit in 

beginsel gegeven is indien de consument schade lijdt als gevolg van een overtreding van de 

Wft door een financiële instelling.
246

 ‘Consument’ moet hierbij overigens ruim worden 

begrepen. Hiermee wordt elke afnemer van financiële diensten bedoeld, of iedereen die cliënt 

is.
247

 Volgens de wetsgeschiedenis op de Wft en de lagere regelgeving is er dus weinig 

onduidelijkheid over de invloed van het toezichtrecht op de relativiteitsvereiste. Met andere 

woorden, of de overtreden toezichtnorm waarop de cliënt van een vermogensbeheerder zich 

beroept nu tot het prudentieel toezicht behoort of tot het gedragstoezicht, in de visie zoals 

deze blijkt uit de wetsgeschiedenis maakt dat voor de toepassing van de relativiteitsvereiste 

niet uit. Alle bepalingen bij of krachtens de Wft hebben minstens mede tot doel de 

vermogensbelangen van klanten te beschermen. Deze lezing komt bovendien ook overeen met 

andere delen uit de wetsgeschiedenis op de Wft, waar wordt opgemerkt dat het prudentieel 

toezicht niet alleen wordt uitgeoefend in het algemeen belang, maar er mede toe strekt 

“afnemers van de diensten die door de betrokken financiële ondernemingen [waaronder 

vermogensbeheerders, DB] worden aangeboden of verricht”, te beschermen. Ook het 

gedragstoezicht van de AFM
248

 wordt niet enkel uitgeoefend in het algemeen belang, maar 

strekt er mede toe de vermogensrechtelijke belangen van ‘cliënten’ te beschermen.
249

 

BUSCH is ook een voorstander van deze visie die volgt uit een interpretatie van de 

wetsgeschiedenis. Hij stelt dat het voordeel van deze visie is dat zij uitermate duidelijk is en 

dat de rechtszekerheid hiermee wordt gediend. Ook al zullen tegenstanders volgens hem 

stellen dat de wetsgeschiedenis de grenzen te ruim trekt, dit stuit in de praktijk op weinig 

bezwaren. Hij pleit bovendien voor een uniform Europees antwoord op deze kwestie, daar 

andere lidstaten een vergelijkbaar debat voeren hieromtrent.
250
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Nochtans nuanceren LEMSTRA en NEERING de toelichting van de wetgever door te stellen dat 

niet elke bepaling van de Wft tot direct doel heeft de belegger te beschermen. Volgens hen zal 

moeten worden beoordeeld tegen welk risico de desbetreffende bepaling de belegger beoogt 

te beschermen. De loutere schending van een bepaling van de Wft of zelfs van een 

gedragsregel die strekt tot de verbetering van de beleggersbescherming, is onvoldoende om 

aansprakelijkheid jegens de belegger te vestigen.
251

 

Het is duidelijk dat deze kwestie ook minstens omstreden te noemen is. Met de voordelen van 

duidelijkheid en rechtszekerheid in gedachten denk ik persoonlijk dat de visie van BUSCH die 

de wetsgeschiedenis volgt allicht de beste oplossing biedt. 

2.4. Nietigheid 

De Nederlandse wetgeving bepaalt expliciet dat nietigheid door de loutere schending van de 

gedragsregels onmogelijk is.
252

 Krachtens artikel 1:23 Wft is de rechtsgeldigheid van een 

privaatrechtelijke rechtshandeling verricht in strijd met de bij of krachtens die wet 

vastgestelde regels, niet uit dien hoofde aantastbaar, tenzij in de wet zelf anders werd bepaald. 

Nietigverklaring op basis van artikel 3:40, 2 NBW is in dit geval dus niet mogelijk omdat er 

van de bepalingen uit de Wft verklaard wordt dat ze niet strekken tot de geldigheid van 

daarmee strijdige rechtshandelingen.
253

 Los daarvan kan ook in Nederland wel een beroep 

gedaan worden op de nietigheid, maar enkel in het geval voldaan is aan de gemeenrechtelijke 

vereisten voor deze remedie op basis van een wilsgebrek. Artikel 6:228, 1 NBW die de 

dwaling in het Nederlands recht behandelt kan dus wel een oplossing bieden om de nietigheid 

te bekomen. Volgens BUSCH is nietigheid wegens strijd met openbare orde of goede zeden
254

 

in theorie ook een optie, al geeft hij toe dat dit niet erg waarschijnlijk is in de context van het 

vermogensbeheer.
255
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Bovendien stelt BIERENS dat de kans op slagen van een beroep op dwaling betrekkelijk klein 

is.
256

 Ook al lijkt het logisch, zeker gelet op het belang van de precontractuele en contractuele 

informatievoorzieningen, om bij gebreken in de informatieverplichtingen een beroep te doen 

op de dwaling, sinds de effectenlease-arresten en in de context van het beleggingsadvies zal 

dit allicht toch niet lukken.
257

 Als verklaring voor waarom de Hoge Raad niet bereid was een 

beroep op dwaling in te willigen haalt BIERENS de mogelijke samenhang met het gevolg dat 

de wet daaraan verbindt aan.
 258

 Als de overeenkomst met name vernietigbaar is, dan moeten 

alle verrichte prestaties ongedaan worden gemaakt, en deze gevolgen zijn moeilijk werkbaar 

en te verregaand in de context van geschillen rond beleggingsdienstverlening. Bovendien zal 

in vele gevallen, naast de fout van de financiële instellingen, ook iets te verwijten zijn aan de 

belegger zelf, wat het op zich weer onredelijk maakt om alle gevolgen van de nietigheid te 

laten dragen door de financiële dienstverlener.
259

 Een proportionele toebedeling van de schade 

zou hier dus op haar plaats zijn maar de zogenaamde ‘alles of niets’-benadering als gevolg 

van de nietigheid maakt dit onmogelijk. Eventueel kunnen de partijen op grond van artikel 

6:230, lid 1 NBW met een wijzigingsvoorstel komen, maar als dat niet gebeurd, dan zal die 

proportionele toebedeling van de schade niet mogelijk zijn waardoor de nietigheid te 

onredelijk wordt.
260

 

3. Duitsland 

3.1. Aansprakelijkheid uit wanprestatie en onrechtmatige daad 

In Duitsland houdt de schending van een gedragsregel een schending in van een wettelijke 

plicht waardoor de financiële instelling uit dien hoofde aanspreekbaar is. De financiële 

instelling kan dan aansprakelijk kan gesteld worden voor het verlies van de klant dat hieruit 

volgt op basis van §823, II BGB.
261

 Daarnaast kan een schending van de MiFID-regels via 

haar ‘radiating’ of ‘concretizing’ effect, invloed hebben op de regels uit het contractenrecht. 

Zo zullen de MiFID regels dienen als model bij de interpretatie van de privaatrechtelijke 

plichten. De contractuele of precontractuele relatie blijft daarbij de link voor de 
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aansprakelijkheid, ook al zijn plichten van de financiële instelling dan mede gedefinieerd door 

publiekrechtelijke regels.
262

 

Bij het bespreken van de implementatie van MiFID in de WpHG gaf ik al aan dat de 

gedragsregels de betekenis van algemene rechtsbeginselen zoals de culpa in contrahendo, of 

het principe van contractbreuk (positive Vertragsverletzung) gecombineerd met de notie van 

een stilzwijgend overeengekomen (stillschweigend abgeschlossen) contract tot het verlenen 

van advies (Beratungsvertrag) verduidelijken. Dit komt weer door hun radiating effect 

hierop. Het is op deze algemene rechtsbeginselen dat Duitse beleggers zich over het algemeen 

zullen baseren om tegemoetkoming voor hun geleden verliezen te bekomen. 

Beleggers die hun vordering baseren op de culpa in contrahendo zullen van de financiële 

instelling tegemoetkoming kunnen bekomen voor een verlies geleden door nalatigheid 

vanwege de financiële instelling tijdens de contractuele onderhandelingen. Hiervoor moet aan 

een paar voorwaarden worden voldaan: zo moet er een vertrouwensrelatie bestaan tussen 

klant en financiële instelling waardoor bepaalde zorgplichten op de bank rusten, en moet de 

bank moedwillig of uit nalatigheid tekortgeschoten zijn in deze plicht. Dit moet een verlies 

hebben teweeg gebracht dat herstelbaar is.
263

 Zoals gezegd zullen de MiFID gedragsregels 

mede vorm geven aan dit concept en de hierin beschreven zorgplicht. 

Om beroep te doen op de rechtsfiguur van de positive Vertragsverletzung gecombineerd met 

een notie van stillschweigend abgeschlossen Beratungsvertrag, zal de bank in een 

adviesrelatie moeten staan met de cliënt. Daarbij moeten zowel klant als financiële instelling 

de bedoeling hebben in rechte gebonden te zijn door deze contractuele relatie, los van de 

vraag of de cliënt de financiële instelling hier nu voor vergoedt of niet. Ook hier moet er dus 

sprake zijn van een bijzondere relatie tussen cliënt en financiële instelling waardoor op de 

bank een bijzondere zorgplicht rust. Deze zorgplicht wordt ook hier mede ingevuld door de 

gedragsregels uit de MiFID en de WpHG. De financiële instelling moet uit nalatigheid of met 

opzet tekortschieten in deze zorgplicht. Ten gevolge daarvan moet een vergoedbaar verlies 

ontstaan voor de cliënt opdat deze op de positive Vertragsverletzung een beroep zou kunnen 

doen. Er zal vrij snel besloten worden tot dergelijke adviesrelatie. De context waarin een 
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financiële instelling een verklaring uitbrengt aan de cliënt zal hierbij van groot belang zijn. 

Een verklaring die redelijkerwijs voortkomt uit zorgvuldig beraad van de financiële instelling 

en die zich situeert in de zakelijke relatie tussen klant en instelling zal een aanwijzing vormen 

voor dergelijk adviescontract. Ook de economische belangen van de bank in worden hierbij in 

rekening genomen.
264

 

In Duitsland bestaat ook een artikel dat lijkt op ons artikel 1382 BW en dat het basisartikel 

van het aansprakelijkheidsrecht vormt: §823, I BGB. Dit artikel kan echter in deze context 

niet worden ingeroepen omdat het enkel handelt over de schending van specifieke rechten, 

zoals bijvoorbeeld het recht op leven, het recht op eigendom, of het recht op gezondheid. Een 

louter economisch verlies zal onder dit artikel dus maar zeer zelden vergoed worden. 

§249-252 BGB definiëren de toe te kennen schadevergoedingen aan de eisers. Het bedrag van 

de schadevergoeding wordt bekomen door een vergelijking door te voeren tussen de huidige 

toestand van de klager en de hypothetische toestand waarin de cliënt zich zou hebben 

bevonden indien de financiële instelling wel de wettelijke plichten had nageleefd.
265

 Indien 

uitvoering in natura mogelijk is dan zal dit bevolen worden, anders zal de schadevergoeding 

bij equivalent gebeuren.
266

 

3.2. Causaliteit 

Wat betreft het causaal verband tussen het gedrag van de financiële instelling en de geleden 

schade van de cliënt wordt met 2 tests rekening gehouden. Ten eerste is er 

Haftungsbegründende Kausalität, of het oorzakelijk verband tot vaststelling van de 

verweerders aansprakelijkheid. De tweede test onderzoekt de Haftungsausfüllende Kausalität 

of het causaal verband dat de werkingssfeer van de aansprakelijkheid van de verweerder 

afbakent. De eerste test wordt gebruikt om uit te maken of het gedrag van de verweerder heeft 

geleid tot de schending van het recht waar de eiser zijn vordering op baseert - en dat specifiek 

zijn belangen beschermt - om schadevergoeding te bekomen. Deze test zal geen groot 

obstakel vormen voor de belegger die zijn vordering baseert op de culpa in contrahendo of 

Positive Vertragsverletzung omdat deze net bescherming bieden tegen economisch verlies. 
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De tweede test is echter ingewikkelder. De omvang en aard van de geleden schade van de 

eiser moet worden toegeschreven aan de schending van hetzelfde recht dat wordt beschermd 

door de bepaling waarop de eiser zijn vordering tot schadevergoeding baseert. Hiervoor zijn 

drie concepten uitgewerkt: de Aquivalenztheorie of equivalentieleer, de Adänquanztheorie of 

adequaatheidsleer en de Lehre von Normzweck of de theorie van de functie van de regel. In de 

context van de financiële dienstverlening is deze laatste theorie de meest relevante. Deze leer 

stelt dat het geleden verlies enkel vergoedbaar is indien het binnen het beschermende doel van 

de regel valt die wordt ingeroepen om schadevergoeding te bekomen. Zo zal een belegger die 

zijn vordering baseert op de Positive Vertragsverletzung, wanneer de financiële instelling 

bijvoorbeeld niet aan haar adviesverplichting heeft voldaan, vergoeding kunnen bekomen 

voor de som die hij met zijn belegging verloren is, maar niet voor zijn gederfde winst. De  

idee achter de Positive Vertragsverletzung met betrekking tot de adviesverplichting van de 

bank is namelijk de waarschuwing van de belegger opdat hij geen beslissingen zou nemen die 

resulteren in een verlies, zonder hem daarbij van een specifiek voordeel te verzekeren.
267

  

3.3. Schutznorm 

Ook in Duitsland hebben de gedragsregels geen direct effect tussen de financiële instelling en 

de belegger. Ze kunnen bijgevolg niet rechtstreeks worden ingeroepen door de belegger die 

schade leed ten gevolge van een inbreuk op de gedragsregels door de financiële instelling.
268

 

Ontevreden beleggers moeten hiervoor beroep doen op §823, II BGB. Dit artikel stelt dat 

tegemoetkoming kan bekomen worden indien een wettelijke plicht werd geschonden die in 

het leven werd geroepen om de belangen van de benadeelde partij te beschermen. Hier komt 

de reeds veelal aangehaalde Schutznorm-theorie de kop opsteken. Opdat tegemoetkoming kan 

bekomen worden moet de geschonden norm dus een Schutznorm betreffen. Deze 

schutznormen of ‘beschermende normen’ hebben, aldus de theorie, niet enkel het publiek 

belang als doel maar ook specifieke individuele belangen. Ook in Duitsland is er hevig debat 

gevoerd over de vraag of de MiFID-regels en hun implementatie als dergelijke ‘beschermende 

normen’ konden worden geïnterpreteerd. Slechts een klein aantal rechtsgeleerden zijn nu van 

de mening dat de regels neergelegd in de MiFID geen beschermend oogmerk hebben voor de 
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beleggers die klant zijn bij de financiële instellingen.
269

 Volgens de meerderheidsopinie 

hebben minstens sommige regels een beleggersbeschermend oogmerfk.
270

 De vraag naar het 

al dan niet beschermend doel van een regel hangt af van de specifieke eigenschappen van elke 

plicht. De gegevensbewaarplicht bijvoorbeeld bestaat uitdrukkelijk om de financiële 

toezichthouder in staat te stellen financiële instellingen te controleren op hun naleving van de 

regelgeving. Het lijkt dus onwaarschijnlijk dat de burgerlijke rechter in dit geval, en in het 

geval van andere organisatorische plichten die door de MiFID aan financiële instellingen 

worden opgelegd, zal besluiten tot een specifiek beleggersbeschermend oogmerk.
271

 

Gedragsregels daarentegen zullen al sneller de stempel van ‘schutznorm’ of ‘beschermende 

norm’ op zich gedrukt krijgen ook al heeft het Bundesgerichtshof er dan reeds op gewezen dat 

niet elke gedragsregel het beleggersbeschermend oogmerk in zich draagt
272

.
273

 

3.4. Nietigheid 

In Duitsland bestaat er, net als in België, een verschil tussen absolute en relatieve nietigheid. 

Absolute nietigheid ontstaat bij een schending van een wetsartikel dat werd ingesteld ter 

bescherming van het algemeen belang. Iedereen kan deze nietigheid bijgevolg ook inroepen. 

Wanneer het geschonden wetsartikel echter enkel de belangen van één der contractspartijen 

beschermt, dan spreekt men over relatieve nietigheid die enkel kan worden ingeroepen voor 

de rechtbank door de partij die schade lijdt en belang kan aantonen.
274

 Nietigheid staat in het 

Duitse recht beschreven in §134 BGB en het zal van de interpretatie van het contract afhangen 

of het gehele contract nietig is of enkel een bepaalde clausule.
275

 Krachtens §134 BGB is een 

rechtshandeling die een verbod uit de wet miskent nietig, tenzij anders kan afgeleid worden 

uit de wet. 
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De absolute nietigheid zal niet ingeroepen kunnen worden wanneer een financiële instelling 

de gedragsregels schendt, daar deze niet in het leven zijn geroepen om het algemeen belang te 

beschermen. De relatieve nietigheid zal echter wel een optie zijn. In Duitsland is er geen 

specifieke nietigheidsgrond in het kader van de gedragsregels en wordt de mogelijkheid van 

nietigheid in de WpHG ook niet uitgesloten, er zal dus ook op de klassieke 

nietigheidsgronden beroep moeten worden gedaan indien men ze wil inroepen. Hierbij zal de 

belegger zich bijvoorbeeld kunnen beroepen op de dwaling of bedrog.
276

 

4. Engeland 

4.1. Aansprakelijkheid uit wanprestatie en onrechtmatige daad 

Het Engels verhaal is minder ingewikkeld. Onder Engels recht zijn financiële instellingen 

potentieel rechtstreeks aansprakelijk ten opzichte van private beleggers voor een overtreding 

van section 150 FSMA. Een claim onder section 150 FSMA wordt typisch ingesteld door een 

private persoon die verlies leed door een financiële instelling die de gedragsregels miskende. 

De belegger die meent verlies te hebben geleden door een fout van de financiële instelling 

moet aantonen dat zijn verlies een gevolg is van de inbreuk op de relevante regel.
277

 Zoals 

reeds eerder vermeld werd, heeft de wetgever specifiek aangegeven welke inbreuken 

aanleiding kunnen geven tot een aansprakelijkheidsvordering. Inbreuken op de Rules 

opgenomen in deze reglementering kunnen aanleiding geven tot burgerrechtelijke 

aansprakelijkheid. Dit geldt voor alle regels, behalve deze waarvoor de FSA, specifiek het 

tegendeel heeft bepaald.
278

 Alle regels in de COBS kunnen direct worden ingeroepen door 

elkeen die schade lijdt door de inbreuk daarop.
279

 

Ik gaf eerder al aan dat de gedragsregels geholpen hebben om de bestaande zorgplichten of 

‘common law standards of care’ te specificeren. Dit werd vooral gedaan binnen het 

toepassingsgebied van de zorgplicht binnen de tort of negligence. Negligence of nalatigheid is 

een specifieke onrechtmatige daad die aanleiding geeft tot een vordering tot 
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schadevergoeding. Aansprakelijkheid uit nalatigheid zal daarbij meestal gebaseerd zijn op het 

falen om in een bestaande zorgplicht te voorzien. Om een beroep te kunnen doen op de tort of 

negligence moet aan vier voorwaarden zijn voldaan: ten eerste moet er sprake zijn van een 

bestaande zorgplicht, ten tweede moet er sprake zijn van een plichtsverzuim, en dit 

plichtsverzuim moet resulteren in herstelbare schade. De vierde voorwaarde is het causaal 

verband tussen het plichtsverzuim en de schade.
280

 Bij het verlenen van beleggingsdiensten 

rust op de financiële instelling sowieso een zorgplicht, ten gevolge van de gedragsregels en 

hun implementatie in de FSMA. Het plichtsverzuim wordt dan gedefinieerd als zijnde een niet 

voldoen aan de bestaande zorgplicht in de gegeven omstandigheden. Wat betreft de aard van 

de herstelbare schade wordt aangenomen dat een economisch verlies inderdaad vergoedbaar is 

onder de vordering tot schadevergoeding wegens nalatigheid. 
281

 

4.2. Causaliteit 

Het causaal verband tussen de fout en vergoedbare schade bestaat in Engeland uit 2 tests. Ten 

eerste is er de zogenaamde ‘but-for-test’, deze kom erop neer dat het verlies van de cliënt niet 

zou zijn geleden als de financiële instelling wel aan haar zorgplicht had voldaan.
282

 Financiële 

instellingen zullen dus vaak pleiten dat hun cliënt, zelfs bij het voldoen van hun zorgplicht, tot 

dezelfde beleggingsbeslissing zou overgegaan zijn. Rechters zullen dan de aard van de relatie 

tussen cliënt en financiële instelling onderzoeken, met name hun graad van verbondenheid in 

de vertrouwensrelatie, om te gaan bepalen of het gedrag van de financiële instelling effectief 

tot het belegginggedrag van de cliënt heeft geleid. De algemene regel is dat hoe minder 

ervaren de klant is, hoe sneller tot een causaal verband besloten zal worden.  

Het probleem met deze but-for-test is dat de aansprakelijkheid van de financiële instelling 

daarbij onbeperkt kan worden uitgebreid. Daarom is een tweede test in het leven geroepen: de 

zogenaamde ‘test of remoteness of damage’, vrij vertaald de test naar de nabijheid van de 

schade. Het doel van deze test is uit te maken of de geleden schade van dergelijke aard is dat 

deze door de wet erkend wordt als vergoedbaar. Opdat het verlies van de klant vergoedbaar 

zou zijn moet dit verlies een natuurlijk, voorzienbaar en waarschijnlijk gevolg zijn van de 

daad of nalatigheid van de financiële instelling. In het geval waarin de financiële instelling 
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advies verleende aan de klant, wordt ervan uitgegaan dat de klant dit ook heeft gevolgd als hij 

binnen een korte tijdsspanne een beleggingsbeslissing heeft genomen conform dit advies.
283

 

Zo kan geconcludeerd worden dat, hoe sneller de klant een beslissing neemt volgend op een 

advies, hoe waarschijnlijker het causaal verband tussen zijn verliezen en dit advies zal worden 

vastgesteld.
284

  

4.3. Nietigheid 

In Engeland wordt expliciet in de FSMA 2000 vastgelegd dat nietigheid geen remedie kan 

zijn.
285

 Section 151 van voorvermelde wet behandelt beperkingen van de gevolgen van 

handelen in strijd met de wet. Section 151(1) en (2) stellen dat personen die handelen in strijd 

met regels uitgevoerd door de FSA geen strafbare feiten uitmaken en dat dergelijke 

overtredingen de transactie niet nietig of onafdwingbaar maken.  

In Engeland wordt er tevens op een ietwat andere manier naar nietigheid gekeken. Waar een 

illegaal contract nietig kan zijn, wordt het veel vaker voorgesteld als onafdwingbaar. Zo kan 

een partij bijgevolg straffeloos van een illegaal contract afstappen zonder aan haar 

verplichtingen die uit het contract vloeien te voldoen. Veel hangt echter af van de 

rechtbanken, zoals wel vaker het geval is in Engeland.
286

 

C. Conclusie bij dit hoofdstuk 

In elk van de besproken landen is privaatrechtelijke remediëring mogelijk. In België behoren 

de klassieke privaatrechtelijke remedies tot de mogelijkheden van de belegger daar de WFT 

niet in haar eigen remedies voorziet. De belegger kan hierbij opteren voor dwanguitvoering in 

natura indien dit mogelijk is, uitvoering bij equivalent en de ontbinding van de overeenkomst, 

eventueel gecombineerd met een bijkomende schadevergoeding. Nietigheid is ook een optie 

maar enkel indien de gemeenrechtelijke voorwaarden daartoe zijn voldaan.  
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In Nederland geldt hetzelfde wat betreft de remedies van schadevergoeding, nakoming en 

ontbinding, al moet hierbij rekening worden gehouden met de relativiteitsvereiste waar in de 

rechtsleer ook discussie over heerst. In Nederland heeft de beroepscommissie DSI er tevens 

voor gezorgd dat de negatieve gevolgen van ontbinding in het kader van beleggingsdiensten 

gemilderd worden. Nochtans zal hier in de praktijk allicht weinig gebruik van worden 

gemaakt. Een beroep op de nietigheid door een loutere schending van de gedragsregels is door 

de wetgever expliciet uitgesloten. Er kan echter wel beroep gedaan worden, net als in België, 

op de theorie van de wilsgebreken, al is de kans op slagen van dergelijke vordering in de 

praktijk allicht betrekkelijk klein.  

In Duitsland houdt de schending van een gedragsregel een schending in van een 

privaatrechtelijke plicht waardoor de financiële instelling uit dien hoofde aanspreekbaar is en 

aansprakelijk kan gesteld worden voor het verlies van de klant. Een voorwaarde in het Duitse 

recht is wel dat de ingeroepen geschonden norm een schutznorm is maar over deze 

kwalificatie heerst weerom geen unanimiteit onder de rechtsgeleerden. Er bestaat in Duitsland 

geen specifieke nietigheidsgrond in de WpHG maar deze wet sluit de mogelijkheid daartoe 

ook niet uit. Een beroep op dwaling of bedrog zal wel tot de mogelijkheden behoren.  

In het Engels recht kennen we section 150 FSMA al waardoor de gedragsregels rechtstreeks 

in te roepen zijn door elke private belegger die nadeel ondervindt van een schending van de 

gedragsregels. Door hierop een beroep te doen kan de belegger in Engeland schadevergoeding 

bekomen van zijn financiële instelling. Eventueel kan hij zich ook beroepen op de tort of 

negligence. Er wordt in Engeland anders tegen nietigheid aangekeken waarbij een illegaal 

contract eerder als onafdwingbaar wordt gezien. Section 151 FSMA bepaalt echter dat 

nietigheid geen remedie kan zijn.  

In elk van de besproken landen is de causaliteitsvereiste in de praktijk niet makkelijk te 

vervullen en rust er een zware bewijslast op de belegger, zeker wat betreft de informatie- en 

waarschuwingsverplichtingen. Sommige landen proberen via de rechtspraak deze last te 

verlichten, Nederland is hier een voorbeeld van. De MiFID zou hier meer duidelijkheid in 

moeten scheppen.  
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Hoofdstuk 5: Problematiek van de gedeelde aansprakelijkheid 

A. Inleiding 

Wat opvalt aan de MiFID is de sterke nadruk die wordt gelegd op de plichten van de 

financiële instellingen. De rol van de cliënt in het dienstverleningsproces blijft nagenoeg 

onbehandeld. Dergelijke aanpak zou de indruk kunnen wekken dat de inbreuk op een 

bepaalde gedragsregel altijd zal leiden tot de volle aansprakelijkheid van de financiële 

instelling (op voorwaarde natuurlijk dat aan de condities voor dergelijke aansprakelijkheid 

voldaan zijn). In de meeste rechtsstelsels kan het nochtans zijn dat de (potentiële) klant mede 

verantwoordelijk wordt gesteld voor zijn geleden verliezen.
287

 

Het feit dat de klant medeaansprakelijk gesteld kan worden is volgens mij tevens een 

argument voor de stelling dat het privaatrecht nog niet volledig geharmoniseerd is en dat de 

MiFID-regels dus publiekrechtelijk van aard zijn. Aangezien MiFID zwijgt over de rechten en 

plichten van de belegger, en dat de lidstaten toch een manier hebben gevonden om de 

belegger een deel van de schade te laten dragen door middel van gedeelde aansprakelijkheid, 

kan onmogelijk tot een complete harmonisatie van het privaat recht geconcludeerd worden. 

Bijgevolg zullen de lidstaten elk op verschillende wijzen invulling geven aan deze 

problematiek. 

Het feit dat MiFID de kwestie van de gedeelde aansprakelijkheid onbehandeld laat vormt 

tevens een groot hiaat in de beleggersbescherming. Wanneer de richtlijn allerlei plichten 

oplegt aan de financiële instellingen, zonder oog te hebben voor het wenselijk gedrag van de 

belegger, dan wordt het aan de lidstaten overgelaten zijn normaal zorgvuldig gedrag te 

definiëren. Door deze definitie open te laten hebben de lidstaten een grote macht in de 

vorming van het beschermingsstatuut van de belegger. Zo zou het bijvoorbeeld kunnen dat 

een bepaalde lidstaat zeer veel additionele vereisten stelt aan het normaal zorgvuldig 

beleggersprofiel. In dergelijke lidstaat is het dan perfect mogelijk dat een belegger die niet aan 

dit profiel voldoet, een groter deel van de schade moet dragen dan de financiële instelling, 

zelfs al zou deze laatste de gedragsregels schenden.  

                                                           
287

O.O. CHEREDNYCHENKO, “European Securities Regulation, Private Law and the Investment Firm-Client 

Relationship”,  European Review of Private law 2009, afl. 5, 949. 



101 

 

Deze additionele vereisten voor de belegger zouden niet enkel een invloed hebben op de 

belegger zelf, die dan misschien (hopelijk) voorzichtiger zou zijn bij het verrichten van 

beleggingstransacties. Dergelijke hoge eisen aan het gedrag van de belegger zouden natuurlijk 

ook een invloed hebben op het gedrag van de financiële instellingen. Wanneer op de belegger 

zelf zware plichten rusten die makkelijk aanleiding kunnen geven tot zijn eigen bijdrage in de 

door hem geleden verliezen, dan zullen de financiële instellingen allicht zelf ook minder 

geneigd zijn de gedragsregels na te leven. 

B. Aanpak in verschillende landen 

1. België 

België is één van die landen waar de gedeelde aansprakelijkheid zal worden vastgesteld 

indien de cliënt zelf onvoorzichtig is geweest en zelf een fout heeft begaan.
288

 Het feit dat de 

cliënt een vertrouwensrelatie had met de financiële instelling die hem advies verleende heeft 

in de zin van artikel 1382 BW  niet tot gevolg dat de cliënt zich zelf niet meer moet gedragen 

als een normaal zorgvuldig persoon. De cliënt moet zich met name, overeenkomstig het 

gedrag van een normaal zorgvuldig persoon, informeren over de aan hem voorgestelde 

beleggingsinstrumenten.  

Bovendien zal de onzorgvuldigheid van een cliënt, die de nietigheid van een 

beleggingstransactie vordert gebaseerd op de rechtsfiguur van de dwaling, ertoe leiden dat 

zijn dwaling niet onverschoonbaar was, waardoor zijn vordering volledig zal worden 

afgewezen.
289

 

Het eigen gedrag van de belegger heeft in België dus een grote invloed op de uitkomst van 

zijn schadeclaim. 

2. Nederland 

Naar Nederlands recht wordt het kernprincipe van het aansprakelijkheidsrecht, volgens 

hetwelk elkeen de door hem veroorzaakte schade moet dragen, net zoals in België aanzienlijk 
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beperkt door de invoering van de gedeelde aansprakelijkheid. Deze gedeelde 

aansprakelijkheid bestaat ook tussen financiële dienstverleners en hun klanten, wat betreft de 

naleving van de geldende regels op hun relatie.  

Dit volgt bijvoorbeeld uit de zaak Kouwenberg v. Rabobank die reeds werd aangehaald.
290

 

Zelfs wanneer de bank faalt in haar zorgplicht ten opzichte van de klant, door aan zijn 

expliciete wens om een order uit te voeren te voldoen, ondanks zijn gebrek aan voldoende 

zekerheden, kan de klant gedeeltelijk aansprakelijk worden gesteld voor een deel van zijn 

verliezen.
291

 

Wat interessant is aan de Nederlandse rechtspraak in dit verband is dat zij een aanwijzing 

geeft over hoe de verdeling van de schadelast dient te gebeuren. In Rabobank vs. Everaars
292

 

heeft de Hoge Raad namelijk een omvang gegeven aan deze gedeelde schuld: fouten van de 

cliënt die voortkomen uit zijn eigen gebrek aan inzicht of lichtvaardigheid wegen in beginsel 

minder zwaar door dan fouten aan de zijde van de bank waardoor deze in haar zorgplicht is 

tekortgeschoten. Deze verdelingsmaatstaf wordt bovendien herhaald in Kouwenberg vs. 

Rabobank. Uit de zinsnede ‘minder zwaar wegen’ kan een verdelingsmaatstaf worden 

afgeleid. De vuistregel is met name dat de belegger ten hoogste 49% van zijn schade zelf 

dient te dragen, terwijl de financiële instelling tenminste 51% moet vergoeden. De fout van de 

bank weegt zwaarder door omdat deze een bijzondere zorgplicht heeft ten opzichte van de 

klant.
293

 

3. Duitsland 

In Duitsland bestaat eveneens de mogelijkheid tot gedeelde aansprakelijkheid
294

 maar het lijkt 

erop dat rechters in deze context minder geneigd zijn hiertoe te besluiten. In de reeds 
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besproken zaak van het Bundesgerichtshof van 22 maart 2011
295

 werd de belegger 

bijvoorbeeld niet medeaansprakelijk gesteld voor de door hem geleden verliezen, ook al gaf 

hij  toe dat hij het afgesloten beleggingscontract niet begreep.  

Het Bundesgerichtshof zag dit niet als een fout van de belegger die tot zijn 

medeaansprakelijkheid zou leiden, maar eerder als een bevestiging van de vertrouwensrelatie 

die bestond tussen klant en adviseur in dit geval. Het Hof stelt dat de beslissing van de klant 

om over te gaan tot de belegging, zonder begrip ervan, getuigt van een uitzonderlijke 

vertrouwensrelatie waardoor de klant zich heeft gericht naar de aanbeveling van zijn 

adviseur.
296

 Gebaseerd op deze overweging wees het Hof het argument van de gedeelde 

aansprakelijkheid af.
297

  

Hierbij gaat het Hof ervan uit dat de klant de juiste beslissing had genomen, indien hij goed 

was geïnformeerd. Men kan zich afvragen of dit wel terecht is, daar de klant zelf toegaf dat hij 

belegde in een product waarvan hij het mechanisme niet begreep. Het mag uiteindelijk niet 

vergeten worden dat het nog steeds de klant is die moet overgaan tot de effectieve 

beleggingsbeslissing. Van een klant die belegt, zich bewust zijnde van zijn eigen onbegrip in 

het betreffende beleggingsproduct, kan misschien moeilijk aangenomen worden dat hij 

verschillend zou handelen, moest de financiële instelling hem wel afdoende geïnformeerd 

hebben.  

4. Engeland 

Ook in Engeland is gedeelde aansprakelijkheid mogelijk. Zo kan een financiële instelling in 

een eventueel dispuut met haar klanten zich verweren door een beroep te doen op de figuur 

van de ‘contributory negligence’.
298

 Dit verweer houdt in dat de klant ook fouten beging die 

geleid hebben tot de schade, waardoor hij er mede aansprakelijk voor kan worden gesteld. 
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In Engeland lijken rechters, in vergelijking met Duitsland, een stengere houding in te nemen 

ten opzichte van beleggers. Zo stelt Justice FLAUX in de zaak Bank Leumi (UK) Plc v. Linda 

Joy Wachner dat de verweerster, indien ze contributory negligence had opgeworpen, voor 

75% van de schade mede aansprakelijk zou worden gesteld.
299

 In deze zaak leed Mevrouw 

Wachner grote verliezen die deels aan haar eigen gedrag te wijten waren en deels aan dat van 

haar financiële dienstverlener. Ondanks het feit dat aan beide partijen iets te verwijten viel 

riep ze de figuur van contributory negligence echter niet op. Nochtans verweerde ze zich door 

te stellen dat de bank haar onterecht als professionele klant had gekwalificeerd waardoor 

andere verplichtingen op haar van toepassing waren. Bovendien voerde ze aan dat de bank 

niet in haar zorgplicht had voldaan en dat ze nalatig advies had gegeven over de betreffende 

beleggingen. De rechter volgde deze redenering echter niet. 

C. Conclusie bij dit hoofdstuk 

MiFID benadert de idee van beleggersbescherming enkel vanuit het oogpunt van de financiële 

dienstverlener en zegt met name niets over het gedrag van de belegger . Aangezien de richtlijn 

bovendien zwijgt over remedies is het logisch dat de problematiek van de gedeelde 

aansprakelijkheid ook onbehandeld blijft. Dit vormt mijns inziens een grote tekortkoming in 

de MiFID-regeling.  In elk van de besproken landen is gedeelde aansprakelijkheid mogelijk. 

In België zal dit worden vastgesteld indien de klant zelf een fout beging. Zijn fout kan 

bovendien in sommige gevallen leiden tot de ongegrondheid van zijn vordering tot 

nietigverklaring. In Nederland bestaat er een maatstaf voor de verdeling van de schadelast: de 

klant zal altijd minder moeten dragen dan de financiële instelling omdat op deze laatste een 

bijzondere zorgplicht rust. In Duitsland wordt de fout van de beleger eerder als een 

bevestiging van de vertrouwensrelatie tussen klant en financiële instelling gezien, terwijl de 

rechtspraak in Engeland een strengere houding lijkt in te nemen ten opzichte van de 

beleggers.  
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Hoofdstuk 6: Conclusie na rechtsvergelijking 

Bij de implementatie van de gedragsregels in het nationaal recht van de lidstaten werd de 

MiFID overal in de financiële toezichtwetten geïntegreerd. België deed dit in de Wet 

Financieel toezicht of WFT, Nederland deed dit in haar gelijknamige Wet op het Financieel 

Toezicht of Wft, Duitsland in het Wertpapierhandelsgesetz of WpHG en Engeland in het 

Financial Services and Markets Act of FSMA. Daarnaast geven gedragsregels, zoals 

geïmplementeerd in hun eigen wetten, in elk van die landen, invulling aan de bestaande 

zorgplichten in de contractuele en buitencontractuele relatie. Nederland, Duitsland en 

Engeland kennen elk een vorm van relativiteit waardoor een regel enkel kan worden 

ingeroepen indien hij de belangen beschermt van de persoon die deze inroept. België is van de 

besproken landen het enige land die geen dergelijke verplichting kent. In Engeland vond de 

wetgever het bovendien nodig om een specifiek artikel in het leven te roepen dat uitdrukkelijk 

stelt dat elke particulier een schending van de gedragsregels kan inroepen. Hij deed dit omdat 

er, zoals vaak in Engeland, onduidelijkheid bestond over de aard van de gedragsregels en 

bijgevolg over de mogelijkheid voor particulieren om deze in te roepen in een geschil. 

Na de bespreking van de implementatie in de verschillende lidstaten werd ingegaan op de 

vraag of meer verregaande zorgplichten al dan niet mogelijk waren, gelet op het karakter van 

de gedragsregels en de beoogde harmonisatiegraad van de richtlijn. MiFID zou echter MiFID 

niet zijn moesten ook over dit punt geen verschillende interpretaties bestaan. Zo is COLAERT 

er bijvoorbeeld van uitgegaan dat dit niet mogelijk is, aangezien de richtlijn maximale 

harmonisatie beoogt en de gedragsregels volgens haar tot het privaat recht behoren. 

Aangezien ik niet geloof in de privaatrechtelijke aard van de gedragsregels, kan ik deze 

redenering niet volgen. In België is het in principe wel mogelijk om meer verregaande 

plichten in het leven te roepen. In ons land betekent de naleving van alle specifieke plichten 

en verboden op zich namelijk niet dat er sowieso geen onrechtmatigheid werd begaan. Ook 

Nederland, die reeds belangrijke rechtspraak heeft in dit verband, gaat ervan uit dat dit op zich 

mogelijk is. In Duitsland is de situatie niet volledig duidelijk. Gelet op de stand van de 

rechtspraak in dit verband kan worden aangenomen dat meer verregaande zorgplichten ook in 

dit land niet noodzakelijk onaanvaardbaar zijn. Dit kan ook voor Engeland gezegd worden. 

Wat betreft het vraagstuk van de contractuele afspraken en de beperking van 

aansprakelijkheid is de situatie uiteenlopender in de besproken lidstaten. Zo heeft de 
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Belgische wetgever expliciet voor het vermogensbeheer gesteld dat een exoneratie van 

aansprakelijkheid niet mogelijk is. A contrario wordt hieruit door verschillende 

rechtsgeleerden afgeleid dat dit voor andere diensten dan vermogensbeheer wel mogelijk is. 

Opnieuw, deze bespreking handelt over de MiFID-richtlijn, dus eensgezindheid is er niet. In 

Nederland is exoneratie in principe ook mogelijk, al wordt er de nadruk op gelegd dat 

dergelijke clausules niet steeds gevolg zullen krijgen.  Hierbij wordt gewezen op de 

redelijkheid en billijkheid die mogelijks nog worden versterkt door de bijzondere zorgplicht 

van vermogensbeheerders. In Duitsland is de toestand weerom niet volledig klaar en 

duidelijk. Het antwoord op deze vraag hangt af van de gevolgde interpretatiemethode. 

Naargelang de gevolgde theorie zal het antwoord op deze vraag negatief dan wel positief 

luiden. In Engeland zijn lagere zorgplichten als uitgangspunt ongeldig en de wetgever heeft 

een uitdrukkelijk verbod op exoneratie door de financiële instellingen in de FSMA 

opgenomen. 

Wat betreft de remedies voor private personen in geval van niet-naleving van de 

gedragsregels door de financiële instelling, wordt over het algemeen in alle besproken 

lidstaten aangenomen dat particulieren wel degelijk een vorderingsrecht hebben. Dit is 

mogelijk dankzij de reflexwerking die privépersonen toelaat een privaatrechtelijke vordering 

te baseren op een regel van publiek recht. De traditionele remedies in het Belgische recht in 

geval van niet-naleving van de gedragsregels zijn de dwanguitvoering in natura indien dit 

mogelijk is, de uitvoering bij equivalent en de ontbinding van de overeenkomst, eventueel 

gecombineerd met een bijkomende schadevergoeding. Daarbij is ook de nietigheid in twee 

gevallen ook een optie. In Nederland en Duitsland geldt hetzelfde als in België voor wat 

betreft de uitvoering in natura of bij equivalent en de ontbinding  van de overeenkomst, 

eventueel met schadevergoeding, al speelt hier de relativiteit ook een belangrijke rol. In 

Nederland is nietigheid ten gevolge van loutere schending van de gedragsregels onmogelijk. 

Nietigheid is echter wel mogelijk indien toepassing wordt gemaakt van de leer van de 

wilsgebreken. In Duitsland kan ook op de nietigheid een beroep worden gedaan, volgens de 

gemeenrechtelijke gronden, want de WpHG zegt er niets over. In Engeland kan section 150 

FSMA rechtstreeks worden ingeroepen om tegemoetkoming te bekomen. Er kan ook via de 

tort of negligence tegemoetkoming bekomen worden. Daarnaast heeft de wetgever in 

Engeland expliciet bepaalt dat de nietigheid ten gevolge van een schending van de 

gedragsregels onmogelijk is.  
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Het causaliteitsprobleem wordt vergelijkbaar opgelost in België en Nederland, al is de 

Nederlands rechtspraak meer tegemoet gekomen aan de moeilijke bewijsproblematiek. In 

Engeland en Duitsland gelden andere vereisten. 

De gedeelde aansprakelijkheid tot slot behoort in alle besproken landen tot de mogelijkheden 

maar niet alle jurisdicties maken er even gretig gebruik van. Daarbij is Duitsland eerder 

terughoudend waar in België en Engeland het gedrag van de belegger wel een grote impact 

zal hebben op diens aansprakelijkheid en bijdrage in de schade. In Nederland bestaat een 

maatstaf waarbij de financiële instelling minstens  verantwoordelijk is voor 51% van de 

geleden verliezen, en de klant dus maximaal 49% van zijn schade zelf zal moeten dragen. 

Deze maatstaf werd ingevoerd door de grotere zorgplicht die op financiële instelling rust en 

de ongelijkheid van de partijen in het contract. 

Bovenstaande analyse van rechtspraak en rechtsleer toont aan dat nauwelijks sprake is van 

harmonisatie en uniformiteit. Gelet op deze ruimte voor verbetering wordt in het volgende 

onderzocht hoe MiFID II hieraan tegemoetkomt. 
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DEEL III: MiFID II 

Inleiding 

Het vorige deel heeft een aantal tekortkomingen van MiFID aan het licht gebracht. Zo is het 

MiFID-regime op vele vlakken onvolledig of onduidelijk gebleken waardoor de 

beleggersbescherming nog steeds ver van optimaal is. Daarbij zijn de voornaamste problemen 

volgens mij het feit dat er niets over de remediëring wordt gezegd en dat de 

beleggersbescherming enkel via de procedurele weg wordt verwezenlijkt. Hierbij komt ook de 

causaliteits- en bewijsproblematiek kijken. Ook het feit dat de problematiek van de gedeelde 

aansprakelijkheid onbehandeld is gebleven en dat MiFID enkel verplichtingen oplegt aan de 

financiële instellingen, zonder daarbij rekening te houden voor het gedrag van de belegger, zie 

ik als een groot falen van de richtlijn. Bovendien zijn enkele belangrijke vraagstukken 

onbeantwoord gebleven zoals bijvoorbeeld de situatie waarin de belegger niet genoeg 

financiële middelen heeft. Sommige lidstaten hebben hier een oplossing voor gezocht door 

een systeem in te voeren van marginverplichtingen maar ook op dit punt is harmonisatie 

nodig. Zoals is gebleken krijgen deze marginverplichtingen in de verschillende lidstaten 

namelijk een invulling die erg in beschermingsgraad verschilt. Ook moet de richtlijn meer 

duidelijkheid aan de dag leggen over de aard van de gedragsregelen om tegemoet te komen 

aan de discussies in de rechtsleer over de relativiteitsvereiste.  

 Gelet op deze verschillende tekortkomingen heeft de Commissie in 2011 enkele voorstellen 

tot wijziging naar voor gebracht met oog op de verbetering van het bestaande regime. MiFID 

II is een complex en aanzienlijk wetgevingspakket dat noodzakelijkerwijs tracht de gebreken 

van MiFID op te lossen. Nochtans stelt zich de vraag of deze herziening wel degelijk op een 

adequate manier de problemen aanpakt die ze tracht op te lossen. In deze context is een groot 

punt van kritiek op MiFID II dat dit voorstel tot herziening overhaast is genomen waardoor 

een risico bestaat op meer verwarring, in plaats van de beoogde duidelijkheid te bekomen in 

termen van het wetgevingskader voor beleggingsdiensten.
300
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Hoofdstuk 1: Doelstellingen MiFID II 

Ondanks het feit dat de Commissie MiFID als succesvol omschrijft voor het bereiken van 

bepaalde doelen, somt ze zelf ook een aantal problemen op die zijn gerezen in de nasleep van 

MiFID.  

Bij de beschrijving van haar successen stelt de Commissie dat MiFID heeft geleid tot het 

aanmoedigen van meer competitie tussen financiële instellingen in de handel van financiële 

instrumenten en meer keuze heeft gegeven aan beleggers wat betreft de beleggingsinstellingen 

en beschikbare financiële instrumenten. In het algemeen stelt de Commissie dat MiFID tot 

een vermindering van de transactiekosten en tot een stijging van de integratie heeft geleid. 

Nochtans zijn er ook problemen gerezen. 

Zo heeft het competitieve landschap zich aangepast en nieuwe uitdagingen aan het licht 

gebracht. Niet elke speler op de financiële markt heeft in gelijke mate genoten van de 

voordelen van de gestegen competitie of concurrentie. Vooral dan de uiteindelijke belegger, 

heeft in verhouding te weinig genoten van deze voordelen. De fragmentatie van de markt als 

gevolg van de gestegen concurrentie heeft ook de handelsomgeving meer complex gemaakt. 

 Ook hebben de ontwikkelingen van de markt en de technologie ertoe geleid dat diverse 

bepalingen uit de MiFID voorbijgestreefd zijn en heeft de financiële crisis zwaktes in de 

regulering van bepaalde financiële instrumenten aangetoond. Het gaat hierbij vooral om 

andere instrumenten dan aandelen die vooral tussen professionele beleggers worden 

verhandeld.  

Tot slot hebben een snelle innovatie en de groeiende complexiteit van financiële instrumenten 

het belang van een hoge, up-to-date beschermingsgraad voor beleggers aangetoond. Hoewel 

de MiFID regels grotendeels gerechtvaardigd waren in het licht van de financiële crisis, ze 

hebben tevens de noodzaak doen blijken van gerichte en ambitieuze verbeteringen.
301

 

De herziening van de MiFID zou er bijgevolg, aldus de Commissie, op gericht zijn een 

veiliger, deugdelijker, transparanter en verantwoordelijker financieel stelsel tot stand te 

brengen dat ten dienste staat van de economie en de samenleving tijdens de nasleep van de 

financiële crisis. Daarnaast moet MiFID II zorgen voor een sterker geïntegreerde, efficiëntere 
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en meer concurrerende financiële markt in de EU. MiFID II is volgens de Commissie 

bovendien een essentieel instrument om de doelstellingen van de G20 vorm te geven. Zo wil 

ze de minder gereguleerde en meer ondoorzichtige delen van het financiële stelsel aanpakken 

en de organisatie en transparantie van, en het toezicht op, de diverse marktsegmenten 

vergroten.
302

 

Daarnaast zijn er volgens de Commissie ook doelgerichte verbeteringen vereist om tot een 

beter toezicht op en een grotere transparantie van grondstoffenderivatenmarkten te komen. Dit 

is noodzakelijk opdat deze markten hun rol inzake hedging en koersvorming naar behoren 

zouden kunnen vervullen. Deze verbeteringen zijn bovendien noodzakelijk om eerlijke 

concurrentie en efficiënte markten te garanderen in het licht van de ontwikkelingen van de 

marktstructuren en de technologie. Specifieke wijzigingen in het kader voor de bescherming 

van de beleggers zijn daarbij nodig om op de veranderende praktijken in te spelen en het 

beleggersvertrouwen te ondersteunen.
303

 

Tot slot heeft de EU zich ertoe verbonden om, waar dit passend is, de manoeuvreerruimte van 

de lidstaten binnen de EU-richtlijnen inzake financiële diensten tot een minimum te beperken. 

Dit is de rode draad die door alle gebieden loopt die door de herziening van de MiFID worden 

bestreken. Deze beperking van de manoeuvreerruimte zal volgens de Commissie bijdragen tot 

de invoering van het "ene rulebook" voor financiële markten in de EU terwijl het tot een 

verdere bevordering van een gelijk speelveld voor lidstaten en marktdeelnemers zal leiden. Ze 

zal daarnaast een beter toezicht en een betere handhaving bevorderen en tot minder kosten 

voor marktdeelnemers leiden. Tot slot zal de beperking volgens de Commissie contribueren 

tot betere toegangsvoorwaarden en tot een versterking van de mondiale concurrentiepositie 

van de financiële sector van de EU.
304
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Hoofdstuk 2: Voorstellen 

A. Opbouw 

Het voorstel tot wijziging van de MiFID is in twee delen gesplitst. Ten eerste is er een 

verordening. Hierin worden de vereisten uiteengezet ten aanzien van de openbaarmaking van 

gegevens ten behoeve van de handelstransparantie voor het publiek en de melding van 

transactiegegevens aan bevoegde autoriteiten. Ook de opheffing van belemmeringen voor 

niet-discriminerende toegang tot clearingfaciliteiten, de verplichte handel in derivaten op 

georganiseerde platforms, specifieke toezichtmaatregelen met betrekking tot financiële 

instrumenten en posities in derivaten, en het verrichten van diensten door ondernemingen van 

derde landen zonder de vestiging van een bijkantoor worden in diezelfde verordening 

behandeld.  

Daarnaast worden middels een richtlijn de specifieke vereisten aangepast met betrekking tot 

het verrichten van beleggingsdiensten, de draagwijdte van de vrijstellingen van de huidige 

richtlijn, de organisatorische eisen en de gedragsregels voor beleggingsondernemingen. Ook 

de organisatorische eisen voor handelsplatforms, de vergunningverlening aan en de geldende 

verplichtingen voor aanbieders van datarapporteringsdiensten, de bevoegdheden van de 

bevoegde autoriteiten, sancties, en regels voor ondernemingen van derde landen die via een 

bijkantoor activiteiten ontplooien worden hierin uiteengezet.
305

 Het is vooral dit 

wetgevingsstuk dat voor deze bespreking van belang zal zijn. 

B. Toelichting 

1. Rechtsgrondslag 

Bij de bespreking van de juridische grondslag van het voorstel wordt, zowel voor de 

verordening als voor de richtlijn ten eerste gesteld dat beiden gestoeld zijn op artikel 114, lid 

1 van het VWEU. Dit artikel biedt een rechtsgrondslag voor een verordening die uniforme 

voorschriften instelt ten behoeve van het functioneren van de interne markt. Verder wordt 

ingegaan op het subsidiariteitsbeginsel en het evenredigheidsbeginsel. Volgens het 

subsidiariteitsbeginsel
306

 mag slechts op EU-niveau worden opgetreden indien de 

doelstellingen van het overwogen optreden niet voldoende door de lidstaten alleen kunnen 
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worden verwezenlijkt, en de EU hiervoor beter geschikt is vanwege de omvang of de 

gevolgen van het overwogen optreden. Krachtens het beginsel van evenredigheid moet het 

voorstel toereikend zijn om zijn doelstellingen te behalen, zonder daarbij verder te gaan dan 

wat hiervoor nodig is. Volgens de Commissie is het voorstel dan ook verenigbaar met het 

evenredigheidsbeginsel, want er wordt rekening gehouden met het juiste evenwicht tussen het 

openbaar belang dat wordt gediend en de kostenefficiëntie van de maatregel. Zo werd 

rekening gehouden met de noodzaak om de beleggersbescherming en de efficiëntie van de 

markten te verbeteren. Deze belangen werden afgewogen tegen de kosten voor de branche 

opdat deze met elkaar in evenwicht zouden gehouden worden.  

2. Voorstel 

2.1. Verordening 

Bladzijden 7 tot en met 14 van het Commissievoorstel geven een gedetailleerde toelichting 

van de verordening. Zoals gezegd is vooral de richtlijn voor deze bespreking van belang maar 

met oog op een volledig beeld is het belangrijk ook de verordening kort even uiteen te zetten. 

In het kader van deze Masterproef is het volgens mij weinig interessant om deze toelichting 

volledig te bespreken en ik ga mij bijgevolg beperken tot een korte algemene observatie van 

het voorstel om te trachten tot een besluit te komen dat relevant is voor mijn onderwerp.  

Het eerste punt van de toelichting is eerder algemeen en handelt over de centrale doelstelling 

van het bevorderen van de gelijke concurrentievoorwaarden door ervoor te zorgen dat alle 

georganiseerde handel via gereguleerde handelsplatforms plaatsvindt. Door op deze platforms 

gelijke transparantie- en organisatorische vereisten te stellen wordt gezorgd voor gelijke 

concurrentievoorwaarden als het functioneel vergelijkbare activiteiten betreft waarbij 

handelsintenties van derden worden samengebracht. 

Verder in het voorstel wordt ingegaan op de doelstelling van het uitbreiden van de 

transparantieregels tot op aandelen gelijkende instrumenten en blijken van belangstelling die 

aanleiding geven tot actie. Beleggers toegang geven tot informatie over de huidige 

handelskansen, prijsvorming eenvoudiger maken en ondernemingen helpen hun klanten de 

beste uitvoering te geven, zijn de belangrijkste gedachten achter transparantie. Transparantie 

staat ten dienste van de beleggersbescherming en door deze uitbreiding wordt het 

toepassingsgebied van de richtlijn verruimd, wat ongetwijfeld zal bijdragen tot de uniformiteit 

van de uitgewerkte regeling. De verdere doelstellingen van de uitbreiding van de 
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transparantieregels tot obligaties, gestructureerde financiële producten en derivaten en de 

bevordering van transparantie voor beleggingsondernemingen die buiten de beurs handelen, 

waaronder beleggingsondernemingen met systematische interne afhandeling, dienen ditzelfde 

doel en zullen mijns inziens ook bijdragen tot de volledigheid van de regeling. 

Andere punten in het voorstel zijn meer consistentie bij de toepassing van vrijstellingen van 

transparantie voor de handel voor aandelenmarkten, meer en efficiëntere 

gegevensconsolidering, melden van transacties, verhandeling van derivaten, niet-

discriminerende toegang tot clearing, toezicht op producten en posities, emissierechten en 

levering van beleggingsdiensten door ondernemingen in derde landen zonder bijkantoor. 

2.2. Richtlijn 

Net als bij het voorstel van de verordening wordt in dit voorstel een toelichting gegeven van 

de aan te nemen wijzigingen.
307

 Er zijn 15 aanpassingen in de richtlijn uiteen gezet, ook hier 

zal ik niet elke wijziging volledig doornemen maar enkel stilstaan bij wat relevant is voor 

mijn onderwerp. 

De eerste doelstelling is de algemene verbetering van de concurrentievoorwaarden en de 

gelijkheid ervan bij functioneel vergelijkbare activiteiten vergroten. Hierbij is het vooral van 

belang dat de transparantievereisten ook worden afgestemd op de verschillende soorten 

instrumenten, met name aandelen, obligaties en derivaten, en op de verschillende soorten 

handel, met name op orderboek gebaseerde of prijsgedreven handelssystemen.  

Ten tweede wil de Commissie de MiFID-regels uitbreiden tot vergelijkbare producten en 

diensten. Zo heeft de Commissie toegezegd te zullen streven naar een consistente toezicht- en 

regelgevingsbenadering op basis van de MiFID-bepalingen op het gebied van de PRIP’s. In 

het begin van deze Masterproef werd de bereikte uniformiteit van de MiFID getoetst aan 

enkele criteria. Toen al werd opgemerkt dat PRIP’s buiten het toepassingsgebied van de 

richtlijn vielen en dit werd gezien als een belangrijke tekortkoming in het uiteengezette 

systeem van MiFID. Het feit dat dit punt nu tot de MiFID II doelstellingen behoort is een 

noodzakelijke en welgekomen verbetering van de regeling. De Commissie merkt ook op dat 

de toepasselijkheid van de MiFID meestal wel duidelijk is wanneer beleggingsadvies wordt 

verstrekt als onderdeel van de verkoop van eigen effecten van beleggingsondernemingen en 
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kredietinstellingen. Er is echter meer duidelijkheid vereist wanneer diensten worden verricht 

zonder dat advies wordt verstrekt; in dat geval kan worden aangevoerd dat de 

beleggingsonderneming of zakenbank geen MiFID-dienst verricht. Ingevolge deze 

doelstelling bepaalt de Commissie dat de MiFID-vereisten, en met name de gedragsregels en 

de regels inzake belangenconflicten, ook van toepassing zijn op de geadviseerde en niet-

geadviseerde verkoop van gestructureerde deposito’s door kredietinstellingen. Daarnaast 

wordt verduidelijkt dat de MiFID ook geldt voor beleggingsondernemingen en 

kredietinstellingen die hun eigen effecten verkopen zonder advies te verstrekken. Ook worden 

de lidstaten verplicht om in hun nationale wetgeving die geldt voor lokale entiteiten 

vergunningsvereisten en gedragregels toe te passen die analoog zijn aan die van de MiFID.  

Het voorstel gaat verder met de noodzaak van een herziening van de vrijstellingen van de 

MiFID uiteen te zetten, samen met verbeteringen in het kader van de marktstructuur. Ze 

benadrukt de noodzaak van verbeteringen in de corporate governance en aangescherpte 

organisatorische eisen ter waarborging van de efficiënte werking en de integriteit van de 

markten. 

Een expliciete doelstelling van de richtlijn is het kader voor de bescherming van de belegger 

te verbeteren. Zo wil de richtlijn het regelgevingskader voor het verstrekken van 

beleggingsadvies en voor het vermogensbeheer en de mogelijkheid voor 

beleggingsondernemingen om "inducements" van derden te ontvangen aanpassen. Daarnaast 

worden de voorwaarden en regelingen verduidelijkt op grond waarvan beleggers vrij op de 

markt kunnen handelen in bepaalde niet-complexe instrumenten, waarbij er namens hun 

beleggingsonderneming slechts minimale plichten en minimale bescherming worden geboden. 

Voorts wordt een kader voor koppelverkoop ingevoerd om ervoor te zorgen dat beleggers 

naar behoren worden geïnformeerd en tevens te voorkomen dat zij nadelige gevolgen van 

dergelijke praktijken ondervinden. Het voorstel scherpt de vereisten aan met betrekking tot de 

wijze waarop beleggingsondernemingen en hun tussenpersonen omgaan met fondsen of 

instrumenten die aan cliënten toebehoren. Tevens wordt het bewaren van financiële 

instrumenten voor rekening van cliënten als een beleggingsdienst geclassificeerd. Het voorstel 

draagt ook bij tot een betere informatieverstrekking aan de cliënt over de verrichte diensten en 

de uitgevoerde orders. 

Als achtste doelstelling wil de Commissie een betere bescherming bij het verrichten van 

beleggingsdiensten waarmaken voor niet-professionele cliënten. Ondanks het feit dat ze blijft 
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vasthouden aan de classificatie van cliënten als professionelen en niet-professionelen kan ze 

verschillende voorbeelden aanhalen die aantonen dat dit onderscheid binnen het MiFID-kader 

niet goed is uitgewerkt. Daarbij wil de Commissie de overkoepelende kernbeginselen om 

loyaal, billijk en professioneel te handelen, en om correct, duidelijk en niet misleidend te zijn 

steeds van toepassing maken, los van enige categorie waartoe de klant behoort. Tot slot wordt 

voorgesteld dat aan in aanmerking komende tegenpartijen betere informatie en documentatie 

over de verrichte diensten moeten worden verstrekt. 

Ook voorziet het voorstel in nieuwe vereisten voor handelsplatforms, in betere regels voor 

mkb-markten, een regeling voor derde landen, een meer en efficiëntere consolidatie van 

gegevens, grotere bevoegdheden ten aanzien van derivatenposities voor bevoegde autoriteiten 

en in een aanpassing van de regeling omtrent emmissierechten. 

Het voorstel heeft ook een aparte wijziging toegewijd aan het voorzien van effectieve 

sancties. Bij haar uitleg omtrent dit voorstel valt helaas al snel op het in deze context weer 

enkel gaat over administratieve sancties waarvoor de Commissie minimumregels uiteen zet. 

De Commissie verduidelijkt expliciet dat strafrechtelijke sancties niet onder dit voorstel 

vallen maar zwijgt alweer over privaatrechtelijke sancties.  
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Hoofdstuk 3: Wijzigingsvoorstel in vraag gesteld 

Een van de eerste zaken die de Commissie opmerkt voor ze begint aan het eigenlijke voorstel, 

bij de bespreking van de doelstellingen van MiFID II, is  dat de uiteindelijke beleggers niet 

voldoende meegenoten hebben van de verhoogde concurrentie die tot stand werd gebracht 

dankzij MiFID. Daarnaast stelt ze vast dat de markt zich verder heeft ontwikkeld waardoor 

bepaalde maatregelen voorbijgestreefd zijn, dat de financiële crisis zwaktes in het systeem 

heeft aangetoond en dat een snelle innovatie en de groeiende complexiteit van het financieel 

stelsel nieuwe reglementering vereisen. Bij deze doelstellingen blijft de verhoging van de 

beleggersbescherming dus van primordiaal belang. Op het einde van haar doelstelling wijst de 

Commissie er nog op dat het haar bedoeling is de manoeuvreerruimte van de lidstaten binnen 

de EU-richtlijnen inzake financiële diensten tot een minimum te beperken. Het uiteindelijke 

doel hiervan is meer uniformiteit bereiken met oog op bescherming en een sterkere mondiale 

positie. Deze passage kan volgens mij nogmaals worden aangehaald ter staving van mijn 

stelling dat de MiFID voor het grootste deel maximale harmonisatie beoogt. 

Vertrekkende van de onderbouwde veronderstelling dat MiFID II erop gericht is de 

beleggersbescherming nog te verhogen en te uniformeren moet ik met teleurstelling 

vaststellen dat de beleggersbeschermende maatregelen onder deze richtlijn allicht weer niet 

zullen volstaan. Ondanks het feit dat de MiFID II ongetwijfeld een verbetering zal betekenen 

op vele vlakken, blijven bepaalde kernproblemen onbehandeld. De voostellen voor een 

uitbreiding van het toepassingsgebied, de verbetering van de beleggersbescherming, en dan 

meer specifiek die van niet-professionele cliënten kan ik enkel toejuichen. Helaas schiet 

MiFID II nog steeds op vele vlakken tekort. 

Deze nieuwe richtlijn geeft namelijk weerom geen enkele aanwijzing over het gewenste 

gedrag van de belegger en benadert de problematiek van de beleggersbescherming opnieuw 

enkel vanuit een procedureel oogpunt. De voorziene aanpassingen in het sanctioneerregime 

betreffen alweer enkel administratieve sancties die zelfs na de aanname van MiFID II geen 

uniforme toestand zullen bereiken aangezien de uiteenzetting enkel minimumvoorwaarden 

bevat. Het voorstel brengt daarenboven geen klaarheid omtrent de kwesties van 

marginverplichtingen en relativiteitsvereisten. Tot slot hebben de Europese rechtsgeleerden er 

ook na deze richtlijn weer het raden naar wat de aard is van de gedragsregels en welke mate 

van harmonisatie ermee beoogd wordt.   
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Vooral over het vraagstuk van de aansprakelijkheid van financiële instellingen en de remedies 

die zoals aangetoond bijlange niet zijn geüniformeerd, blijft ook MiFID II opvallend stil. Ik 

schrijf opvallend stil omdat deze bevinding ook echt minstens opvallend te noemen is. Niet 

enkel heb ik reeds aangetoond dat deze materie ver van uniform is, dit onderdeel vormt 

daarenboven een zeer belangrijk aspect van effectieve beleggersbescherming, wat zoals 

gezegd één van de voornaamste doelen is van MiFID II. Daar komt nog bij dat -en dit kan wel 

eens de grootste reden vormen voor mijn verwondering- de Commissie zich in de publieke 

consultatieronde wel had uitgesproken over de invoering van een principe van burgerlijke 

aansprakelijkheid dat toepasselijk zou zijn op financiële instellingen. Op de vraag naar wat de 

Commissie vond over de invoering van dergelijk principe legt ze eerst uit dat  MiFID 

inderdaad deze problematiek niet bespreekt. Ze stelt vast dat de richtlijn enkel administratieve 

sancties oplegt wanneer de MiFID-regels geschonden worden, zonder daarbij een vordering 

toe te kennen aan de beleggers die schade zouden geleden hebben ten gevolge van deze 

schending. Bijgevolg variëren de voorwaarden voor aansprakelijkheid aanzienlijk in elk land 

en kan de aansprakelijkheid zelf soms ook moeilijk vast te stellen zijn. De Commissie 

vervolgt haar antwoord door te stellen dat ze regelmatig klachten ontvangt, voornamelijk van 

beleggers, dat financiële instellingen de gedragsregels geschonden hebben. Ze stelt vast dat 

dergelijk principe van burgerlijke aansprakelijkheid van financiële instellingen essentieel is 

voor het verzekeren vaan een gelijk niveau van beleggersbescherming in de Europese Unie. 

Dergelijk principe zou, aldus de Commissie, klanten de mogelijkheid bieden om 

schadevergoedingen te vorderen van financiële instellingen die hun verplichtingen in het 

kader van de MiFID niet naleven. Ter verduidelijking haalt de Commissie dan tot slot nog 

enkele voorbeelden aan van verplichtingen, gaande van artikel 19 tot en met artikel 22 

MiFID.
308

 

Nochtans - en hierin zit mijn verbazing - is van deze doelstelling niets terug te vinden in het 

uiteindelijke voorstel van MiFID II. Het is duidelijk dat het aansprakelijkheidsrecht van de 

lidstaten een uiterst gevoelige materie is waar de Europese Commissie niet graag aan raakt. 
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SLOTBESCHOUWINGEN 

In deze Masterproef werd de harmonisatie onderzocht van de aansprakelijkheid van financiële 

instellingen ten opzichte van hun klanten. Dit werd vanuit rechtsvergelijkend perspectief 

bekeken en hiervoor werd de MiFID-richtlijn en haar implementatie in België, Nederland, 

Duitsland en Engeland onder de loep genomen. Ik druk mezelf zacht uit als ik zeg dat de 

conclusie die ik hieruit trok  er geen is waarop ik had gehoopt. 

Alleen al de omvang van mijn voorafgaande vraagstukken duid op het aantal 

onduidelijkheden, moeilijkheden waar ik in mijn onderzoek op ben gebotst en die deze 

richtlijn kenmerken. Hierbij lijkt er geen stop te komen op de rechtsleer die gretig nieuwe 

interpretatieroutes onderzoekt en verder betreedt. Het resultaat hiervan is een bos waarin de 

bomen nog maar zeer moeilijk te zien zijn. Het is zo ver gekomen dat er soms niet eens een 

conclusie kan getrokken worden over de opinie van de meerderheid van de rechtsleer 

aangezien er, als over MiFID gaat, soms geen meerderheid van de rechtsleer lijkt te bestaan. 

Hierbij biedt Europa maar weinig antwoorden.  

Het zal allicht weinig verbazen dat ik niet lovend kan zijn over de bereikte harmonisatiegraad 

en mate van uniformiteit die MiFID aan de dag legt. Het feit dat MiFID de problematiek van 

de remediëring ongemoeid laat heeft ervoor gezorgd dat er vandaag de dag nog steeds grote 

verschillen zijn in de rechten waar beleggers een beroep op kunnen doen in de verschillende 

lidstaten van de Europese Unie. En ook al zijn de verschillen in de beschreven landen niet 

altijd flagrant, ze zijn zeker ook niet te ontkennen. Uiteindelijk zal elke belegger wel zijn 

aansprakelijkheidsvordering kunnen instellen, maar aangezien elk van de besproken landen 

zich blijft vasthouden aan eigen gebruiken en extra regels, kan de uitkomst  van dergelijke 

vordering overal verschillend zijn. Vraagstukken als causaliteit, relativiteit, 

marginverplichtingen en gedeelde aansprakelijkheid worden typisch aan de lidstaten 

overgelaten en elk land heeft een er dan ook een eigen invulling voor gevonden. 

Mijn meest teleurstellende bevinding was het feit dat Europa stoïcijns blijft ten aanzien van de 

beschreven problemen en dat ook MiFID II geen antwoord zal bieden op het 

aansprakelijkheidsvraagstuk. Opnieuw zal het meest cruciale punt van de 

beleggersbescherming, de remediëring, overgelaten worden aan de lidstaten. Waar eventueel 

bij MiFID nog kon beargumenteerd worden dat de aangehaalde problemen te wijten waren 
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aan de radicale nieuwe aanpak na de ISD, kan dit argument van de kinderziektes in geen geval 

voor MiFID II geldig zijn. Het lijkt er soms op dat Europa, als vanuit een ivoren toren, geen 

oog heeft voor de discussies in de rechtsleer en voor het gedrag van beleggers. Het heeft er 

allicht veel mee te maken dat richtlijnen als MiFID ontstaan uit lobbywerk tussen 

verschillende lidstaten, wat wel vaker tot een inconsistent geheel lijdt. Ook het feit dat er bij 

de onderhandelingen voor een nieuwe richtlijn geen enkele kleine belegger mee aan tafel zat, 

terwijl de financiële instellingen wel hun zegje konden doen, zal deels een verklaring vormen 

voor de non-aanpak van Europa.  

Mijn onderzoek heeft mij tevens doen stilstaan bij de bestaande informatieverplichtingen. In 

mijn ogen zullen zij nooit volstaan om het gedrag van een belegger effectief te sturen. Los van 

de vraag naar harmonisatie is een grondige hervorming van het systeem vereist, waarin veel 

meer aandacht wordt besteed aan de heersende rechtsleer en aan de psychologie en noden van 

beleggers in deze snel evoluerende financiële jungle. Hierbij moeten traditionele 

rechtsopvattingen verlaten worden om plaats te maken voor nieuwe inzichten die meer 

rekening houden met de wereld van beleggen en de economie in het algemeen.  

 Tot slot heb ik mijn vragen bij het uitgangspunt van de richtlijn: MiFID beoogt maximale 

harmonisatie, althans daar ben ik samen met de meerderheid van de rechtsleer (hier is er dus 

wel sprake van een meerderheid) van uit gegaan. De maximale harmonisatie heeft alle nodige 

moeilijkheden en extra vraagstukken tot gevolg gehad, zoals deze naar meer of minder 

verregaande zorgplichten en contractuele afspraken. Maar waarom is het zo noodzakelijk dat 

elke belegger in Europa dezelfde mate van bescherming geniet? Zou het niet logisch zijn dat 

een belegger in Engeland, een aangepaste beschermingsstatus geniet die verschilt van wat 

geldt voor een belegger in pakweg Polen? Is het niet logisch, gelet op het verschil de 

ontwikkeling van beide financiële markten dat hier verschillende gedragsregels gelden? En is 

het overigens geen pervers gevolg van de maximale harmonisatie dat sommige landen hun 

tradities van uitgebreide bescherming moeten verlaten ten voordele van de MiFID-

gedragsregels met nodige implicaties voor de rechtszekerheid? Was een nieuwe 

minimumharmonisatie richtlijn misschien niet beter dan een mislukte maximumharmonisatie 

richtlijn als MiFID?  

Laat ik even zelf mijn eigen vragen beantwoorden: misschien moeten we ons niet zo fixeren 

op de vragen naar minimum- of maximum harmonisatie maar moeten we vertrekken vanuit 
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het oogpunt van beleggersbescherming en kijken wat het beste is voor de belegger. Want was 

dat ook weer niet het hoofddoel van MiFID? Beleggersbescherming? Ik dacht het wel ja. 
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