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Samenvatting 
 

 
A had twee vennootschappen, A Beheer en A pensioen. A in privé, Beheer en Pensioen bankierden in 
1998 bij ABN Amro, met elk een eigen rekening. In januari 1998 is A door de ABN Amro benaderd met 
een voorstel het zich op de rekeningen bevindende vermogen te beleggen, in een verhouding 70% 
aandelen en 30% obligaties. Wat zijn privévermogen betrof, werd A aangeraden de aandelenbelegging 
te combineren met het schrijven van callopties. Ook over het in Pensioen aangehouden vermogen van 
ca. ƒ 250.000,= adviseerde de bank tot het volgen van een beleggingsstrategie met callopties. Na het 
schrijven van een gering aantal putopties in 1998 en 1999, is A in 2000 grotere optieposities gaan 
innemen, zowel in privé als met betrekking tot Beheer en Pensioen. In 2002 hebben partijen – A c.s. en 
ABN Amro – een zogenoemde overeenkomst effectendienstverlening en een optieovereenkomst 
gesloten. Op 23 april 2004 is ABN Amro aansprakelijk gesteld door A en door Pensioen, voor door hen 
geleden schade. Bij brief van 25 februari 2005 volgde een aansprakelijkstelling door A Beheer. A c.s. 
achtten zich door ABN Amro benadeeld, kort gezegd omdat ABN Amro zou zijn tekortgeschoten in haar 
zorgplichten jegens A c.s. (voor een samenvatting van de klachten, zie 3.2 van het vonnis).  
 
De rechtbank oordeelt allereerst over de klacht van A c.s. dat de beleggingsrelatie met ABN Amro 
neerkwam op een vermogensbeheerrelatie en niet op een beleggingsrelatie – en concludeert tot een 
beleggingsrelatie (4.3). Vervolgens gaat de rechtbank in op het verweer van ABN Amro dat A. c.s. hun 
recht tot klagen als bedoeld in art. 6:89 BW zouden hebben verwerkt. De rechtbank beslist dat dit 
verweer slaagt voor zover A c.s. hadden betoogd dat de beleggingstrategie die ABN Amro had 
uitgevoerd niet overeenkwam met een door A c.s. gewenste – risicomijdende – strategie. A c.s. hadden 
dit vanaf 2002 aan de hand van door ABN Amro verstuurde vermogensspecificaties kunnen ontdekken. 
De in 2004 en 2005 verstuurde aansprakelijkstellingen merkt de rechtbank aan als klachten die niet 
binnen bekwame tijd zijn uitgegaan. De rechtbank verwerpt evenwel het rechtsverwerkingsverweer met 
betrekking tot klachten die A c.s. hadden over het feit dat vanaf 2000 in grote hoeveelheden putopties 
werd belegd en dat hiermee steeds grotere verliezen werden geleden. Hierover hadden A c.s. wel tijdig 
en duidelijk hun beklag gedaan. De rechtbank concludeert (ook) dat de klachten slagen, aangezien – 
kort gezegd – ABN Amro zich onvoldoende op de hoogte had gesteld van de persoonlijke wensen en 
omstandigheden van A c.s. (“know your customer”). De rechtbank heeft A c.s. in de gelegenheid gesteld 
zich bij akte over de hieruit voortgevloeide schade uit te laten en daarbij de instructie gegeven dat A c.s. 
in hun schadebegroting niet mogen uitgaan van een andere risicospreiding dan die welke feitelijk werd 
aangehouden (70% aandelen, 30% obligaties), aangezien de klachten over deze verdeling waren 
gestrand op art. 6:89BW. Ten slotte neemt de rechtbank een percentage van 50% eigen schuld van A 
c.s. aan (o.m. op grond van de actieve rol van A in het beheer van de beleggingen en het feit dat A had 
nagelaten kritische vragen te stellen; vonnis, overwegingen 4.11 en 4.12). 
 
Link naar uitspraak: 452748/HA ZA 10-750 
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Noot 
 

 
1. Hoewel het vonnis karig is qua feiten, wordt tussen de regels wel duidelijk dat eisers – A en zijn twee 
vennootschappen Beheer en Pensioen – dramatische verliezen hebben geleden in vervolg op advisering 
van hun bank. A zal het hebben betreurd dat hij zich heeft laten verleiden tot een actievere vorm van 
vermogensbeheer, juist in een periode dat de beurskoersen de hemel in leken te groeien maar vrij kort 
daarop in een vrije val belandden. In september 2000 bereikte de AEX een record van ca. 700 punten. 
Mede door de internetzeepbel zakte dat in tot ca. 220 punten per maart 2003. Het scenario dat zich 
opdringt is dat van een bank die zijn cliënten heeft voorgehouden een dief van hun eigen goed gevulde, 
doch matig renderende portemonnee te zijn als zij niet in aandelen en samenhangende derivaten 
(opties) zouden stappen. Veelzeggend is dat uit een in het vonnis opgenomen citaat uit het eerste advies 
van de bank blijkt dat A had aangegeven zijn in Pensioen gehouden gelden “niet in de risicosfeer” te 
willen beleggen, maar dat de bank een belegging in aandelen en opties als een beperkt risico aanmerkte, 
hetgeen er kennelijk toe heeft geleid dat A op alle drie de fronten – zowel in privé als met Beheer en 
Pensioen – het beleggingsavontuur is aangegaan. 
 
2. Ook impliceert de feitenweergave van het vonnis dat A weliswaar een actieve rol aannam bij het 
innemen van beleggingsposities, maar dat zijn adviseur bij de bank hier sterk in stuurde en dat beiden in 
toenemende mate geënerveerd raakten over de verliezen die in de portefeuilles werden geleden. Een 
associatie met gokverslaving dient zich aan: A c.s. kunnen gemeend hebben dat hun substantiële 
verliezen zich alleen nog lieten repareren door het cyclisch verdubbelen van de inzet op de speeltafel. De 
casinobank trekt nochtans altijd aan het langste eind, heet het dan. De bank in dit vonnis kwam echter 
niet ongeschonden uit de strijd, zij het dat zij wel op een belangrijk en interessant punt gehoor vond bij 
de rechter. 
 
3. Dat punt betreft haar beroep op art. 6:89 BW. Door niet in het heetst van de strijd zijn beklag te doen 
maar daarmee enige tijd te wachten, verspeelde A in belangrijke mate zijn recht zich te beklagen – in 
ieder geval met betrekking tot het advies om overwegend in aandelen te beleggen. Aan art. 6:89 BW ligt 
ten grondslag dat een aangesproken partij, de schuldenaar, bescherming verdient tegen late en 
daardoor moeilijk te betwisten klachten. Het is aan de schuldeiser te onderzoeken of de prestatie aan 
een gebrek lijdt en zo ja, de schuldenaar daarvan binnen bekwame tijd op de hoogte te stellen. Voor de 
koopovereenkomst geeft art. 7:23 BW een vergelijkbare regeling. 
 
4. A c.s. brak het op dat de bank vanaf 2002 vermogensoverzichten was gaan afgeven waarin 
risicoprofielen stonden vermeld, alsmede een weergave van de specifieke beleggingen. De rechtbank 
constateert dat A. c.s. eerst in hun aansprakelijkstellingen van 2004 en 2005, alsmede in de procedure, 
hebben gesteld dat zij (steeds) een risicomijdende beleggingsstrategie hadden voorgestaan. Aan de 
gegrondheid van die stelling komt de rechtbank dus niet toe. Daar is genoeg voor te zeggen: art. 6:89 
BW beschermt de schuldenaar niet alleen tegen afnemende bewijsmogelijkheden maar veronderstelt 
tevens dat gedane zaken soms geen keer meer kunnen nemen; dat tijdige reclame tijdige bijsturing 
mogelijk maakt. 
 
5. Wat in een geval als dit tegen het toepassen van art. 6:89 BW pleit, is de aard van de overeenkomst, 
die een voortdurende en complexe materie omvat, waarbij de wederzijdse deskundigheid in de regel 
bepaald uiteenloopt. Alle omstandigheden van het geval mogen een rol spelen (HR 23 november 
2007, NJ 2008/552) en de vorm van het protest is vrij (HR 11 juni 2010, NJ 2010/331). Deze open 
uitgangspunten ziet men terug in het sterk casuïstische, diffuse beeld dat uit de jurisprudentie over art. 
6:89 BW oprijst. Toegepast binnen het kader van financiële dienstverlening, zijn de uitkomsten divers. 
Zie bijv. Rechtbank Roermond 24 februari 2010 (NJF 2010/152) en Hof ’s-Hertogenbosch 5 augustus 
2008 (NJF 2009/64) voor een geslaagd beroep op 6:89 BW bij klachten over de zorgplicht van een bank. 
Anders: Rechtbank Amsterdam 17 november 2010 (LJN BP3481), waarin werd overwogen dat het bij 
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klachten over financiële dienstverlening (in dit geval vermogensbeheer) niet om feitelijke gebreken gaat, 
maar om tekortkomingen in dienstverlening op een gebied waarop de dienstverlenende partij bij uitstek 
deskundig is. Ook in HR 11 juni 2010 (NJ 2010/331) werd de bank niet gevolgd in haar stelling dat er 
niet binnen bekwame tijd geklaagd was. Uit deze afspraak volgt ook dat het klachtrecht van de crediteur 
niet hoeft te verdampen als de bank (enige) maatregelen neemt om aan de klachten tegemoet te 
komen. 
6. Gegeven de ook voor art. 6:89 BW geldende regel dat enkel tijdsverloop onvoldoende is voor 
rechtsverwerking (zie bijv. HR 18 januari 1991, NJ 1991/272), is goed pleitbaar dat van de schuldenaar 
wordt verlangd dat hij zijn art. 6:89-verweer motiveert met een uiteenzetting van – kort gezegd – feiten 
en omstandigheden waaruit volgt dat zijn positie door het tijdsverloop onredelijk is benadeeld of 
verzwaard. In de praktijk gebeurt dat al (alle feiten en omstandigheden spelen een rol), maar zeker bij 
ongelijkheden in positie, zou dit bewijsaspect vaker en explicieter aan de orde mogen komen. Deze 
gedachte vindt ook steun in HR 20 januari 2006 (NJ 2006/80), waarin de Hoge Raad een ambtshalve 
toetsing aan art. 6:89 BW verbood. De rechtsverwerking moet dus worden gesteld en deel gaan 
uitmaken van het processuele debat. 
 
7. Terugkerend naar het hier besproken vonnis valt op dat A c.s. wél zijn gevolgd in hun stelling dat zij 
zich tijdig hadden beklaagd over het uit de hand lopen van de optiehandel, althans over de vorm en 
omvang die dit aan had genomen. Dit impliceert vrij krachtig dat A c.s. (toch) tijdig hun bezorgdheid 
over de handelwijze van de bank tot uiting hebben gebracht en doet de vraag rijzen waarom de 
rechtbank hier niettemin geen algemene betekenis aan heeft willen verbinden. Het antwoord kan zijn dat 
als A c.s. ook de overeengekomen spreiding van de beleggingen (70% aandelen, 30% obligaties en het 
daarmee verbonden risicoprofiel) “onderuit” hadden gekregen, de bank zeer concreet zou worden 
getroffen in de belangen die art. 6:89 BW qua bewijsmogelijkheden beoogt te beschermen. Aldus blijft 
de kerk een beetje in het midden: A c.s. worden wel geacht het risicoprofiel te hebben geaccepteerd, 
althans op dat punt te laat te hebben geklaagd, maar vinden gehoor voor hun klacht dat de bank 
onvoldoende heeft onderzocht of de aard en omvang van optietransacties aansloot bij wat zij 
daadwerkelijk wilden (“know your customer”). 
 
8. Ten slotte signaleer ik het door de rechtbank voor 50% gehonoreerde beroep op eigen schuld van A 
c.s. Hoewel het vonnis ook hier niet veel feitelijk inzicht geeft, valt op dat de rechtbank A aanrekent dat 
hij onvoldoende “kritische vragen” aan de bank had gesteld. Het komt mij voor dat de rechter erg 
terughoudend moet zijn met een dergelijk oordeel, wederom gelet op de uiteenlopende deskundigheid 
van partijen. Daar komt in dit geval bij dat de bank duidelijk het voortouw had genomen om A c.s. tot 
een actieve beleggingstrategie te verleiden. Van “slapende” vermogens wordt de bank niet rijker, wel 
van “actieve” cliënten die bereid zijn op grote schaal aandelen- en optietransacties aan te gaan. 
 
mr. W.H. Bouman 


