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Rien ne va plus. Over opties, zorg en
aansprakelijkheid

HR 11 juli 2003, RvdW 2003, 123 (Rabobank
Schaijk-Reek/Erven Kouwenberg)

Aansprakelijkheid; opties; zorgplicht

1 Feiten

Kouwenberg bankiert vanaf 1959 bij de Rabobank Schaijk-Reek. Na zijn pen-
sionering in 1983 besluit hij, redelijk gefortuneerd, dat het tijd is zijn opge-
bouwde privé-vermogen rendabeler te maken en hij gaat in aandelen beleg-
gen. Kouwenberg krijgt de smaak te pakken en gaat als particuliere belegger
vanaf 1984 rechtstreeks via de centrale optietafel van de Rabobank Utrecht
putopties verkopen. Even behaalt Kouwenberg daarmee aardige winsten,
maar het tij keert wanneer de beurs in 1987 (Black Monday) instort. De ver-
liezen op de opties lopen schrikbarend op. Daar komt bij dat de bank en
Kouwenberg gedurende de contractuele relatie afspreken dat tijdelijk van
het voorgeschreven maximumdekkingspercentage van 70% op de onderlig-
gende effectenportefeuille wordt afgeweken naar 100%. Het gevolg is dat
langer doorgehandeld kan worden met nog grotere verliezen tot gevolg.
Kouwenberg spreekt in 1990 de bank aan voor de geleden verliezen, stellend
dat deze haar zorgplicht geschonden heeft. De feitenrechters stellen
Kouwenberg in het ongelijk met als belangrijkste redenen dat Kouwenberg
als deskundig belegger moest worden aangemerkt en dat de bank voldoen-
de gewaarschuwd had, maar Kouwenberg moeilijk te overtuigen en vrij
eigengereid was. De Hoge Raad casseert in zijn arrest van 11 juli 20031 de uit-
spraak van het hof en neemt kort gezegd aan dat ook onder die omstandig-
heden een zorgplicht op de bank rust.

1 HR 11 juli 2003, RvdW, 123 (Erven Kouwenberg/Rabobank Schaijk-Reek), zie voor de conclusie
van A-G Verkade <www.rechtspraak.nl>, LJN-nummer: AF7419.
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2 De Hoge Raad

De eerste kernoverweging van de Hoge Raad is rechtsoverweging 3.6.3 (een
herhaling uit eerdere arresten). Zij luidt:

‘Zoals de Hoge Raad heeft geoordeeld in zijn hiervoor in 3.5.2 vermelde
arrest van 26 juni 1998, waarin het ging om het geval van een particulie-
re cliënt van een Rabobank die in augustus/september 1987 putopties
schreef zonder de vereiste marge te hebben verschaft, is een bank die
van haar particuliere cliënten opdrachten tot het uitvoeren van optie-
transacties ontvangt als professionele en op dit terrein bij uitstek des-
kundig te achten dienstverlener tot een bijzondere zorgplicht gehouden,
gelet op de zeer grote risico’s die aan dergelijke transacties verbonden
kunnen zijn. Deze zorgplicht – die naar zijn aard tot strekking heeft de
cliënt te beschermen tegen het gevaar van eigen lichtvaardigheid of
gebrek aan inzicht, zodat, indien dat gevaar zich verwezenlijkt, bij de toe-
passing van de in art. 6:101 BW opgenomen maatstaf fouten van de cliënt
die uit die lichtvaardigheid of dat gebrek aan inzicht voortkomen in
beginsel minder zwaar wegen dan fouten van de bank waardoor deze in
die zorgplicht is tekortgeschoten (HR 23 mei 1997, nr. 16250, NJ 1998, 192) –
vloeit voort uit hetgeen de eisen van redelijkheid en billijkheid, naar de
aard van de contractuele verhouding tussen een bank en haar particulie-
re cliënten, meebrengen. De omvang van die zorgplicht hangt af van de
omstandigheden van het geval, waaronder de eventuele deskundigheid
van de cliënt, diens inkomens- en vermogenspositie, de vraag of de bank
heeft toegezien op naleving van de margeverplichtingen en de cliënt
daarover regelmatig heeft ingelicht, en de vraag of de bank terstond na
het ontstaan van margetekorten aanvullende dekking heeft verlangd.
Voor de bepaling van die omvang zijn de verplichtingen van de bank
ingevolge de art. 31f en 31m RHO mede van betekenis, terwijl voorts bij de
uitleg van deze bepalingen in aanmerking moet worden genomen dat zij
onmiskenbaar mede strekken ter bescherming van de belangen van de
cliënten van de bank. Van de uit haar bijzondere zorgplicht jegens de
cliënt voortvloeiende verplichtingen kon de bank zich niet ontslagen
achten op de enkele grond dat die cliënt – kennelijk met goedvinden van
de bank – rechtstreeks met de optietafel van, kort gezegd, de centrale
Rabobank handelde.’
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Waarop de Hoge Raad vervolgens de uitspraak van het hof casseert in r.o.
3.6.4:

‘In het licht van deze rechtspraak geeft rov. 4.10.2 in een aantal opzichten
blijk van een onjuiste rechtsopvatting. In de eerste plaats dwingt de
strekking van de op de bank als professionele en op het risicovolle ter-
rein van optietransacties deskundige dienstverlener rustende bijzonde-
re zorgplicht – bescherming van de particuliere cliënt tegen het gevaar
van eigen lichtvaardigheid of gebrek aan inzicht – ertoe aan te nemen
dat, anders dan het Hof heeft geoordeeld, een bank in beginsel in strijd
met die zorgplicht handelt indien zij haar cliënt volgt in diens uitdruk-
kelijke wens dat, niettegenstaande hij niet voldoet aan de gebruikelijke
margeverplichting, uitvoering wordt gegeven aan (een) door hem ver-
strekte opdracht(en) tot het verkopen (schrijven) van putopties in de
hoop dat de beurs wel weer zal aantrekken en zijn verlies beperkt zal blij-
ven. Deskundigheid op het gebied van de optiehandel aan de zijde van
de cliënt kan, zoals volgt uit het hiervoor in 3.6.3 overwogene, weliswaar
van invloed zijn op de omvang van die zorgplicht, maar de enkele
bekendheid met de optiehandel in het algemeen en de daaraan verbon-
den risico’s in het bijzonder kan, anders dan het Hof heeft aangenomen,
niet leiden tot het oordeel dat sprake is van in dit verband relevante des-
kundigheid aan de zijde van de cliënt. Uitgaande van die onjuiste opvat-
ting heeft het Hof geoordeeld dat de bank niet aansprakelijk is voor scha-
de die een cliënt lijdt doordat de gebruikelijke margeverplichting niet
steeds is aangehouden indien de bank de cliënt voortdurend heeft gewe-
zen op de risico’s en hem zelfs heeft gewaarschuwd dat zijn gehele ver-
mogen gevaar liep, maar de cliënt (Kouwenberg) moeilijk te overtuigen
en vrij eigengereid is. Ook dit oordeel kan derhalve geen stand houden.
Indien een bank nalaat opdrachten tot het verkopen (schrijven) van
putopties, afkomstig van cliënten die niet aan de gebruikelijke marge-
verplichting voldoen, te weigeren, dan zijn, ook als het gaat om opdrach-
ten van eigengereide en moeilijk te overtuigen cliënten, waarschuwin-
gen als hiervoor bedoeld niet toereikend om iedere aansprakelijkheid
van de bank voor schade die de cliënt lijdt ten gevolge van het niet steeds
aanhouden van de gebruikelijke margeverplichting af te wenden.’
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3 Commentaar

Hoewel het arrest past in een reeks2 en in zoverre niet opmerkelijk is, heeft
het niettemin terecht reeds de nodige aandacht gekregen in de literatuur.3

Deze aandacht is niet alleen terecht vanwege de mogelijke gevaren verbon-
den aan de optiehandel, maar vooral ook vanuit de beginselen van het aan-
sprakelijkheidsrecht.4 Immers, ergens ligt de rechtvaardiging voor het
omslagpunt waar de eigen schade afgewenteld mag worden op een ander.
Maar waar? In dat verband staat de belegger alweer enige tijd in het brand-
punt van de belangstelling. Begon het allemaal met de handel in opties en
borgstellingen, vandaag de dag gaat het om effectenleaseproducten,
Worldonline, en het wachten is op de eerste rechtszaken ten aanzien van
beleggingshypotheken. Telkens wordt er daarbij op gewezen dat de zorg-
plicht die de bank in acht dient te nemen,5 in omvang toeneemt en boven-
dien strenger gehandhaafd wordt. Hoewel inderdaad gesteld kan worden
dat zulks het geval is (met name ook in nieuwe regelgeving), betekent dat
niet dat de eigen verantwoordelijkheid van de belegger daarmee geheel
naar de achtergrond moet verdwijnen. In de onderstaande bijdrage zal het
arrest van de Hoge Raad dienen als leidraad, waarbij met name een aantal

2 HR 13 november 1987, NJ 1988, 278 (Rabobank/Haanstra) m.nt. Van der Grinten (geen aanspra-
kelijkheid van de bank), HR 24 januari 1997, NJ 1997, 260 (Dinkgreve/Internationale
Nederlanden Bank), besproken door W.H. van Boom in A&V 1997/3, HR 23 mei 1997, NJ 1998,
192 m.nt. Van Zeben (Rabobank/Everaars), zie ook JOR 1997, 84, p. 625, HR 26 juni 1998, NJ 1998,
660 m.nt. Van Zeben (Van de Klundert/Rabobank), zie ook JOR 1998, 147, p. 989 m.nt. K. Frielink
en ook besproken in A&V 1998/6 door C.M.J. Klaassen. Zie voor lagere rechtspraak bijvoor-
beeld Hof Amsterdam 18 mei 1995, NJ 1996, 690 met een verwijzing naar Klachtencommissie
optiehandel, Rb. Utrecht 31 mei 2000, NJ 200, 650 (zorgplicht in het kader van de financiële
termijnhandel, zie voor de omstandigheden r.o. 4.3).

3 W.H. van Boom, Bancaire zorgplicht en de eigen verantwoordelijkheid van de belegger. Enige
opmerkingen naar aanleiding van HR 11 juli 2003, C01/257 (Erven Kouwenberg/Rabobank
Schaijk-Reek), NTBR 2003, nr. 10, p. 559 e.v.; J.B.M. Vranken, Niets in het recht is blijvend, behal-
ve de verandering, WPNR 6560 (2004), met name p. 6-8; V. van den Brink, De bank en haar
zorgplicht, een trilogie, NbBW 2003, nr. 10, p. 157-160; C.M. Grundman-van de Krol, Koersen
door het effectenrecht. Beschouwingen omtrent Nederlands effectenrecht (Schoordijk
Instituut, Center for Company Law), vijfde druk, Den Haag 2003, p. 489 e.v.; en in een meer
algemeen verband, T. Hartlief, Autonomie en solidariteit. Beweging in het verbintenissen-
recht, WPNR 6564 (2004), p. 108.

4 Zie bijvoorbeeld de verschillende standpunten van C.E. du Perron, Zorgplicht en eigen schuld
in het effectenrecht, in: M.W. Hesselink, C.E. du Perron & A.F. Salomons (red.), Privaatrecht tus-
sen autonomie en solidariteit, Den Haag 2003, p. 185-198 (die pleit voor een ruime zorgplicht)
en E.J. Weller in TvCo, 2003, p. 69-75 (die pleit voor meer eigen verantwoordelijkheid).

5 Waar ik de term bank in het hiernavolgende bezig, wordt gedoeld op de werkzaamheden in
het kader van de effectendienstverlening, nu het begrip ‘bank’ in de rechtspraak gehanteerd
wordt in dit kader. Overigens zou de term effecteninstelling zuiverder zijn, nu er ook effecten-
dienstverlening plaatsvindt door effecteninstellingen niet zijnde banken waarvoor dezelfde
zorgplicht geldt.
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kernoverwegingen van de Hoge Raad wordt voorzien van kritische bespre-
king. Allereerst wordt voor een goed begrip kort ingegaan op de kenmerken
van opties (par. 4) met de daarbij behorende risico’s en zekerheidsverplich-
tingen (par. 5). Vervolgens zal nader stilgestaan worden bij de zorgplicht en
de eigen schuld zoals verwoord door de Hoge Raad in het kader van de optie-
handel (par. 6). Daarna wordt ingegaan op de deskundigheid en ervaring
van de belegger als factoren van betekenis voor de omvang van de zorg-
plicht enerzijds en de eigen verantwoordelijkheid van de belegger ander-
zijds (par. 7). Vervolgens zal betoogd worden, onder andere aan de hand van
lagere rechtspraak en uitspraken van de klachtencommissie, dat in de bena-
dering van de Hoge Raad, zoals herhaald in het arrest Rabobank Schaijk-
Reek/Erven Kouwenberg, de eigen verantwoordelijkheid van de belegger te
veel op de achtergrond is komen te staan (par. 8). Dan volgt een bespreking
van argumenten voor een uitgebreide zorgplicht voor de bank uit een wel-
licht onverwachte hoek (par. 9). Uit studies van de human behaviour-school
blijkt namelijk dat de particuliere belegger niet altijd even rationeel handelt
op de effectenmarkt. Het is echter de vraag of daarmee gegeven is dat de
schade die daaruit voorvloeit dan maar voor rekening moet komen van de
bank. Wel kunnen de bevindingen gevolgen hebben voor het aanbod van
financiële producten voor particuliere beleggers. Een en ander wordt afge-
sloten met een aantal slotbeschouwingen, met daarin een samenvatting
van de kritiekpunten en de constatering dat de afweging tussen de zorg-
plicht van de bank en de eigen verantwoordelijkheid van de cliënt in de
nabije toekomst ook buiten optietransacties belangrijker zal worden (par.
10).

4 Opties

Opties zijn geen kapitaaldeelnemingen, maar verhandelbare rechten op
onderliggende waarden zoals aandelen, aandelenindices, obligaties, valu-
ta’s, vastgoedbeleggingsfondsen. Een optie is een recht gedurende een vast-
gestelde periode (tot de expiratiedatum waarna het optierecht waardeloos
wordt) tegen een vooraf vastgestelde prijs (uitoefenprijs of ook wel ‘strike’)
een hoeveelheid van een bepaalde onderliggende waarde te kopen of te ver-
kopen. Opties worden gestandaardiseerd verkocht (dus prijs, looptijd en
fonds) op de optiebeurs van Euronext. De twee grondvormen van de optie
zijn de putoptie en de calloptie. Een putoptie geeft de koper van de optie het
recht tegen een vastgestelde prijs gedurende of aan het eind van een zekere
periode, de onderliggende waarde te verkopen, waarvoor hij de verkoper van
de optie (beter bekend als de schrijver) een optiepremie vergoedt. Uit de aard
van de putoptie volgt dat deze per definitie ongedekt (zonder in het bezit te
zijn van de onderliggende waarde) geschreven wordt, immers, op de schrij-

Dit artikel uit Vermogensrechtelijke Analyses is gepubliceerd door Boom juridisch en is bestemd voor anonieme bezoeker



VrA 2004 / 1

51

ver rust een afnameplicht. Een calloptie werkt precies omgekeerd. Zij geeft
de koper van de optie het recht de onderliggende waarde tegen een vastge-
stelde prijs gedurende of aan het eind van een zekere periode te kopen,
waarvoor de verkoper (schrijver) van de optie een optiepremie ontvangt van
de koper als vergoeding. Callopties kunnen zowel gedekt (in bezit van de
onderliggende waarde) als ongedekt (niet in het bezit van de onderliggende
waarde) geschreven worden.
Opties worden om verschillende redenen gebruikt als beleggingsinstru-
ment. Ruwweg dienen zij enerzijds ter afdekking van koers-, prijs- of valuta-
risico’s (ook wel bekend als ‘hedgen’). Zo kan een beleggingsportefeuille
beschermd worden tegen koersdalingen door bijvoorbeeld putopties te
kopen. Immers, aldus kan eventuele koersdaling gecompenseerd worden
doordat ofwel het recht wordt uitgeoefend (zodat bijvoorbeeld de aandelen
als onderliggende waarden tegen een hogere prijs verkocht kunnen worden
dan de op dat moment geldende beurskoers), ofwel doordat de putopties
doorverkocht worden (de meer gebruikelijke methode) met winst (die het
koersverlies op de onderliggende waarden compenseert).6 Anderzijds wor-
den opties tevens graag gebruikt door speculatief ingestelde beleggers. Zo
kan op koersstijging gespeculeerd worden door callopties te kopen of putop-
ties te schrijven. Het aantrekkelijke van het kopen van bijvoorbeeld opties
ten opzichte van met name aandelen is dat, nu niet de aandelen zelf gekocht
hoeven te worden, met een kleinere investering volstaan kan worden.
Worden bijvoorbeeld opties gekocht, dan bestaat slechts de verplichting pre-
mie te betalen. De onderliggende waarden waarop de opties betrekking
hebben, vertegenwoordigen een grotere waarde voor de koper van de opties
in zijn effectenportefeuille dan de uitgaven die ertegenover staan. In geval
van het verkopen van opties geldt dat de vergoeding bestaat uit optiepre-
mie. Pas na aanzegging (of ‘assignment’)7 ontstaat de verplichting tot afna-
me van de onderliggende waarde (putoptie), dan wel de verplichting tot
levering van de onderliggende waarde (calloptie). In zoverre is het een voor-
waardelijke plicht.

5 Risico’s en zekerheidsverplichtingen

Nu opties (als alle derivaten) afgeleiden zijn van onderliggende waarden, zal
de koers eerstens afhankelijk zijn van de koersvorming van deze onderliggen-

6 Meestal zal uitoefening voor afloop van de expiratiedatum van de optie ongunstiger zijn dan
het verkopen van het recht, nu de resterende tijd- en verwachtingswaarde verloren gaat wan-
neer het recht wordt uitgeoefend.

7 De aanzegging aan de schrijver van een calloptie of putoptie tot verkoop en levering, respec-
tievelijk koop en afname van de onderliggende waarde tegen de in het betreffende optiecon-
tract vastgestelde prijs.
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de waarden. Evenwel het hefboomeffect8 van opties betekent dat de premie
procentueel heftiger reageert dan de koers van de onderliggende waarde.
Immers, door de kleinere investering die betrekking heeft op een grotere
onderliggende waarde, zal een verandering in de onderliggende waarde rela-
tief gezien een grotere invloed hebben op de investering. Daarmee kunnen
hogere winsten behaald worden, maar ook grotere verliezen geleden worden
in vergelijking tot de onderliggende waarde. Ten opzichte van bijvoorbeeld
aandelen is expiratie een extra risico. De tijdspanne waarbinnen de belegger
kan profiteren van koerswinsten of koersverliezen is beperkt tot het moment
van expiratie. Daarenboven kan, anders dan bij het beleggen in aandelen, obli-
gaties en participaties, bij de handel in opties meer dan de inleg verloren gaan.
De risico’s kunnen derhalve groot zijn. Nochtans, of dergelijke grote risico’s
genomen worden, is afhankelijk van de gevolgde beleggingsstrategie en de
daarbij gehanteerde derivaten. Bij het schrijven van opties (ook wel ‘short
gaan’) kunnen grote risico’s gelopen worden. Bij een (enkelvoudige)9 short call
is dat het geval wanneer de schrijver niet in het bezit is van de onderliggende
waarde (ongedekt schrijven). Dat risico kan onbeperkt zijn nu de schrijver,
wanneer de koers daartoe aanleiding geeft, gedwongen kan worden na aan-
zegging van de koper van de calloptie duur geworden aandelen in te kopen om
aan zijn leveringsplicht te voldoen. Putopties worden altijd ongedekt geschre-
ven zodat de schrijver, wanneer de koers daartoe aanleiding geeft, verplicht
kan worden na aanzegging door de koper van de putoptie aandelen tegen een
hoge prijs af te nemen. Ook dan kunnen de verliezen hoog oplopen.10

De belegger die opties wil gaan schrijven, moet dan ook aan strenge zeker-
heidsplichten (marge, ook wel aangeduid met het Engelse margin) voldoen
om te voorkomen dat de belegger verplichtingen aangaat die niet nageko-
men kunnen worden.11 Voorheen legde het Reglement voor de Handel van

8 Ook wel leverage genoemd. Overigens wordt het hefboomeffect ook in een tweede betekenis
gebruikt. Het betreft het effect dat optreedt wanneer met geleend geld wordt belegd. Alsdan
kan met vreemd vermogen de rentabiliteit van het eigen vermogen verbeterd worden door-
dat met de geleende gelden een hoger resultaat behaald wordt dan de rente die over die gel-
den moet worden betaald.

9 Dat wil zeggen zonder dat deze short call onderdeel uitmaakt van een strategie, die eventueel
het risico (gedeeltelijk) kan dekken door een tegengestelde positie.

10 Het verlies is niet ongelimiteerd. Theoretisch immers kan het verlies voor de schrijver van een
putoptie niet langer toenemen wanneer de onderliggende waarde 0 is geworden.

11 De marge verandert dagelijks, zie voor de berekening van deze verplichtingen Appendix C
van Book II Rules for Seatholders Euronext Derivatives Markets. Aldaar zijn ook de margever-
plichtingen opgenomen voor de verschillende strategieën. Interessant is overigens dat niet
door Euronext erkende strategieën, niet kunnen leiden tot dekking. Overigens wordt het
marginpercentage dagelijks gepubliceerd in de Officiële Prijscourant en maandelijks in het
Euronext Bulletin.
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de EOE op de deelnemende instellingen aan de optiebeurs, de verplichting
zekerheid te eisen van hun opdrachtgevende cliënten waar zij (ongedekte)
opties schreven.12 Aangezien de optiebeurs in het verleden de structuur
had van een vereniging, was niet zeker in hoeverre deze margeverplichtin-
gen doorwerkten in de contractuele relatie tussen de bank en haar
opdrachtgevende cliënten. In het eerste arrest omtrent optieaansprakelijk-
heid bleef de vraag min of meer onbeantwoord.13 Nadien heeft de Hoge
Raad in een reeks arresten echter aangenomen dat doorwerking niettemin
aangenomen moest worden. In Rabobank Schaijk-Reek/Erven Kouwenberg
herhaalt de Hoge Raad dan ook dat:

‘[…] bij de uitleg van deze bepalingen [uit het RHO, SvB] in aanmerking
moet worden genomen dat zij onmiskenbaar mede strekken ter bescher-
ming van de belangen van de cliënten van de bank.’14

Thans is de verplichting tot het strikt hanteren van margeverplichtingen
expliciet opgenomen in de publiekrechtelijke gedragsregels die gelden voor
effecteninstellingen,15 zodat de doorwerking van dergelijke beursregels in
de contractuele relatie met de beleggende cliënt, zo zou ik menen, niet lan-
ger ter discussie staat.16

In het geval van Kouwenberg gold nog op basis van de oude beursregels uit
het Reglement voor de Handel EOE, dat maximaal 70% van de portefeuille
als dekking mocht dienen voor het voldoen aan de margeverplichtingen.
Toen de bank dan ook instemde met het tijdelijk verhogen van de dekking
op de portefeuille naar 100%, was de stap naar de schending van de zorg-
plicht snel gemaakt. De handhaving van voldoende marge lijkt, zoals Van
Boom terecht stelt,17 een resultaatsverplichting in de ogen van de Hoge Raad
te zijn. Daarmee is enkel het niet strikt hanteren van de margeverplichtin-
gen voldoende voor het aannemen van schending van de zorgplicht (zie

12 Art. 31f en 31m RHO.
13 HR 13 november 1987, NJ 1988, 278 (Rabobank/Haanstra). Van der Grinten wees doorwerking

nog af in zijn noot.
14 Zie r.o. 3.6.3 van HR 11 juli 2003, RvdW 2003, 123 (Rabobank Schaijk-Reek/Erven Kouwenberg).
15 Zie thans art. 28 NRg 2002 (de huidige versie geldt vanaf 1 januari 2004), maar de verplichting

was reeds opgenomen in NR 1999 (Nadere Regeling toezicht effectenverkeer 1999, Stcrt. 1999,
12, p. 8 e.v).

16 In gelijke zin Grundman-van de Krol, Koersen door het effectenrecht, m.n. p. 489-490, zie ook
de aldaar genoemde literatuur omtrent doorwerking. Nochtans, Vranken lijkt nog te twijfe-
len, zie Vranken, Niets in het recht is blijvend, behalve de verandering, p. 8.

17 Van Boom, Bancaire zorgplicht en de eigen verantwoordelijkheid van de belegger, p. 559.
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nader par. 7).18 Dat betekent waar een margetekort ontstaat, in beginsel
geen nieuwe transacties mogen worden aangegaan en posities gesloten
moeten worden totdat het tekort is opgeheven.19 Daarbij zij opgemerkt dat,
hoewel de handel in derivaten grote risico’s met zich kan brengen, dat in
tegenstelling tot wat wel gedacht wordt,20 lang niet altijd het geval is.
Wanneer opties gekocht worden (long call en long put), staat op voorhand
het risico vast nu slechts de premie verloren kan gaan. Dat verklaart waar-
om voor dergelijke longposities geen margeverplichtingen bestaan.21

Terwijl bovendien, wanneer een dekkingsstrategie wordt gevolgd, ook deze
wijze van beleggen in beginsel evenzeer een vaststaand risico oplevert.
Wordt bijvoorbeeld een optiespread22 opgezet, dan kan het potentiële verlies
evenzeer op voorhand vaststaan.23

18 Overigens kunnen zich volgens de klachtencommissie blijkbaar omstandigheden voordoen
die maken dat de marginbewaking zelf blijkbaar niet absoluut is (KCD nr. 129 d.d. 31 juli 2002).
In dit geval werd de margin overschreden door orders te verstrekken via de orderlijn van de
effecteninstellingen, die niet over de relevante informatie beschikte ten aanzien van de mar-
geverplichtingen. Dat risico bleef voor rekening van de beleggers nu zij buiten de gebruike-
lijke medewerker van de bank deze orders verstrekten. Deze uitspraak lijkt mij moeilijk te ver-
enigen met zowel de beursregels ten tijde van de uitspraak als de rechtspraak van de Hoge
Raad dienaangaande.

19 Waar Van Boom (Bancaire zorgplicht en de eigen verantwoordelijkheid van de belegger,
p. 559), Van den Brink (De bank en haar zorgplicht, een trilogie, p. 160) en Vranken (Niets in het
recht is blijvend, behalve de verandering, p. 7) lijken aan te nemen dat het resultaat van deze
verplichting altijd moet zijn dat de ingenomen posities gesloten moeten worden en geen
nieuwe posities geopend mogen worden, is dat niet geheel juist. Met name kan het ‘doorrol-
len’ van opties onder omstandigheden juist getuigen van zorgvuldig handelen. Doorrollen
betreft de actie waarbij een bepaalde optieserie door middel van een nieuwe transactie ver-
vangen wordt door een serie met een latere afloopdatum of met een andere uitoefenprijs. Het
doorrollen van opties in geval van een inzakkende beurs heeft als voordeel dat het break even
point verlaagd wordt, zodat het neerwaarts doorrollen van posities een betere positie mee kan
brengen voor de belegger dan bijvoorbeeld wanneer allerhande posities willekeurig waren
verkocht of gesloten. Dergelijke transacties kunnen onderdeel vormen van een zorgvuldige
beleggingsstrategie waar zij het dekkingstekort verlagen, bijvoorbeeld Klachtencommissie
Beursbedrijf 17 januari 2000, nr. 0005.

20 Zo gaan het hof en de Hoge Raad in HR 23 mei 1997, NJ 1998, 192 (Rabobank/Everaars) ten
onrechte voorbij aan het karakter van een spread, zie ook nr. 4 van de noot van Van Zeben
onder het arrest.

21 In die zin oordeelt het Hof ’s-Hertogenbosch dan ook terecht in zijn arrest van 11 november 2003,
LJN-nummer AO0327, te raadplegen op <www.rechtspraak.nl>, dat de zorgplicht beperkt is.

22 Een call spread kan worden aangegaan wanneer een beperkte stijging van de onderliggende
waarde wordt verwacht en een put spread wanneer een beperkte daling van de onderliggen-
de waarde verwacht wordt. Het principe van een call spread is dat een call gekocht wordt met
een lagere uitoefenwaarde dan de, tegelijkertijd, verkochte call. Het potentiële verlies is
beperkt tot het verschil in premie tussen de gekochte en verkochte call, de winst is evenwel
ook beperkt tot het verschil tussen de uitoefenprijs van de gekochte en verkochte call minus
het verschil tussen betaalde en de verkregen premie. Bij een put spread is het principe precies
omgekeerd.

23 Dat hoeft overigens niet. Wanneer bijvoorbeeld een spread ongelijkwaardig is in looptijd kan
een zogenoemde inverse premiestructuur ontstaan. Dan heeft de kortlopende serie een veel
hogere premie dan de langlopende serie, zie bijvoorbeeld KCD nr. 202 d.d. 29 december 2003.
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6 Zorgplicht, topoi en eigen schuld

De handel in derivaten vergt gezien het voorgaande nogal wat inzicht in de
wijze waarop derivaten werken en, meer algemeen, in de wijze waarop de
derivatenmarkt werkt. In het verleden is dat nog wel eens te weinig onder-
kend door banken. Niet zonder reden is in een reeks van arresten door de
Hoge Raad erkend dat op de bank (in haar hoedanigheid als effecteninstel-
ling), een bijzondere zorgplicht rust in dat verband.24 Deze zorgplicht vloeit
volgens de Hoge Raad:

‘[…] voort uit hetgeen de eisen van redelijkheid en billijkheid, naar de
aard van de contractuele verhouding tussen een bank en haar particulie-
re cliënten, meebrengen.’

Deze standaardoverweging, zoals herhaald in Rabobank Schaijk-Reek/Erven
Kouwenberg, is nog tamelijk abstract. De verhouding tussen de bank en de
cliënt wordt nochtans gekenmerkt door een aantal karakteristieken die deze
bijzondere zorgplicht naar huidig recht in ieder geval nader verklaren. Zo
kan de zorgplicht binnen de contractuele verhouding eerstens afgeleid wor-
den uit artikel 7:401 BW (de zorg van een goed opdrachtnemer)25 en meer in
het bijzonder voor effectenbanken uit artikel 2 van de Algemene
Bankvoorwaarden. Meer specifiek kijkend naar de aard van de contractuele
relatie tussen de bank en haar cliënten, wordt deze gekenmerkt door een
vertrouwensrelatie. Dat wil zeggen, de vertrouwensrelatie tussen de bank
als maatschappelijk en professioneel instituut enerzijds en met name de
particuliere belegger anderzijds.26 Het vertrouwen van de cliënt in de bank
is gebaseerd op het feit dat de bank de belangenbehartiging ten aanzien van
het vermogen dat zij van haar cliënten onder zich houdt, (deels) overgeno-
men heeft.27 Deze belangenbehartiging in algemene zin vindt haar publiek-
rechtelijke grondslag thans in artikel 25 NRg 2002.28 De grote risico’s die

24 Zie noot 2.
25 Zie ook Kluwer Losbladige aant. 1 bij art. 401 (bewerkt door J.M.H.P. van Neer-van den Broek).
26 Hoewel uit het proefschrift van Raaijmakers blijkt dat ook in commerciële verhoudingen de

zorgplicht toeneemt, zie G.T.M.J. Raaijmakers, Garanties bij overnames. Over garanties bij pro-
fessionele koop, meer in het bijzonder bij bedrijfsovernames (diss. Tilburg), Den Haag 2002,
p. 85 e.v.

27 Vergelijk W.H.G.A. Filott, Algemene Bankvoorwaarden, Serie Bank- en effectenrecht, deel 3,
vierde druk, Deventer 2000, p. 16; W.J. Slagter, Commentaar op de Algemene Bankvoor-
waarden, NIBE Bankjuridische reeks, nr. 38, tweede druk, Amsterdam 1999, p. 25 e.v.

28 De Toelichting bij art. 25 over het verband tussen de algemene zorgplicht en belangenbehar-
tiging: ‘De bepaling [lid 1] is feitelijk dus een beperkte maar expliciete aanscherping van de in
het eerste deel van het tweede lid neergelegde algemene norm dat effecteninstellingen zorg-
vuldig met haar cliënten dienen om te gaan.’ [cursivering van mij, SvB]
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mogelijk verbonden zijn aan de optiehandel, maken dat er daarenboven een
bijzondere zorgplicht kan bestaan die actief ingrijpen van de bank voor-
schrijft. Ook deze bijzondere zorgplicht kent thans ten aanzien van deriva-
ten zijn publiekrechtelijke pendant in artikel 28 NRg 2002.29 Opmerkelijk is
overigens dat deze bijzondere zorgplicht steeds meer ook buiten het oor-
spronkelijke terrein van de optiehandel een rol lijkt te gaan spelen.30 Bij de
beoordeling van de inhoud van de contractuele relatie in het algemeen en
de zorgplicht in het bijzonder vormt de hoedanigheid van contractspartijen
een belangrijke determinant. Ten opzichte van de particuliere cliënt (als
zwakkere broeder)31 gelden verdergaande zorgplichten dan ten opzichte van
de zakelijke cliënt. Zo geldt de bijzondere zorgplicht van de bank in het kader
van de optiehandel, zoals ontwikkeld in de rechtspraak van de Hoge Raad,
slechts ten opzichte van de particuliere belegger. Hetzelfde geldt voor het
merendeel van de publiekrechtelijke gedragsregels die de bank als effecten-
instelling heden ten dage in acht dient te nemen.32 Opmerkelijk is daarbij
overigens dat de particuliere belegger geassocieerd lijkt te worden met de
consument. Er is echter sprake van een begripsmatig schisma, nu het in dit
kader geenszins uitwisselbare begrippen zijn. Een particuliere belegger is
niet hetzelfde als de consument uit het burgerlijke recht. Ook de ‘kleine’
onderneming die niet bedrijfsmatig belegt (toch moeilijk aan te merken als
consument), krijgt niettemin de bescherming gekoppeld aan de status van

29 In feite lopen de door mij aangegeven karakteristieken parallel aan de gelaagde structuur van
J.B.M. Vranken in Niets in het recht is blijvend, behalve de verandering. Overigens is deze
gelaagdheid in combinatie met de zelfstandige ontwikkeling van het bankrecht mijns
inziens een goede reden een bijzondere wettelijke regeling te overwegen, zie S.B. van Baalen,
De interne autonomie van het bankrecht en de macht der gewoonte, in: G.T. de Jong e.a. (red.),
Algemeen-Bijzonder. De wisselwerking tussen algemene en bijzondere regelingen in het pri-
vaatrecht, Den Haag 2003, p. 27-40; met mij eens is W.H. van Boom, in Algemene en bijzonde-
re regeling in het vermogensrecht, Themis nr. 6, december 2003, p. 297-298. Zie over de gevol-
gen van codificatie nader P.A.J. van den Berg, Linnaeus en de rechtswetenschap. Over de
gevolgen van codificatie voor de eenheid van het recht, in: De Jong e.a. (red.), Algemeen-
Bijzonder, p. 5-25.

30 Denk aan valutatermijntransacties, Hof Arnhem 9 september 1997, NJ 1998, 340 en Rb. Utrecht
31 mei 2000, NJ 2000, 650, en bij sterk speculatief vermogensbeheer ten behoeve van erven,
zie HR 9 januari 1998, NJ 199, 285 m.nt. WMK.

31 Zie over een en ander R.P.J.L. Tjittes, De hoedanigheid van contractspartijen, Serie Recht en
praktijk, deel 77, Deventer 1994. Zie over de zwakkere partij ook Hondius, Consumentenrecht,
Monografieën Nieuw BW A-9, Deventer 1992 en G.E. Langemijer, De gerechtigheid in ons bur-
gerlijk vermogensrecht, zesde druk, Zwolle 1994, p. 90 e.v., deel V in T. Hartlief & C.J.J.M. Stolker
(red.), Contractvrijheid, Deventer 1999 en T. Hartlief, De vrijheid beschermd. Enkele opmer-
kingen over contractvrijheid en bescherming van de zwakkere partij in het contractenrecht,
Meijersreeks, nr. 14, Deventer 1999, p. 29 e.v.

32 Art. 43 lid 1 NRg 2002: ‘De artikelen 26, 27, eerste en tweede lid, 28, 30, 33, 35, 36 en 37 zijn niet
van toepassing voor zover een effecteninstelling diensten aanbiedt aan of verricht voor pro-
fessionele beleggers.’
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de particulier in het effectenrecht.33 Het is niet eenvoudig daarvoor een
rechtvaardiging te vinden.34

Bij de beoordeling van de reikwijdte van de bijzondere zorgplicht in het
kader van de optiehandel hanteert de Hoge Raad een topische rechtsvin-
dingsmethode.35 De methode betekent voor de zorgplicht van de bank als
open norm dat door middel van een afweging van gezichtspunten de
omvang nader wordt bepaald. De uitkomst is derhalve uiteindelijk van
invloed op de vraag in hoeverre de effecteninstelling aansprakelijk is voor
de schade die het gevolg is van schending van deze zorgplicht. Deze topische
aanpak werd voor het eerst expliciet toegepast door de Hoge Raad bij de
beoordeling van een exoneratiebeding in zijn befaamde Saladin-HBU-
arrest,36 terwijl de methode in de literatuur met name ook een rol ging spe-
len (en nog steeds speelt) bij de afweging van wederzijdse spreekplichten en
onderzoeksplichten.37 Vranken vraagt zich af of het hanteren van gezichts-
punten wel noodzakelijk is bij het strikt hanteren van de margeverplichtin-
gen. De Hoge Raad had zijns inziens op basis van het Reglement voor de
Handel van de EOE reeds tot de conclusie kunnen en moeten komen dat de
bank slechts één keuze heeft in geval van margeoverschrijdingen: opdrach-
ten niet uitvoeren, openstaande posities sluiten en cliënten dwingen het
verlies te nemen.38 Allereerst zij opgemerkt dat voornoemde handelingen

33 Kleine ondernemingen zijn alle ondernemingen die niet aan te merken zijn als grote onder-
neming (en niet tevens kort gezegd professioneel handelen op de effectenmarkten). Grote
ondernemingen zijn rechtspersonen met een geconsolideerd balanstotaal van minimaal 500
(!) miljoen euro of die beschikken over een belegd vermogen van ten minste 25 (!) miljoen euro
of een equivalent in vreemde valuta, zie art. 43 lid 2 onder i NRg 2002.

34 Dat ergens de differentiatie op moet houden, betoogt ook Tjittes, De hoedanigheid van
contractspartijen en in gelijke zin T. Hartlief, Autonomie en solidariteit. Beweging in het ver-
bintenissenrecht, WPNR 6564 (2004).

35 Zie over topica, J.H. Nieuwenhuis, Hoi Topoi, in: E.H. Hondius e.a. (red.), Quod Licet (Kleijn-bun-
del), Deventer, 1992, p. 283-292 en de aldaar genoemde literatuur. Zie overigens over het belang
van deze rechtsvindingsmethode ook Koopmans, in: Drie typen van rechtsvinding, derde
druk, Zwolle 1988, p. 114. Zie over deze rechtsvindingsmethode ten aanzien van dit arrest in
het bijzonder ook Vranken, Niets in het recht is blijvend, behalve de verandering, p. 7 e.v.

36 HR 19 mei 1967, 261 m.nt. Scholten, zie voor een recent overzicht van de literatuur omtrent het
arrest V. van den Brink, Onredelijke of onzedelijke exoneratiebedingen, Themis 1998, nr. 3,
p. 67-74. En over het arrest en met name de beroemde noot van Scholten, P. Abas, Postume aan-
dacht voor het wetenschappelijk werk van prof. mr. G.J. Scholten (1909-1999), WPNR 2000, nr.
6412, p. 555-557.

37 Zie de befaamde lijst van Cohen Henriquez in NJB 1976, p. 631. Een greep uit meer recente lite-
ratuur: J.B.M. Vranken, Mededelings-, onderzoeks- en informatieplichten in het verbintenis-
senrecht, Zwolle 1989; Barendrecht & Van den Akker, Informatieplichten van dienstverleners,
Schoordijk Instituut, Centrum voor aansprakelijkheidsrecht, Deventer 1999, p. 39-47; en J.M.
Smits, Dwaling en niet-nakoming bij overeenkomsten: parallellen en verschillen, Studie-
pockets Privaatrecht, nr. 56, Deventer 1999, p. 106 e.v.

38 Vranken, Niets in het recht is blijvend, behalve de verandering, p. 7.
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niet in elke situatie geëigend zijn.39 Daarenboven heeft de wijze van redene-
ren van de Hoge Raad te maken met de inpassing van gedragsregels binnen
het aansprakelijkheidsrecht. Met andere woorden: net als bij overtreding
van andere regels moet belang worden toegekend aan de omstandigheden
van het geval waar gekeken wordt naar de rechtvaardiging van de verplaat-
sing van schade. Schending van de margeverplichtingen is weliswaar een
‘digitale’ norm (schending betekent ipso iure schending van de zorgplicht),40

daarmee is evenwel nog niet gegeven dat dus alle schade voor vergoeding in
aanmerking komt. Er moet daarop, ook waar thans de margeverplichtingen
onderdeel vormen van publiekrechtelijke gedragsregels, nog een ‘analoge’
afweging volgen ten aanzien van de omvang van de zorgplicht in een con-
creet geval in verhouding tot de eigen verantwoordelijkheid van de beleg-
ger.41 Daarbij is het verstrekken van algemene gezichtspunten niet zozeer
een handige gereedschapskist voor de rechter waar deze naar believen uit
kan putten, maar zijn deze gezichtspunten maatgevend voor bepaalde situ-
aties.42 In feite ontstaan daardoor gevalstypen (of Fallgruppen),43 waarbij
bepaalde op het type toegesneden gezichtspunten de canon van het debat in
hoge mate bepalen.44 Zo herhaalt de Hoge Raad in Rabobank Schaijk-
Reek/Erven Kouwenberg de vaste factoren die hij bij de bijzondere zorg-
plicht in het kader van de optiehandel van belang acht:

1) eventuele deskundigheid van de cliënt; 2) diens inkomens- en vermo-
genspositie; 3) de vraag of de bank heeft toegezien op naleving van de
margeverplichtingen en de cliënt daarover regelmatig heeft ingelicht;

39 Zie noot 19.
40 Soms blijkt die plicht overigens niet even duidelijk uit de uitspraken van de klachtencommis-

sie. Zie een recent voorbeeld KCD nr. 202 d.d. 29 december 2003 waarbij de commissie een
adviesplicht de posities te sluiten in geval van margetekorten vooropstelt in plaats van een
absolute plicht tot ingrijpen.

41 Zie voor een voorbeeld van de toepassing van digitale en analoge normen in het burgerlijke
recht, J.H. Nieuwenhuis, Wat mogen koper en verkoper van elkaar verwachten?, WPNR 6304
(1998), p. 155-157 en voor het vennootschapsrecht in het bijzonder, L. Timmerman, Van digitaal
naar analoog vennootschapsrecht en de gevolgen daarvan voor de concurrentie tussen ven-
nootschapssystemen, Or nr. 2, 30 januari 2003, p. 38-42.

42 In zoverre is het dan ook geen grabbelton zoals de visie lijkt te zijn van J.M. Barendrecht, in: De
Hoge Raad op de hei. Kwaliteitsbewaking en leiding over de rechtspraak door de civiele cas-
satie: een analyse en denkrichtingen voor de toekomst, Deventer 1998, p. 102 e.v.

43 Met name in Duitsland is deze rechtsvindingsmethode ontwikkeld via de zogenoemde
‘Fallgruppen’ die ‘Generalklauseln’ nader vorm moeten geven, zie bijvoorbeeld R. Weber,
Archiv für die civilistische Praxis (AcP) 1992, p. 516; reactie door A. Beater, AcP 1994, p. 82 e.v.; en
recent een mooi overzicht door S. Kamanabrou, AcP, 2002, p. 663-688, m.n. p. 672-678.

44 De klachtencommissie opereert dan ook op deze wijze, vergelijk het jaarverslag 2002 (te
downloaden via <www.dsi.nl>) waarbij een aantal gevalstypen met de belangrijkste gezichts-
punten aan de orde gesteld worden.
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45 R.o. 3.3 uit HR 23 mei 1997, NJ 1998, 192.
46 R.o. 4.4, te kennen uit HR 23 mei 1997, NJ 1998, 192.
47 Zie bijvoorbeeld Rb. Utrecht 31 mei 2000, NJ 200, 650 (zorgplicht in het kader van de financië-

le termijnhandel, zie r.o. 4.3).

en 4) de vraag of de bank terstond na het ontstaan van margetekorten
aanvullende dekking heeft verlangd.45

Deze omstandigheden zijn oorspronkelijk afkomstig uit het oordeel van het
Hof Amsterdam in Rabobank-Everaars, waar het Hof de bancaire zorgplicht
expliciet afhankelijk maakte van een aantal omstandigheden. Daar had het
Hof min of meer vergelijkbare omstandigheden genoemd. Bovendien had
het Hof echter nog als omstandigheden genoemd waarvan de omvang van
de zorgplicht afhankelijk was:

5) het antwoord op de vraag op wiens initiatief de onderscheiden trans-
acties zijn aangegaan; 6) de mate waarin de Bank Everaars over de bij het
aangaan van nieuwe transacties te lopen risico’s en de ontwikkeling van
de reeds genomen risico’s heeft geïnformeerd; 7) de hoogte van de mar-
ginverplichting in de loop van de relatie tussen partijen; 7) de hoogte van
het tekort op de marginverplichtingen; 8) de lengte van de periode(n)
waarin de Bank de margintekorten heeft getolereerd; 9) eventuele waar-
schuwingen van de Bank; 10) het antwoord op de vraag of de Bank haar
eigen richtlijnen met betrekking tot kredietverstrekking en -bewaking
in acht heeft genomen.46

Niet geheel duidelijk is waarom de Hoge Raad deze factoren niet heeft over-
genomen in zijn rechtspraak ter vaststelling van de omvang van de bijzon-
dere zorgplicht. Met name is mij niet duidelijk waarom de omstandigheid
bij wie het initiatief lag van de transacties, niet terugkeert bij de vaste
gezichtspunten voor het antwoord op de vraag hoe ver de zorgplicht van de
effecteninstelling reikt. Een dergelijke vaststelling is van belang bij de reik-
wijdte van deze bijzondere zorgplicht, nu de cliënt die een eigen en zelfstan-
dige koers vaart zonder druk of inmenging van de bank, meer verantwoor-
delijkheid heeft te dragen voor het resultaat van zijn beleggingen dan de
cliënt die aangemoedigd wordt of zelfs onder druk gezet is door de bank
bepaalde beleggingen te doen. Dat zou rechtstreeks van invloed behoren te
zijn op de zorgplicht van de bank. De zorgplicht van de bank enerzijds en de
eigen verantwoordelijkheid van de belegger anderzijds zijn communiceren-
de vaten. In lagere rechtspraak pleegt het initiatief dan ook terecht wel als
omstandigheid van belang aangenomen te worden bij de bepaling van de
omvang van de zorgplicht.47 Evenmin is duidelijk wat precies het soortelijk
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48 Zie r.o. 3.3 uit HR 23 mei 1997, NJ 1998, 192.
49 Deze standaardoverweging is afkomstig uit HR 23 mei 1997, NJ 1998, 192, maar wordt daarna

telkens herhaald.
50 Van Boom, Bancaire zorgplicht en de eigen verantwoordelijkheid van de belegger, p. 563 e.v.
51 A.L. Keirse, Schadebeperkingsplicht, Over eigen schuld aan de omvang van de schade (diss.

Groningen), Deventer 2003, p. 83 e.v.

gewicht is van eventueel verstrekte waarschuwingen en regelmatig ver-
strekte overzichten ten aanzien van de margetekorten. Zeker is slechts dat
het verstrekken van waarschuwingen de effecteninstelling niet ontslaat
van het strikt hanteren van margeverplichtingen.48 Deze omstandigheden
spelen in de visie van de Hoge Raad blijkbaar niet zozeer een rol bij de bepa-
ling van de omvang van de zorgplicht, maar komen pas aan de orde bij de
eventuele eigen schuld van de belegger.
Tegenover de verantwoordelijkheid van de bank staat de eigen verantwoor-
delijkheid van de beleggende cliënt. Ergens tussen de adagia ‘berokken de
ander geen schade’ en ‘ieder draagt zijn eigen schade’ bevindt zich het
omslagpunt voor vergoeding van de schade van een ander (zie ook par. 8).
Echter, in dat verband heeft de zorgplicht van de bank ten opzichte van de
eigen verantwoordelijkheid van de cliënt volgens vaste rechtspraak van de
Hoge Raad naar zijn aard:

‘[…] tot strekking de cliënt te beschermen tegen het gevaar van eigen
lichtvaardigheid of gebrek aan inzicht, zodat, indien dat gevaar zich ver-
wezenlijkt, bij de toepassing van de in art. 6:101 BW opgenomen maat-
staf fouten van de cliënt die uit die lichtvaardigheid of dat gebrek aan
inzicht voortkomen in beginsel minder zwaar wegen dan fouten van de
bank waardoor deze in die zorgplicht is tekortgeschoten […].’49

De eerste conclusie is dat de bank in de ogen van de Hoge Raad de hoeder is van
de lichtvaardige en/of onkundige beleggende broeder. Daarenboven volgt uit
deze overweging dat wanneer gekeken wordt naar de eigen schuld ter bepaling
van de omvang van de schade die voor vergoeding in aanmerking komt, aan de
zorgplicht van de bank blijkbaar meer belang toekomt dan aan de fouten van
de cliënt. Nochtans Van Boom wijst op de ambiguïteit van deze overweging van
de Hoge Raad.50 Doelt deze toepassing van artikel 6:101 BW namelijk op de cau-
sale verdeling, de billijkheidscorrectie, of allebei? Opgemerkt zij eerstens dat uit
de onduidelijkheid in het arrest reeds de toegevoegde waarde blijkt van het
door Keirse voorgestelde onderscheid in vier fasen bij de toepassing van artikel
6:101 BW.51 Bij toepassing van dit onderscheid zou verwarring minder snel aan
de orde zijn geweest. Daarenboven maakt het nogal wat uit hoe de overweging
van de Hoge Raad opgevat moet worden. Van Boom vat het als volgt samen:
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52 Van Boom, Bancaire zorgplicht en de eigen verantwoordelijkheid van de belegger, p. 563.
53 In HR 23 mei 1997, NJ 1998, 192 (Rabobank/Everaars) wordt een percentage van 50% eigen

schuld voor mogelijk gehouden door het hof, welk oordeel de Hoge Raad in stand laat. Dat valt
moeilijk te rijmen met de zinsnede dat ‘fouten van de cliënt die uit die lichtvaardigheid of dat
gebrek aan inzicht voortkomen in beginsel minder zwaar wegen dan fouten van de bank
waardoor deze in die zorgplicht is tekortgeschoten’.

54 Keirse heeft in haar dissertatie dienaangaande aangeven dat allereerst ingegaan moet wor-
den op de causale bijdrage aan het ontstaan van de schade, gevolgd door een eventuele bil-
lijkheidscorrectie (Keirse, Schadebeperkingsplicht, p. 206).

55 Waarmee de overweging van A-G Verkade dat ‘[…] na vernietiging en verwijzing, de bank in
de gelegenheid zal zijn haar stellingen waar dit door haar nodig of wenselijk wordt geacht,
aan te passen op het stuk van eigen schuld in de zin van art. 6:101 BW’ dan nog slechts kan
zien op de resterende 50% van de schade.

‘[…] als de Hoge Raad het oog heeft op de causale verdeling, kan veel ver-
anderen met toepassing van de billijkheidscorrectie. Als de Hoge Raad
daarentegen doelt op de billijkheidscorrectie, dan is een vuistregel gefor-
muleerd waar niet gemakkelijk ten voordele van de instelling kan wor-
den afgeweken.’52

Inderdaad, de formulering van de Hoge Raad is duister. Wordt aangenomen
dat de overweging ziet op de causale verdeling, dan neemt de Hoge Raad in
zoverre een voorschot op deze verdeling dat de causale bijdrage van de bank
door schending van de margeverplichtingen blijkbaar zwaarder weegt dan
de causale bijdrage van de belegger door optieorders te verstrekken zonder
dat de benodigde marge voorhanden is. In deze lezing zou er (theoretisch)
nog ruimte zijn voor een billijkheidscorrectie. Met het oog op de rechtspraak
van de Hoge Raad is het nochtans moeilijk voorstelbaar dat deze correctie in
het voordeel van de bank zou uitvallen (zie ook par. 7, 8 en 9). Betreft het de
billijkheidscorrectie, dan is het niet ondenkbaar dat uit de zinsnede van de
Hoge Raad dat fouten van de cliënt die uit die lichtvaardigheid of dat gebrek
aan inzicht voortkomen in beginsel minder zwaar wegen dan fouten van de
bank waardoor deze in die zorgplicht is tekortgeschoten, een vuistregel
wordt afgeleid met als uitgangspunt een 51% (of 50%?)53 schadevergoedings-
plicht aan de zijde van de bank. Een dergelijke vuistregel zou weinig geluk-
kig zijn. Immers, wordt aangenomen dat de norm van artikel 6:101 BW eerst
ingevuld moet worden aan de hand van de veroorzakingswaarschijnlijkheid
voor het vaststellen van het causaal verband over en weer, gevolgd door een
billijkheidscorrectie,54 dan is het uitgangspunt niet alleen dat de fout van de
effecteninstelling meebrengt dat de effecteninstelling minimaal 51% dient
te vergoeden,55 maar evenzeer dat de gezichtspunten ter vaststelling van de
omvang van de zorgplicht van de bank aan belang inboeten. Het antwoord
op de vraag naar de schending van de zorgplicht is dan een ‘alles of niets’-
afweging geworden (wel of niet schending), waarna bij schending reeds
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vaststaat dat de bank in beginsel 51% van de schade dient te vergoeden. Dat
lijkt mij een onwenselijk gevolg. Omstandigheden als bij wie het initiatief
lag en of de bank gewaarschuwd heeft, lijken een ondergeschikte rol te gaan
spelen nu zij niet aan de orde komen bij het antwoord op de vraag of er spra-
ke is van schending van de zorgplicht van de bank, maar hooguit nog bij het
antwoord op de vraag naar de omvang van de eigen schuld van de belegger
(die dan maximaal 49% bedraagt). Bovendien zal nog blijken (in par. 7) dat
de deskundigheid van de belegger de facto een dode letter is geworden als
omstandigheid van invloed op de reikwijdte van de zorgplicht. Dergelijke
omstandigheden dienen echter, hetgeen ik in het hiernavolgende (par. 7, 8
en 9) nader hoop aan te tonen, niet op voorhand reeds zonder waarde te
worden geacht. Het bovenstaande geldt evenzeer voor het geval de Hoge
Raad met deze overweging alles op één hoop veegt en derhalve het oog heeft
gehad op de causale verdeling en de billijkheidscorrectie. Daarbij zij wel
opgemerkt dat de woorden ‘in beginsel’ van de Hoge Raad de feitenrechter
nog enige ruimte lijken te geven om te komen tot een andere causale verde-
ling en/of een billijker verdeling van de schade.

Het is overigens de vraag of de overweging van de Hoge Raad de erven van
Kouwenberg uiteindelijk veel baat. Het is niet denkbeeldig dat een groot
gedeelte van het verlies voortvloeiend uit de optietransacties van
Kouwenberg uiteindelijk voor eigen rekening zal blijven. Dat heeft te maken
met twee mitigerende factoren. Ten eerste zij gewezen op het feit dat slechts
die schade voor vergoeding in aanmerking komt die in causaal verband staat
met de onzorgvuldige handeling van de bank. Dat wil zeggen dat alleen de
transacties die verricht zijn terwijl onvoldoende marge aanwezig was en die
verliesgevend zijn geweest, (deels) vergoed moeten worden. Daarmee komt
in de regel een groot deel van het geleden verlies in het geheel niet in aan-
merking voor vergoeding.56 Ten tweede is in de effectenpraktijk een belang-
rijke rol weggelegd voor de schadebeperkingsplicht van de beleggende cliënt
(ook art. 6:101 BW).57 Waar de verliezen oplopen ten gevolge van een fout van
de bank, ontneemt dat niet de verantwoordelijkheid van de belegger om zijn
schade te beperken.58 Dat betekent dat de belegger (en dus ook Kouwenberg)

56 Zo concludeert de KCHB in uitspraak nr. 44 d.d. 27 januari 2003 dat het causale verband tussen
de overschrijding van de margeverplichting en het gelopen verlies ontbreekt en derhalve in
het geheel geen schadevergoedingsplicht bestond.

57 Zie recent KCHB nr. 44 d.d. 27 januari 2003, waar de commissie overweegt: ‘Daarentegen kun-
nen wél gevolgen worden verbonden aan het feit dat de belegger, nadat hij heeft begrepen of
moeten begrijpen dat de bank heeft gehandeld als voormeld, niet met bekwame spoed daar-
tegen bezwaar maakt en maatregelen neemt of verlangt om aan die toestand een eind te
maken.’ Zie ook bijvoorbeeld KCD nr. 202 d.d. 29 december 2002.

58 Zie een voorbeeld in de optiehandel KCHB nr. 9 d.d. 22 november 2001.
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ook zelf een verantwoordelijkheid heeft foutief verrichte transacties (waar
mogelijk) terug te draaien. Daarenboven zal in het geval van margeover-
schrijdingen de particuliere belegger, anders dan Van Boom meent,59 in
zoverre een actieve onderzoeksplicht hebben naar eventuele margeover-
schrijdingen dat hij geacht wordt zijn transactieoverzichten te controleren.60

Het is vaste lijn bij de geschillencommissie61 (en overigens ook een onderdeel
van de Algemene Bankvoorwaarden)62 dat de schade niet langer voor ver-
goeding in aanmerking komt waar de cliënt redelijkerwijs kennis had kun-
nen nemen van dergelijke gegevens en niet heeft ingegrepen.

7 Ervaring en/of deskundigheid?

Kouwenberg, die ongedekte opties schreef, had de feitenrechters niet kun-
nen overtuigen van het feit dat hij als ondeskundig moest worden aange-
merkt. Deskundigheid in de ogen van de feitenrechters betekende dat hij
bekend was met de optiehandel in het algemeen en de daaraan verbonden
risico’s in het bijzonder. Op basis van de Verklaring inzake de Optiehandel
(die standaard verstrekt wordt aan aanstaande beleggers in opties) en een
getuigenverklaring (die verklaarde dat de bank herhaaldelijk had gewezen
op de risico’s die hij liep) werd Kouwenberg door de feitenrechters als des-
kundig aangemerkt. Weliswaar bevestigt de Hoge Raad wederom dat de des-
kundigheid van de beleggende cliënt een factor van betekenis is voor het
antwoord op de vraag naar de reikwijdte van de zorgplicht, nochtans hij cas-
seert het oordeel van het hof met de volgende overweging:

‘Deskundigheid op het gebied van de optiehandel aan de zijde van de
cliënt kan, zoals volgt uit het hiervoor in 3.6.3 overwogene, weliswaar
van invloed zijn op de omvang van de zorgplicht, maar de enkele bekend-
heid met de optiehandel in het algemeen en de daaraan verbonden risi-
co’s in het bijzonder kan, anders dan het Hof heeft aangenomen, niet
leiden tot het oordeel dat sprake is van in dit verband relevante deskun-
digheid.’63

De deskundigheid van de cliënt ziet in de ogen van de Hoge Raad niet op het
besef van de aan de optiehandel verbonden risico’s, maar op daadwerkelijke

59 Van Boom, Bancaire zorgplicht en de eigen verantwoordelijkheid van de belegger, p. 563.
60 Zie bijvoorbeeld KCD nr. 192 d.d. 12 november 2002, KCHB (hoger beroep) nr. 57 d.d. 17 septem-

ber 2003.
61 Zie recent KCHB nr. 44 d.d. 27 januari 2003.
62 Met name art. 12 en 13 ABV, zie daarover Filott, Algemene Bankvoorwaarden, p. 75 e.v.
63 R.o. 3.6.4.
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kennis (om op professioneel niveau aan de optiehandel te kunnen deelne-
men) van de werking van de optiehandel.64 Begrijp ik het arrest goed, dan
volgt daaruit bovendien dat het aan de effecteninstelling is te bewijzen dat
de cliënt specifieke kennis heeft van opties.65 Nu bekendheid met de optie-
handel in het algemeen en de daaraan verbonden risico’s in het bijzonder
zeker onvoldoende zijn voor het predikaat deskundig, zal de bank meer moe-
ten stellen en bewijzen. Voor de klachtencommissie DSI wordt deskundig-
heid en/of ervaring van een cliënt nog wel aangetoond door getuigenver-
klaringen van medewerkers van de bank, terwijl ook de wijze waarop de
cliënt belegt daartoe indicaties kan verschaffen.66 Evenwel gesteld dat een
bank al kan beschikken over bewijs dat een cliënt mogelijk als deskundig
kan worden aangemerkt, is het de vraag of een beroep op deskundigheid
met betrekking tot de optiehandel nog zin heeft. Zo gold ook ten opzichte
van Van de Klundert, toch bij uitstek aan te merken als een deskundige
belegger, een bijzondere zorgplicht, omdat hij lichtvaardig handelde.67

Helaas is daarmee het meer afgewogen oordeel uit Rabobank/Haanstra,
waar de Hoge Raad het oordeel van het hof in stand liet ten aanzien van de
vaststelling dat het hier een deskundige belegger betrof, achterhaald.68 Het
is moeilijk na Rabobank/Van der Klundert nog een belegger voor te stellen
die niet professioneel deelneemt aan de handel, maar toch als deskundig
moet worden aangemerkt en bovendien niet lichtzinnig handelt. Immers,
margeproblemen ontstaan in de regel nu juist wanneer de belegger licht-
zinnig omgaat met de risico’s van de optiehandel. De facto heeft daarmee
deskundigheid in de ogen van de Hoge Raad als omstandigheid bij de bepa-
ling van de omvang van de zorgplicht van de bank afgedaan.

De benadering van de Hoge Raad zal samenhangen met de spagaat die hij
telkens moet maken. Enerzijds wil de raad waarde toekennen aan het bij-
zondere karakter van de zorgplicht als schild voor de lichtzinnige en ondes-
kundige belegger, anderzijds mag van de deskundige belegger verwacht

64 Af te leiden uit r.o. 3.3 van HR 23 mei 1997, NJ 1998, 192 m.nt. Van Zeben (Rabobank/Everaars).
65 Zie ook A-G Verkade onder 5.3.15 van zijn conclusie, te raadplegen op <www.rechtspraak.nl>,

LJN-nummer: AF7419. Hetzelfde uitgangspunt hanteert het Hof Leeuwarden, zie het arrest
van Hof Leeuwarden 4 december 2002, LJN-nummer AF1619, r.o. 16.

66 Verrichtte de cliënt ‘logische’ beleggingshandelingen, wat was de omvang van de verrichte
transacties, maakte de cliënt gebruik van informatiebronnen? Hier blijkt het grote belang van
het ‘ken uw klant’-beginsel in dit verband.

67 HR 26 juni 1998, NJ 1998, 660 m.nt. Van Zeben (Van de Klundert/Rabobank). Onweersproken
was dat Van de Klundert lezingen en voorlichtingsavonden hield, oprichter was van
Volkseffectenplan BV i.o. en directeur van Volks-effecten-plan BVBA en remisier bij de EOE en
de Vereniging voor Effectenhandel was. Ondanks deze door het hof vastgestelde feiten neemt
de Hoge Raad in r.o. 3.7 en 3.8 niettemin schending van de zorgplicht aan.

68 HR 13 november 1987, NJ 1988, 278 (Rabobank-Haanstra) m.nt. Van der Grinten.
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worden dat deze beter op zijn eigen zaakjes past. Het is de vraag of dat goed
gelukt is. Om te beginnen is het uitgangspunt van de Hoge Raad omtrent
deskundigheid niet geheel in overeenstemming met de oorspronkelijke,
door het Hof Amsterdam ingezette, benadering ten aanzien van opties in
Rabobank/Everaars. Aldaar overwoog het Hof:

‘Niet zozeer de frequentie van de bezoeken aan de bank en de mate van
doordrijven van zijn wil spelen een rol voor het vaststellen van de mate
van deskundigheid van Everaars, doch veeleer de vraag of Everaars con-
creet inzicht had in en besef had van de enorme financiële risico’s die hij
liep door het ongedekt schrijven van opties. Daaromtrent is onvoldoende
gesteld of gebleken. Uit het feit dat Everaars plaatwerker/lasser van
beroep is en geen speciale, met het oog op de optiehandel relevante
opleiding heeft gehad kan eerder worden afgeleid dat hij dit inzicht in
genoemde risico’s niet (voldoende) had.’69 [cursivering van mij, SvB]

De Hoge Raad parafraseert het oordeel van het hof (zonder het overigens te
casseren) in zoverre dat het volgens de Hoge Raad aankomt op:

‘[…] het beperkte inzicht en besef dat van Everaars als plaatwerker/lasser
zonder speciale, met het oog op de optiehandel relevante opleiding viel
te verwachten, zulks in tegenstelling tot de deskundigheid die vereist is,
wil een cliënt in staat zijn om op professioneel niveau aan de optiehan-
del te kunnen deelnemen.’70

Hier loopt de Hoge Raad niet langer in de pas met hetgeen het hof bedoeld
had. Immers, de nadruk lag volgens het hof op het inzicht en besef van de
risico’s die mogelijkerwijs gelopen kunnen worden in de optiehandel. En
dat is wat anders dan deskundigheid om op professioneel niveau aan de
optiehandel te kunnen deelnemen. Het inzicht en besef van de risico’s ver-
bonden aan de optiehandel zullen in ieder geval voortvloeien uit deskun-
digheid vereist om op professioneel niveau aan de optiehandel deel te kun-
nen nemen. Maar dergelijk inzicht en besef kan ook voortvloeien uit
ervaring. Ervaring of deskundigheid, wat is dan het verschil? Degene met
ervaring in de derivatenhandel hoeft daardoor niet de deskundigheid te
bezitten die gepaard gaat met een gedetailleerd inzicht in de werkwijze
van de optiehandel, noch hoeft deze ervaring mee te brengen dat inzicht
verkregen is omtrent het inschatten van de kansen verbonden aan deze

69 R.o. 4.4 van het hof, te kennen uit HR 23 mei 1997, NJ 1998, 192 m.nt. Van Zeben (Rabobank/
Everaars).

70 R.o. 3.3 uit HR 23 mei 1997, NJ 1998, 192 m.nt. Van Zeben (Rabobank/Everaars).

Dit artikel uit Vermogensrechtelijke Analyses is gepubliceerd door Boom juridisch en is bestemd voor anonieme bezoeker



VrA 2004 / 1

66

handel. Wel zal de ervaring van de belegger in de regel meebrengen dat
deze geconfronteerd is geweest met verliezen en met de risico’s die verbon-
den zijn aan het beleggen in derivaten. Dienaangaande wordt men proef-
ondervindelijk wijzer. In een casino weet ik (of behoor ik te weten) dat ik
het risico loop mijn geld te verliezen op basis van algemene ervaringsre-
gels. Daarvoor is het niet van belang dat ik precies weet hoe de regels van
het roulettespel luiden, noch wat de beste strategie is om verliezen te voor-
komen en winsten te maximaliseren. De teerling is geworpen zodra ik het
‘rien ne va plus’ hoor. Daar komt bij dat de waarschuwingen, in de ogen van
de Hoge Raad weliswaar onvoldoende effectief in het geval van margeover-
schrijdingen, niettemin kunnen bijdragen aan het inzicht van de risico’s
verbonden aan de optiehandel. Ervaring kan met andere woorden zorgen
voor het besef welke risico’s er gelopen worden. Van een deskundige beleg-
ger mag in ieder geval verwacht worden dat deze de risico’s kent, nu deze
immers geacht wordt op professioneel niveau aan de optiehandel te kun-
nen deelnemen. Echter, zoals hiervoor reeds bleek, wordt zelfs de deskundi-
ge lichtzinnige belegger beschermd.
Hoe dat zij, het ware beter geweest wanneer de Hoge Raad in ieder geval een
combinatie van deskundigheid en ervaring als factor van belang had aange-
merkt. Dat juist ook ervaring van groot belang is, blijkt uit de huidige gedrags-
regels in het effectenrecht (NRg 2002). Aldaar wordt bij de precontractuele
onderzoeksplichten in het kader van het ‘ken uw klant-beginsel’ (art. 28 NRg
2002) nergens, ook niet in de toelichting, gewag gemaakt van een onderzoeks-
plicht ten aanzien van de deskundigheid van de cliënt. Wel dient de effectenin-
stelling onderzoek te doen naar de beleggingservaring van de cliënt. De recht-
spraak van de Hoge Raad ten aanzien van deskundigheid en zijn interpretatie
van het begrip lijken niet in overeenstemming met de huidige gedragsregels
aangaande effectendienstverlening. Toepassing van de uitgangspunten van de
Hoge Raad zou betekenen dat wanneer de effecteninstelling in overeenstem-
ming met de gedragsregels vaststelt dat het een ervaren belegger betreft die de
risico’s van zijn handelen kan overzien en aan die kwalificatie haar zorgplich-
ten koppelt, mogelijk alsnog aansprakelijk wordt gehouden, omdat de belegger
niet deskundig is of wel deskundig is, maar lichtzinnig handelt.

8 En ook de belegger draagt zijn eigen schade

Waar het om gaat in de handel in derivaten is het besef van de risico’s die
gelopen worden. Voor een inschatting daarvan kan kennis van de handel in
derivaten van belang zijn. Dergelijke kennis kan echter ook voortvloeien uit
ervaring, terwijl informatieverstrekking en waarschuwingen aan dit besef
een bijdrage kunnen leveren. De (potentiële) cliënt dient daaromtrent goed
geïnformeerd te worden. Maar ergens houdt bescherming tegen de eigen
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lichtzinnigheid en/of onwetendheid op; vigilantibus ius scriptum.71 Dit inzicht
is niet nieuw,72 maar geldt evenzeer voor de belegger. Wie, geconfronteerd met
verliezen en ondanks waarschuwingen en voorlichting van de effecteninstel-
ling,73 doorgaat op het ingezette riskante pad, dient daarvan de gevolgen in
belangrijke mate te dragen.74 Waar dat het geval is, kan immers gesteld wor-
den dat bewust risico’s genomen zijn, wetende dat het wel eens slecht kon uit-
pakken. Deze bewuste aanvaarding van de risico’s dient terug te komen bij de
afweging hoe de zorgplicht van de effecteninstelling zich verhoudt tot de
eigen verantwoordelijkheid van de belegger. Immers, vooralsnog draagt ieder
de eigen schade.75 Dat adagium is niet een platgetreden normatief postulaat
uit een ver Romeins verleden, maar is juist van grote waarde, omdat het nauw
gerelateerd is aan een der fundamenten van de westerse economieën; de
eigendom. Het instituut eigendom en het daarbij behorende stelsel van
contractvrijheid maken handel zinvol.76 En de voordelen van de handel zijn
sinds Adam Smith’s invisible hand bekend.77 Degene die een goed in eigendom
heeft, plukt daarvan de vruchten en de gedachte is dat deze voordelen van

71 Het recht is voor de waakzamen, zie de speciale bijdrage over het beginsel in WPNR nr. 6428
(2001), p. 1-27.

72 In feite betreft het een van de eeuwige vragen van het aansprakelijkheidsrecht. Zie Aris-
toteles’ aloude onderscheid tussen de verdelende en herstellende rechtvaardigheid, Ethica
Nicomachea V 1131 e.v. Recente schrijvers die met mij meer nadruk willen leggen op eigen ver-
antwoordelijkheid zijn bijvoorbeeld Hartlief, Autonomie en solidariteit, p. 106-118. Zie ook
C.J.H. Brunner, De billijkheid in het nieuwe BW, in: Rechtsvinding onder het NBW. Een
Groningse kijk op het nieuwe vermogensrecht, Deventer 1992, p. 87-100, R.J. Tjittes, De hoeda-
nigheid van contractspartijen, Deventer 1994; R.J. Tjittes, Naar een bijzonder contractenrecht
voor ondernemers, in: S.C.J.J. Kortmann e.s. (red.), Onderneming en 5 jaar nieuw burgerlijk
recht, Zwolle 1997, p. 375-388.

73 Zie voor een mooi voorbeeld met betrekking tot de invloed van waarschuwingen KCD nr. 113
d.d. 30 juli 2003, alwaar de commissie opmerkt:‘Uit de overgelegde bescheiden, in het bijzonder
de brieven van 25 juni, 30 augustus en 5 november 2001 en uit de transcripties van verscheide-
ne telefoongesprekken, blijkt dat verweerder klaagster meermalen heeft gewaarschuwd voor
de risico’s, verbonden aan de optieposities die zij had ingenomen en heeft geadviseerd tot een
andere samenstelling van de portefeuilles, met name die van de pensioen BV.’

74 In gelijke zin Hartlief, Autonomie en solidariteit, p. 108 e.v. en E.J. Weller in TvCo, 2003, p. 69-
75. Anders Du Perron, Zorgplicht en eigen schuld in het effectenrecht, p. 185-198.

75 Wel afgeleid uit Gaius, Inst. III, 211 en D. 50, 17, 23 fine, zie ook C.H. Sieburgh, Toerekening van
een onrechtmatige daad (diss. Groningen), Deventer 2002, p. 1, voetnoot 1. Voor literatuur
omtrent het beginsel ‘ieder draagt zijn eigen schade’ verwijs ik ook naar N.F van Manen,
R. Stutterheim & M.E. Franke, Wie draagt de schade? De allocatie van risico’s in het recht, in:
Beginselen van vermogensrecht, BW-krant jaarboek, nr. 9, Arnhem 1993.

76 Zie voor de correlatie tussen eigendom en contractvrijheid, P.S. Atiyah, The Rise and Fall of the
Freedom of Contract, Oxford, 1979, Part I in het geheel, maar ook p. 727 e.v.

77 Adam Smith’s invisible hand, uit: An Inquiry into the Nature and Causes of the Wealth of
Nations, 1776.

78 Zie over de geschiedenis van de economieën van westerse staten en de grote rol van eigen-
dom daarin, D.C. North & R. Thomas, The Rise of the Western World. A New Economic Histroy,
Cambridge 1973.
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eigendom via de contractvrijheid uiteindelijk de samenleving als geheel ten
goede komen.78 De andere kant van de medaille is echter dat ook de lasten
gedragen moeten worden, juist omdat anders het instituut eigendom niet lan-
ger zou functioneren. Wanneer de schade van economische tegenslag afge-
wenteld kan worden zonder goede grondslag, komt de handel en daarmee het
private rechtsverkeer in gevaar.79 Een gevolg van een zwaarder wordende aan-
sprakelijkheidslast op de schouders van banken zou bijvoorbeeld kunnen zijn
dat zij deze kosten (deels) zullen doorberekenen in hun dienstverlening, met
als gevolg dat de prudente belegger (deels) opdraait voor de misslagen van de
geïnformeerde en gewaarschuwde lichtzinnige en/of onkundige belegger.
Daarnaast is het de vraag in hoeverre een wassende zorgplicht en een terug-
tredende eigen verantwoordelijkheid niet juist onzorgvuldig gedrag aanmoe-
digen.80 Natuurlijk, schadevergoeding is een adequaat middel om te zorgen
dat banken strikt de hand houden aan de margeverplichtingen. Dat neemt
echter niet weg dat in elk individueel geval recht gedaan moet worden aan de
eigen verantwoordelijkheid van de belegger. Een meer afgewogen combinatie
van deskundigheid, ervaring en met name ook risicoaanvaarding81 stelt de
eigen verantwoordelijkheid van de belegger scherper. En dat lijkt ook de lijn te
zijn in de lagere rechtspraak.

8.1 Lagere rechtspraak

Zo overwoog het Hof Leeuwarden dat ter nakoming van de zorgverplichting
van de bank, het niet nodig was dat de bank bij elke transactie uitdrukkelijk
waarschuwde voor de aan de betreffende transactie verbonden risico’s. Wel
diende de bank ten minste eenmaal de cliënt gedegen en uitdrukkelijk van de
risico’s verbonden aan de handel in opties op de hoogte te stellen, bij voorkeur
in een persoonlijk onderhoud indien deze wijze van contact tussen de bank en
de cliënt gebruikelijk was.82 Hier wordt dus als factor van belang meegewogen
dat de cliënt op de hoogte was van de risico’s. Ten aanzien van de deskundig-
heid aan de zijde van de cliënt overweegt de Rechtbank Zutphen recent:83

79 Beter kan dan een echt vergoedingssysteem worden ontwikkeld, zie Hartlief, Autonomie en
solidariteit, p. 116; vergelijk ook J.H. Nieuwenhuis, in: Recht en verandering, Den Haag 1999,
p. 1 e.v.

80 Zie in die zin ook Hartlief, Autonomie en solidariteit, p. 108 en zie ook P.G.J van den Berg,
Rechtvaardigheid in het privaatrecht: over rekkelijken en preciezen in een dynamische
wereld (diss. Rotterdam), Deventer 2000, p. 574 e.v.

81 Er zij op gewezen dat ik me bewust ben van het feit dat risicoaanvaarding als zodanig geen
afzonderlijk leerstuk is naar huidige leer; dat neemt niet weg dat risicoaanvaarding wel als
(belangrijk) element dient bij de bepaling van de eigen schuld.

82 Hof Leeuwarden 4 december 2002, LJN-nummer AF1619, r.o. 12, te raadplegen via <www.recht-
spraak.nl>.

83 Rb. Zutphen 26 maart 2003, LJN-nummer AF6686, te raadplegen via <www.rechtspraak.nl>.
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‘Het enkele feit dat [naam] [de belegger, SvB] over volledig inzicht in het
verloop van de effectenportefeuille beschikte, maakt nog niet dat cliënt
in de loop der tijden een ervaren belegger zou zijn geworden.’

En:

‘Het moge zo zijn dat [naam] bij aanvang van de relatie met de Rabobank
een verklaring inzake optiehandel heeft ondertekend, daarmee is nog
niet gezegd dat de Rabobank – gegeven de onervarenheid van [naam] op
beleggingsgebied – zonder meer er op mocht vertrouwen dat [naam] zich
volledig bewust was van de grote risico’s welke met name aan de handel
in opties zijn verbonden.’

Dat lijkt sterk op de benadering zoals voorgestaan door de Hoge Raad, met
dat verschil dat de ervaring volgens de rechtbank ziet op grote risico’s ver-
bonden aan de handel in opties.84 Daarenboven wijst de rechtbank op ken-
nis van de risico’s verbonden aan beleggen in algemene zin en de aan-
vaarding van deze risico’s. De rechtbank vervolgt:

‘Aan de andere kant dient te worden benadrukt dat het een feit van alge-
mene bekendheid is dat het beleggen in aandelen en de handel in opties
– anders dan dit het geval is bij het toevertrouwen van spaartegoeden
aan een solide bankinstelling – (grote) risico’s met zich brengt. De beurs-
krach in oktober 1986 [?] is daarvan een goed voorbeeld. [De rechtbank
bedoelde hier waarschijnlijk dat het een feit van algemene bekendheid
is dat de beurs in 1987 (Black Monday) instortte, SvB] Ook aandelen welke
doorgaans weinig onderhevig zijn aan sterke koersschommelingen kun-
nen onverwacht toch sterk in waarde dalen. Het tegenvallende beleg-
gingsresultaat kan dan ook als liggend in haar risicosfeer mede en in
niet geringe mate aan [naam] [de belegger, SvB] worden toegerekend.
Aan [naam] kan immers worden verweten dat zij, ofschoon zij naar zij
stelt in 1996 al niet tevreden was over de door de Rabobank behaalde
beleggingsresultaten, niet eerder informatie bij derden ter zake kundi-
gen heeft ingeroepen om vervolgens de Rabobank tot een andere beleg-
gingskoers te doen geraken, dan wel de relatie met de Rabobank te
beëindigen. Daar komt bij dat [naam] – ondanks haar bezwaren – op 

84 Deze benadering lijkt ook sterk op die van Van der Grinten, die onder HR 13 november 1987, NJ
1988, 278 opmerkt: ‘Naar mijn mening behoort een bank de cliënt die niet een financieel
expert is duidelijke voorlichting te geven omtrent de merites en de techniek van de optiehan-
del alsmede van de risico’s die aan het schrijven van put- en call-opties verbonden zijn. De
bank moet zich overtuigen, dat de cliënt de voorlichting goed heeft begrepen.’
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1 mei 1997 een overeenkomst, strekkende tot vermogensbeheer zonder
vooroverleg heeft ondertekend, in welke overeenkomst de mogelijkheid
om in opties te handelen, welke handel voordien al tot verliezen bij
[naam] had geleid, wederom uitdrukkelijk was voorzien.’

Ook in een eerdere uitspraak van de Rechtbank Zutphen wordt de deskun-
digheid van de beleggende cliënt aan de orde gesteld.85 Aldaar betrof het
een belegger die na de verkoop van zijn huis in Spanje, zijn gehele vermogen
in aandelen en opties belegde via een ‘execution only’86 relatie met de bank
als effecteninstelling. De transacties verliepen tamelijk rampzalig. Uit het
vonnis blijkt impliciet dat de belegger niet goed wist wat hij aan het doen
was, niettegenstaande het feit dat de bank hem meermaals op de risico’s
van zijn transacties had gewezen. Ten aanzien van de deskundigheid van de
cliënt had de bank in haar verweerschrift bovendien aangevoerd dat de
beleggende cliënt deskundig was doordat deze: a) lid was van de beleg-
gingsclub van de bank, b) dat hij de koersen raadpleegde via teletekst en een
abonnement had op het Financieele Dagblad, en c) dat hij een volwaardig
gesprekspartner was van de medewerker van de bank bij het verstrekken
van zijn orders. Op basis daarvan meende de bank dat de belegger ruim-
schoots de deskundigheid bezat om de mogelijke gevolgen van de door hem
voorgenomen transacties te overzien. Ten slotte meende de bank dat als
vastgesteld zou worden dat de beleggende cliënt deze deskundigheid miste,
zij dan nog op de schijn van deskundigheid had mogen afgaan. Een en ander
zonder succes. In het vonnis overweegt de rechtbank ten aanzien van de des-
kundigheid van de belegger (r.o. 5.4.):

‘Deze door [eiser] betwiste stelling van [de bank] kan geen stand houden.
Zou al aanvankelijk [de bank] op grond van [eiser]s lidmaatschap van de
beleggingsclub, de door hem geraadpleegde informatiebronnen en zijn
gesprekken met [getuige] hebben mogen menen dat [eiser] (enigszins)
deskundig was op het gebied van beleggingen, door de handelingen die
[eiser] (deed) verrichtte(n) in de handel en de aard en frequentie van zijn
contacten (soms 10 keer per dag en soms 4 keer per uur) met [de bank],
had zij toch gaandeweg kunnen en moeten begrijpen dat [eiser] ter zake
niet als deskundige kon worden beschouwd.’

85 Rb. Zutphen 14 februari 2002, LJN-nummer AD9386, te raadplegen via <www.rechtspraak.nl>.
86 Dat wil zeggen de relatie waarbij de effecteninstelling in feite slechts fungeert als doorgeef-

luik van orders.
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De rechtbank sluit niet uit dat een belegger op deze gronden door de bank als
deskundig mag worden aangemerkt. Evenwel de frequentie en de aard van
de contacten brachten in dit geval anders mee. De frequentie van de contac-
ten met de bank kan uiteraard geen zelfstandige grond vormen voor het oor-
deel dat het een ondeskundige cliënt betreft. Het zit natuurlijk in de frequen-
tie in combinatie met de aard van de contacten. Het is jammer dat de
rechtbank niet nader motiveert waarom de aard van de contacten in dit geval
tot de conclusie leidde dat de bank niet op de (veronderstelde) deskundigheid
van de cliënt had mogen afgaan. Ik ga ervan uit dat de uitlatingen van de
cliënt in verband blijk gaven (of hadden moeten geven) van een gebrek aan
inzicht ten aanzien van de verrichte beleggingen. Niettemin spreekt de bena-
dering van de Rechtbank Zutphen mij aan. De feiten en omstandigheden
kunnen in beginsel aanleiding geven tot de conclusie dat een cliënt deskun-
dig genoeg was de gevolgen van zijn handelen te overzien. Waar echter de
bank uit haar contacten met de cliënt moet opmaken dat deze in feite niet (of
niet goed) weet hoe de handel in derivaten en met name de daarbij behoren-
de risico’s in elkaar steekt, is het predikaat ‘deskundig’ niet op zijn plaats.87

Terecht wordt de belegger derhalve dan ook niet aangemerkt als deskundig.
Echter, deze overweging had geen consequenties voor de aansprakelijkheid
van de bank in dit geval, nu de rechtbank (wederom terecht) de eigen verant-
woordelijkheid van de beleggende cliënt vooropstelde (r.o. 5.11), mede in aan-
merking nemend dat de bank geen adviserende rol had en bovendien de
belegger meermalen voor de risico’s had gewaarschuwd (r.o. 5.7). De uitspraak
van de rechtbank blinkt uit in helderheid en consistentie, de factoren worden
goed gehanteerd en tegen elkaar afgewogen. Daarbij speelt met name ook de
kennis van de cliënt omtrent de risico’s verbonden aan de handel in derivaten
een belangrijke rol. Op één punt kan ik het vonnis echter niet volgen. Een
belangrijke reden voor de rechtbank om niet tot aansprakelijkheid van de
bank te concluderen was dat de rechtbank ervan uitging dat er geen proble-
men speelden met betrekking tot de margeverplichtingen. Merkwaardig is
echter dat de rechtbank eerst in r.o. 5.2 overweegt:

‘[…] dat [de bank] [eiser] aan de futurehandel heeft laten deelnemen,
zonder dat een aparte voorziening was getroffen ter voldoening aan de
marginverplichting.’

87 Uit de uitspraak moet overigens niet de onjuiste conclusie worden getrokken dat ook in een
execution only relatie acht geslagen moet worden op de aard van de transacties van de cliënt.
Dat was voor intreding van de nieuwe regels ten aanzien van het ‘ken uw klant’-beginsel
namelijk geen verplichting. Het betreffende geval was nochtans atypisch, aangezien hier een
medewerker in persoonlijk contact had gestaan met deze belegger en hem bepaalde transac-
ties (sterk) had afgeraden.
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Om vervolgens te concluderen in r.o. 5.8:

‘Ten aanzien van de tweede periode kan [de bank] worden verweten dat
zij de opdrachten van [eiser] voor de futurehandel heeft uitgevoerd voor-
dat [eiser] de voor die handel vereiste margin op een aparte rekening
had gestort en aan de bank had verpand. Dat dit tot marginproblemen
heeft geleid is echter gesteld noch gebleken.’ [cursivering van mij, SvB]

Dat lijkt op een contradictio in terminis. Wanneer geen aparte voorziening is
getroffen die noodzakelijk is voor het voldoen aan de margeverplichtingen
in de futurehandel, wordt niet voldaan aan de margeverplichtingen.
Daarmee is in beginsel gegeven dat deze transacties niet gefiatteerd hadden
mogen worden. Wel kan het zijn geweest dat de belegger anderszins vol-
doende dekking had om de transacties in futures alsnog te fiatteren, of dat
uit de gewraakte transacties geen schade is voortgevloeid. Dat blijkt echter
niet uit het vonnis.

8.2 Klachtencommissie DSI88

Ook lijkt de lijn van de Hoge Raad met betrekking tot zijn opvattingen ten
aanzien van deskundigheid en eigen schuld, niet te sporen met de benade-
ring van de klachtencommissie.89 Weliswaar speelt ook bij de geschillen-
commissie de deskundigheid van de cliënt een belangrijke rol,90 om te
beginnen echter rust op de belegger een eigen onderzoeksplicht,91 zodat ook
(veronderstelde) vergaarde kennis en deskundigheid van de cliënt omtrent
beleggen of de overeengekomen dienstverlening redenen zijn om (een deel
van) de eventuele schade voor rekening te laten van de cliënt. Daarnaast
lijkt de klachtencommissie geneigd deskundigheid sneller en meer impli-

88 De klachtencommissie DSI (KCD) verstrekt bindende adviezen ten aanzien van geschillen tus-
sen effecteninstellingen en particuliere cliënten, met een eventuele mogelijkheid tot hoger
beroep bij de klachtencommissie hoger beroep (KCHB). Zie over de klachtencommissie nader
<www.dsi.nl>, alwaar ook de uitspraken (vanaf 1999) te raadplegen zijn.

89 Anders Grundman-van de Krol, Koersen door het effectenrecht, p. 489.
90 Zo wordt bijvoorbeeld aangenomen in KCD nr. 156 d.d. 23 oktober 2003 dat aldaar de belegger

inderdaad deskundig was.
91 Een goed voorbeeld dat ook op de cliënt een onderzoeksplicht rust ten aanzien van de over-

eengekomen dienstverlening biedt KCD nr. 74 d.d. 28 april 2003. Aldaar oordeelt de geschil-
lencommissie: ‘[…] dat op klager de taak rustte om de beheerovereenkomst grondig te bestu-
deren alvorens deze te ondertekenen. Als klager de inhoud daarvan niet, althans onvoldoende
heeft begrepen dan had het op zijn weg gelegen zich daarover met verweerder in verbinding
te stellen en navraag te doen. Doordat hij dit heeft nagelaten is klager in belangrijke mate
medeaansprakelijk voor de ontstane schade.’
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ciet aan te nemen.92 Tot slot lijkt de klachtencommissie naast deskundig-
heid een belangrijke rol te reserveren voor de risicoaanvaarding van de cli-
ent.93 Daarbij komt het regelmatig voor dat de beleggende cliënt een aan-
zienlijke mate van eigen schuld treft.94 Deze uitgangspunten komen terug
in de uitspraken van de klachtencommissie. Zo overweegt de commissie bij-
voorbeeld ten aanzien van risicoaanvaarding:

‘Blijkens de klacht heeft klager tijdens de beursval van 1998 aanzienlijke
verliezen geleden. Verweerder kon er daarom van uitgaan dat klager zich
terdege bewust was van de aan effectentransacties verbonden risico’s.’95

En in een ander geval:

‘Van belang is ook dat klagers bekend waren bij verweerder en reeds
jaren belegden in aandelen en opties en geacht mochten worden de risi-
co’s daarvan te kennen.’96

Expliciet laat de klachtencommissie zich uit over een niet als deskundig aan
te merken belegger die blijkbaar niettemin de risico’s aanvaard heeft:

‘Daar komt bij dat klager een aanzienlijke mate van eigen schuld aan de
ontstane schade heeft. Klager heeft niet betwist dat hij uiteindelijk zelf
de beslissing tot het verrichten van alle verrichte transacties heeft geno-
men. Hij heeft erkend dat het hem ten tijde van het ontstaan van de
debetstand (maart 2000) duidelijk was wat de risico’s van opties waren.
Klager had bovendien een optieovereenkomst getekend en verweerder

92 KCD nr. 113 d.d. 4 mei 2001 waarin de commissie overweegt: ‘Klager heeft door het op grote
schaal schrijven van put opties voor rekening van de BV bewust aanzienlijke risico’s geno-
men.’ Zie ook bijvoorbeeld KCD nr. 9 d.d. 16 januari 2003.

93 KCD nr. 113 d.d. 30 juli 2003 en KCD nr. 9 d.d. 16 januari 2003.
94 Een mooi voorbeeld vormt KCD nr. 107 d.d. 30 juli 2003, alwaar slechts ongeveer 25% van de

schade vergoed moest worden door de bank, onder andere omdat er een aanzienlijke eigen
schuld bij de belegger werd aangenomen. Een dergelijke eigen schuld kan zelfs tot gevolg heb-
ben dat wanneer de effecteninstelling een plicht tot ingrijpen heeft, een en ander toch kan lei-
den tot aanzienlijke eigen schuld bij de belegger, zie KCD nr. 97 d.d. 10 juni 2002 (waar geen kre-
dietverlening was overeengekomen, niettemin bleef 75% van de schade voor rekening van de
belegger) en vergelijkbaar KCD nr. 55 d.d. 18 maart 2002 (waar zelfs 90% van de schade voor
rekening van de belegger blijft). Opmerkelijk aan deze uitspraken is dat zij moeilijk te rijmen
zijn met de overweging van de klachtencommissie in hoger beroep ten aanzien van ontoelaat-
baarheid van een bestens orders in geval van emissie, waar zij toch duidelijk overweegt:
‘Immers, de zorgplicht van een bank brengt mee dat zij haar cliënt behoedt voor het aangaan
van verplichtingen waarvoor geen middelen beschikbaar zijn’, KCHB nr. 11 d.d. 10 januari 2001.

95 KCD nr. 188 d.d. 10 december 2003.
96 KCD nr. 112 d.d. 30 juli 2003.
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had klager al eerder over de risico’s van optietransacties voorgelicht. Dat
klager zich, ondanks de verliezen op zijn portefeuille, door verweerder
heeft laten overtuigen dat het beter was een gunstige marktontwikke-
ling af te wachten, komt dan ook grotendeels voor zijn eigen rekening.’97

De woorden ‘aanzienlijke mate van eigen schuld’ en ‘grotendeels’ wijzen op
een eigen schuld die bovendien groter is dan 50%, hetgeen in casu dan ook
neerkwam op 75%. En in een andere uitspraak:

‘Uit het Officieel Bericht inzake opties dat hij bij de optieovereenkomst
ontving, kon klager op de hoogte zijn van de risico’s die aan het schrijven
van opties zijn verbonden. Voorts ontving hij geregeld van zijn aangega-
ne posities nota’s en marginoverzichten. Uit die overzichten had hij kun-
nen begrijpen dat aan het schrijven van de put opties aanzienlijke mar-
ginverplichtingen waren verbonden en dat dit tot (grote) verliezen zou
kunnen leiden. Ondanks al deze waarschuwingen is klager doorgegaan
met het schrijven van put opties.’98

Zeer duidelijk volgt de nadruk op risicoaanvaarding van de cliënt en het belang
van het begrip van de risico’s in de volgende overweging van de commissie:

‘Aannemend dat de stelling van klagers, dat zij de uitleg van A [medewerker
van de bank, SvB] over opties niet hebben begrepen, juist is, dan is de
Commissie van oordeel dat klagers juist daarom niet in opties hadden moe-
ten handelen. Zij hebben zich daarentegen kennelijk laten verleiden door
de mogelijkheid extra opbrengsten te genereren zonder zich te verdiepen in
de daarmee gepaard gaande risico’s. Klagers hadden zich die risico’s echter
bewust moeten zijn en dat geldt met name voor de periode na 6 maart 2001
[het moment waarop de optieovereenkomst ondertekend werd, SvB]. Met
het ondertekenen en terugzenden van de optieovereenkomst hebben kla-
gers uitdrukkelijk verklaard dat zij van die risico’s op de hoogte waren.’99

Blijkbaar is noch in de NRg 2002, noch in de lagere rechtspraak, noch bij de
klachtencommissie, de bestendige lijn van de Hoge Raad ten aanzien van de
deskundigheid helemaal doorgedrongen. Evenmin lijkt de Hoge Raad in de
lagere rechtspraak en de uitspraken van de klachtencommissie gevolgd te
worden met betrekking tot zijn interpretatie van de eigen schuld van beleg-

97 KCD nr. 107 d.d. 30 juli 2003.
98 KCD nr. 192 d.d. 12 november 2002, KCHB (hoger beroep) nr. 57 d.d. 17 september 2003, zie ook

een zeer duidelijk geval, KCD nr. 156 d.d. 23 oktober 2003.
99 KCD nr. 39 d.d. 19 maart 2003.
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gers.100 Zouden de motiveringen van de feitenrechters en de klachtencom-
missie zoals hierboven deels weergegeven dan allemaal gesneuveld zijn
wegens motiveringsgebreken als tot aan de Hoge Raad zou zijn doorgepro-
cedeerd?101 Het is te hopen van niet. Dan zouden de STE,102 de feitenrechters
en de klachtencommissie het allemaal verkeerd zien. Wellicht is het daaren-
tegen tijd dat de Hoge Raad betekenis toekent aan een meer genuanceerde
afweging ten aanzien van ervaring, deskundigheid en risicoaanvaarding. De
betekenis van deze genuanceerde afweging strekt zich niet alleen uit over
de bijzondere zorgplicht in het kader van de handel in opties, maar kan
evenzeer daarbuiten dienst doen. Dat laatste lijkt mij, met name gezien de
expertise van de klachtencommissie, de meer heilzame weg.

9 Homo irrationalis; wees sceptisch, doe weinig 
en heb geduld

Een tegengeluid met betrekking tot de nadruk op de eigen verantwoorde-
lijkheid van de belegger komt wellicht uit onverwachte hoek. Keynes toonde
reeds in zijn General Theory of Employment aan dat ten aanzien van aspec-
ten omtrent marktomstandigheden (of opportuniteit), die van doorslagge-
vend belang zijn voor de beleggende cliënt doordat deze transacties per defi-
nitie onzeker zijn, de homo economicus uit de rechtseconomie niet erg
rationeel opereert.103 Recent komt de bevestiging in studies van de grond-
vesters van de human behaviour-school Kahneman en Odean, die aantonen
dat de gemiddelde individuele belegger aan een zekere mate van zelfover-
schatting lijdt.104 Zo lijken individuele beleggers geneigd verliezen te laten

100 Uiteraard zijn de door mij aangehaalde gevallen gewezen vóór het arrest Erven Kouwenberg/
Rabobank Schaijk-Reek (dat dateert van 11 juli 2003), zodat daarmee geen rekening kon wor-
den gehouden. Nochtans, de jurisprudentie inzake optieaansprakelijkheid en de eigen schuld
van de belegger kende ook vóór dit arrest dezelfde uitgangspunten (in ieder geval sinds Van
de Klundert/Rabobank).

101 Zie A-G Verkade onder 5.3.14 (te raadplegen via <www.rechtspraak.nl>, LJN-nummer: AF7419),
die vaststelt dat een uitzondering op de zorgplicht nader gemotiveerd dient te worden door de
feitenrechter.

102 Thans Autoriteit Financiële Markten.
103 John Maynard Keynes, The General Theory of Employment, Interest and Money, 1936, p. 153-155.
104 Zie voor een baanbrekend artikel in algemeen verband ten aanzien keuzegedrag van indivi-

duen bij risicovolle transacties, D. Kahneman & A. Tversky, Prospect theory: an analysis of
decision under risk, Econometrica, maart 1979, vol. 47, nr. 2, p. 263-292. Ten aanzien van beleg-
gers zie de analyse van T. Odean, die in zijn dissertatie uit 1997 tot de conclusie komt dat indi-
viduele beleggers verliezen vasthouden en winstgevende effecten te snel verkopen. Zie recen-
te publicaties: Are Investors Reluctant to Realize Their Losses?, Journal of Finance, vol. LIII, nr.
5, oktober 1998, p. 1775-1798; Volume, Volatility, Price, and Profit When All Traders are Above
Average, Journal of Finance, vol. LIII, nr. 6, december 1998; Do Investors Trade Too Much?,
American Economic Review, vol. 89, december 1999, p. 1279-1298; T. Odean & B. Barber, Trading
is Hazardous to Your Wealth. The Common Stock Investment Performance of Individual
Investors, Journal of Finance, vol. LV, nr. 2, april 2000, p. 773-806.
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oplopen en winsten te snel te nemen. Dat moge zo zijn, het advies van
Nobelprijswinnaar Kahneman zelf aan beleggers luidt evenwel: ‘Wees scep-
tisch, doe weinig en heb geduld.’105 En dat is precies het soort waarschuwing
dat banken en effecteninstellingen in hun foldermateriaal, overeenkomsten
en gedurende de contractuele relatie in de regel plegen te verstrekken. Waar
cliënten in een adviesrelatie106 staan, is dat precies het soort waarschuwin-
gen dat in het overgrote deel van de gevallen aan beleggers verstrekt wordt
in geval van snel oplopende verliezen. En deze adviezen (of waarschuwin-
gen) volgt de belegger in de regel op. In zoverre maakt de gemiddelde beleg-
ger reeds gebruik van de rationaliteit107 van de bank en kan deze belegger
niet langer als volledig irrationeel worden bestempeld.108 De vergoeding die
de cliënt daarvoor betaalt, is dan ook gekoppeld aan deze ingekochte exper-
tise. Hetzelfde geldt voor vermogensbeheerrelaties,109 waar als het goed is
volledig op de rationaliteit van de effecteninstelling vertrouwd kan worden.
Resteert de belegger die zelfstandig belegt via een execution only relatie.110

Moet die beschermd worden tegen zijn eigen irrationaliteit? Tot op zekere
hoogte wel, namelijk daar waar deze verplichtingen aangaat die hij niet lan-
ger dragen kan. Dan staat ingrijpen door de effecteninstelling centraal.
Daarmee is echter niet gegeven dat de schade die het gevolg is van het
onjuiste handelen van de bank, niet ook voor een deel voor rekening kan
blijven van de belegger. Met het oog op de eigen verantwoordelijkheid van
de belegger betekent schending van een dergelijke norm geenszins dat
daardoor de schade dus ook vergoed moet worden door de schender. Om uit
te maken wie welke schade dient te dragen, moet vastgehouden worden aan
het vaststellen van de omvang van de zorgplicht enerzijds en het leerstuk
der eigen schuld anderzijds. Daarbij moeten alle gezichtspunten een rol
kunnen spelen.
De inzichten uit de human behaviour-school geven mogelijk wel richting
aan het toekomstige aanbod van banken voor particulieren. De tendens

105 NRC Handelsblad 7-8 december 2002, p. 14.
106 Het verstrekken van advies vormt dan onderdeel van de contractuele relatie (ook wel bekend

als Private Banking).
107 Dat wil zeggen rationaliteit in die zin dat institutionele beleggers en banken minder gevoelig

zijn voor duidelijk onlogische beslissingen (verlies te laat nemen en winsten te snel nemen).
Kahneman wijst in dat verband bijvoorbeeld nog op het feit dat er aanwijzingen zijn dat de
particuliere belegger meer handelt terwijl het handelsvolume groot is, terwijl institutionele
beleggers juist meer handelen wanneer het handelsvolume laag is, zie NRC Handelsblad 7-8
december 2002, p. 14.

108 Zo denkt de klachtencommissie er blijkbaar ook over, zie bijvoorbeeld KCD nr. 41 d.d. 2 februa-
ri 2001.

109 Waarbij de effecteninstelling een algemene last heeft het vermogen binnen bepaalde para-
meters zelfstandig te beleggen.

110 Dat wil zeggen de relatie waarbij de effecteninstelling in feite slechts fungeert als doorgeef-
luik van orders.
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effectendiensten te standaardiseren, waarbij veelal via huisfondsen van de
bank met vaste risico/opbrengsten-categorieën wordt gewerkt, behoedt de
belegger nog beter voor irrationaliteit. Door indirect te beleggen, waarbij de
parameters veelal vooraf vastgesteld zijn door categorieën aan te bieden
met verschillende geprognosticeerde risico/opbrengsten-verhoudingen,
zullen irrationele individuele transacties beter voorkomen kunnen worden.
Bovendien is standaarddienstverlening interessant vanuit rechtsecono-
misch perspectief: de transactiekosten voor onderzoeks- en informatieplich-
ten kunnen zo gereduceerd worden. Voorts zij opgemerkt dat de aanbieders
van financiële producten op de beurs neigen naar het ontwikkelen van
nieuwe afgeleide producten die een combinatie vormen van een kapitaal-
deelname en een afgeleid recht. Het is waarschijnlijk dat dergelijke nieuwe
producten beter geschikt zijn voor met name particuliere beleggers.111

10 Slotbeschouwingen

Het arrest Rabobank Schaijk-Reek/Erven Kouwenberg van de Hoge Raad
staat in een vaste reeks en is in zoverre niet opmerkelijk. In het voorgaande
is nochtans geconstateerd dat de overwegingen van de Hoge Raad ten aan-
zien van het karakter van de bijzondere zorgplicht van de bank en de eigen
schuld van de beleggende cliënt, niet erg duidelijk zijn. Daargelaten of de
Hoge Raad het oog heeft gehad op een causale verdeling, de billijkheidscor-
rectie, of allebei laten de afwegingen van de Hoge Raad ook inhoudelijk het
een en ander te wensen over. Zo blijven het initiatief van de optietransacties
en de door de bank verstrekte waarschuwingen als factoren van belang
onderbelicht. Daarnaast is deskundigheid van de cliënt een onvolledig crite-
rium in het kader van optieaansprakelijkheid, terwijl bovendien, als er al
sprake is van deskundigheid aan de zijde van de belegger, deze in de ogen
van de Hoge Raad niet snel zal leiden tot een verminderde zorgplicht van de
bank. Een combinatie van ervaring, deskundigheid en risicoaanvaarding,
zoals toegepast in de lagere rechtspraak en in de uitspraken van de klach-
tencommissie, levert een meer afgewogen oordeel op omtrent zorgplicht
van de bank en de eigen schuld van de belegger. Ook overigens lijkt de lijn

111 Bijvoorbeeld de warrant. Een warrant is net als een optie een verhandelbaar recht om gedu-
rende een bepaalde tijd, tegen een vooraf vastgestelde koers een zeker aantal aandelen of
obligaties (meestal rechtstreeks van het emitterende bedrijf) te kopen (met de call en put vari-
ant). In vergelijking tot een optie zijn de risico’s echter beter te overzien. Zo kunnen warrants
niet geschreven worden door de particuliere belegger (dus minder risico), nu zij in het alge-
meen uitgegeven worden door grote ondernemingen en financiële instellingen. Voorts wordt
het risico in de regel beter gespreid nu een warrant op een mandje aandelen betrekking heeft,
terwijl de handel eenvoudiger is. Echter, het feit dat het een afgeleid product betreft, betekent
dat de belegger nog steeds kan profiteren van de hefboomwerking.
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van de Hoge Raad ten aanzien van de eigen schuld van de belegger, waarbij
‘fouten van de cliënt die uit die lichtvaardigheid of dat gebrek aan inzicht
voortkomen in beginsel minder zwaar wegen dan fouten van de bank
waardoor deze in die zorgplicht is tekortgeschoten’, noch in de lagere recht-
spraak, noch in de uitspraken van de klachtencommissie gevolgd te worden.
Daar is het niet ongebruikelijk de schade voor een belangrijk deel voor reke-
ning van de belegger te laten met het oog op de eigen schuld van de beleg-
ger. Deze meer genuanceerde aanpak verdient de voorkeur. Dat heeft te
maken met de beginselen van ons privaatrechtelijke systeem met als funda-
menten de eigendom en contractvrijheid, waarbij ieder in beginsel de eigen
schade draagt. En hoewel de inzichten uit de human behaviour-school nieuw
licht werpen op de relatie tussen de bank en haar beleggende cliënten, bete-
kent zulks niet eo ipso dat de bank het merendeel van de schade van de
beleggende cliënt moet dragen in geval van schending van zorgplichten.
De voorgaande conclusies zijn niet slechts van belang voor de bijzondere
risico’s verbonden aan de optiehandel. Een en ander wordt in de nabije toe-
komst van groter belang gezien het feit dat waarschuwingsplichten en
eventuele plichten tot ingrijpen, niet langer slechts betrekking zullen heb-
ben op de handel in opties, maar een veel groter terrein van de effecten-
dienstverlening zullen gaan bestrijken.112 Banken en effecteninstellingen
worden verplicht nog actiever de hand te houden aan de zorgplicht.113 Het is
de bedoeling, kort gezegd, dat banken in hun hoedanigheid van effectenin-
stelling een signaleringssysteem opzetten waarbij afwijkend gedrag van
beleggende cliënten opgemerkt wordt. Een dergelijk systeem vereist een
interne organisatie die individuele cliënten inventariseert en onderbrengt
in bepaalde risicocategorieën. Dat betekent dat het ‘ken uw klant’-principe
danig aan belang heeft gewonnen. Zozeer zelfs dat de klachtencommissie in
geval van bijzondere risico’s verbonden aan alle effectentransacties (waar-
schijnlijk vooruitlopend op de nieuwe regels), reeds een algemene waar-
schuwingsplicht aanneemt.114 Deze ontwikkelingen hebben tot gevolg dat
effecteninstellingen beleidsmatig grote aanpassingen dienen te verrichten.
Het gedrag van de beleggende cliënt in verhouding tot het beleggingsprofiel

112 In oktober 2001 heeft het Basel Committee on Bank Supervision het rapport Customer Due
Diligence for banks (CDD) uitgebracht (te raadplegen op <http://www.dnb.nl>). Zie in dat ver-
band ten aanzien van effecteninstellingen de Regeling houdende de Nadere Regeling
gedragstoezicht beleggingsinstellingen, Stcrt. 16 december 2003, nr. 243. De bepaling heeft als
basis het gewijzigde art. 7 Wte 1995 en het nieuw ingevoerde art. 24b lid 1 van het Bte 1995. De
regeling krijgt effect op 1 juli 2004, zie art. 8 Regeling houdende de Nadere Regeling gedrags-
toezicht beleggingsinstellingen.

113 Hoewel nog niet duidelijk is welke maatregelen effecteninstellingen in bepaalde situaties
moeten treffen. De Autoriteit-FM zal ongetwijfeld met nadere richtlijnen komen daaromtrent.

114 Uitspraak KCD nr. 188 d.d. 10 december 2003.
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zal nauwkeurig gevolgd moeten worden. Het is de vraag of de bankwereld
zich voldoende van deze doorlopende documentatieplicht bewust is.115 Tot
slot zij opgemerkt dat de tendens van een toenemende verantwoordelijk-
heid van banken voor het handelen van hun beleggende cliënten, stan-
daardisering van effectenproducten en het ontwikkelen van minder risico-
volle combinatieproducten in de hand zal werken. Maatconfectie zal
waarschijnlijk het antwoord worden van banken op toenemende zorgplich-
ten aan de zijde van de bank. Het is niet ondenkbaar dat het zelfstandig
bepalen van beleggingsbeslissingen daarmee steeds meer tot het verleden
gaat behoren. Wie geen verantwoordelijkheid neemt, krijgt die ook niet
meer. ‘Rien ne va plus’ dus.

S.B. van Baalen*

115 De Nederlandse Vereniging van Banken in ieder geval niet. In het schema omtrent de zorg-
plicht bij effectendienstverlening zoals aangeboden door de NvB (te raadplegen op
<www.nvb.nl>) zijn de uitgangspunten bijvoorbeeld in een execution only relatie dat ‘de
cliënt zelf verantwoordelijk is dat diens actuele beleggingen in overeenstemming zijn met
diens beleggingsprofiel’ en dat de cliënt ‘niet wordt gewaarschuwd indien diens beleggingen
niet in overeenstemming met het vastgestelde beleggingsprofiel zijn’. Dat lijkt mij strijdig
met art. 26a NRg 2002 (immers op basis daarvan rust op de effecteninstelling een doorlopen-
de documentatie- en signaleringsplicht) en overigens met KCD nr. 188 d.d. 10 december 2003
(ten aanzien van de waarschuwingsplicht).

* Universitair docent rechtenfaculteit RUG, sectie algemene rechtswetenschap, bezig met het
schrijven van een proefschrift over de civielrechtelijke aansprakelijkheid van de effectenin-
stelling wegens schending van zorgplichten.
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