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Het ging om deze zaak een klant die klachten had over zijn financieel adviseur met betrekking tot de aanschaf van meerdere 

financiële producten. Het hof doet uitspraken over: 

� de “tijdigheid” bij de nakoming van de klachtplicht (art. 6:89 BW) 

� de betekenis van WFT begrippen zoals “adviseren” in het kader van civiele zorgplicht (art. 7:401 BW) 

� de bewijslastverdeling bij vermeende tekortkomingen in de (civiele)zorgplicht 

Tijdig ingediende klacht? 

Het hof komt in deze uitspraak terug op een eerder tussenarrest waarin hij tot het oordeel kwam dat de klacht niet tijdig was 

ingediend. De herbeoordeling vindt plaats op basis van een drietal arresten van de Hoge Raad van 8 februari 2013 ECLI:NL:HR 

2013:BY4600, BX7195 en BZ7846. Daarin geeft de HR o.a. aan dat het niet nakomen van de zorgplicht niet een tekortkoming is  

die de adviseur van de klant zonder meer behoort op te merken. Op de klant rust pas een onderzoekplicht indien hij van de 

zorgplicht op de hoogte is en gerede aanleiding heeft te veronderstellen dat de adviseur daarin te kort is geschoten. 

Tegenvallende rendementen of verliezen wijzen niet zonder meer op een tekortschieten van de adviseur. 

 

In het onderhavige geval had de klant lang nadat hij op de hoogte was van de slechte resultaten nog op mededelingen van de 

adviseur vertrouwd en bestond er kennelijk nog vertrouwen in zijn dienstverlening. Het Hof concludeert daaruit blijkbaar dat er 

op die momenten voor de klant nog geen aanleiding was om te veronderstellen dat de adviseur in zijn dienstverlening te kort 

was geschoten. Het hof verwerpt daarom alsnog het beroep van de adviseur op niet tijdig klagen van de klant. Op dezelfde 

grond wordt ook het beroep op verjaring verworpen.  

  

Of de klacht tijdig was hangt verder af van de overige omstandigheden van het geval. Het tijdsverloop is daarbij belangrijk maar 

niet doorslaggevend. Er dient ook een belangenafweging plaats te vinden.  In deze casus had de adviseur aangevoerd dat hij 

door de late klacht nadelen had ondervonden in o.a. een geschil met zijn aansprakelijkheidsverzekeraar. Het hof liet deze 

aangevoerde nadelen echter buiten beschouwing omdat ze  geen betrekking hebben op de bewijspositie van de adviseur noch 

op de mogelijkheid om de schade voor zijn klant te beperken. 

Betekenis van WFT-definities  in het kader van civielrechtelijke zorgplicht? 

Het hof geeft aan dat voor de beoordeling van de vraag of er in civielrechtelijke zin sprake is van een toerekenbare  

tekortkoming de -beperkende- definities van de WFT niet beslissend zijn.  Het ging in deze casus  om de vraag of er wel sprake 

was geweest van advisering. Voor de beoordeling of de adviseur in het kader van art 7:401 BW is tekortgeschoten moet volgens 

het hof uitgegaan worden van het begrip adviseren “in de zin van het gewone spraakgebruik” . 

Bewijslast 

Het hof ziet geen aanleiding om af te wijken van de geldende hoofdregels voor bewijslastverdeling (art. 150 Rv). De bewijslast 

voor de feitelijke grondslag van de door de klant gestelde tekortkomingen in de nakoming van de zorgplicht rust daarom op de 

klant. De adviseur hoeft niet de feiten te bewijzen die hij heeft gesteld bij de betwisting van het door de klant gestelde. 
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