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Afsluiten rentederivaat met klant is altijd een beleggingsdienst 

Inleiding 

In navolging van de Engelse banken
1
 is inmiddels wel met aan zekerheid grenzende waarschijnlijkheid aan te nemen dat ook 

de Nederlandse banken (zijnde ‘beleggingsondernemingen’ in de zin van de Wet op het financieel toezicht, Wft; hierna 

wordt steeds over banken gesproken) zich schuldig hebben gemaakt aan onzorgvuldige en agressieve/massale verkoop van 

rentederivaten aan klanten als gelijkwaardig alternatief voor vastrentende geldleningen in (met name) de jaren 2006, 2007 

en 2008.  

Een van de belangrijkste vragen voor de reikwijdte van de zorgplicht van banken in deze dossiers is of de verkoop van 

rentederivaten door banken aan klanten beschouwd moet worden als een beleggingsdienst of als een beleggingsactiviteit 

(= handelen voor eigen rekening). Dit is relevant voor de zwaardere wettelijke eisen die ten aanzien van beleggingsdiensten 

gelden. In diverse geschillen tussen klanten en banken blijken banken nog altijd het standpunt in te nemen dat er geen 

sprake was van een beleggingsdienst nu de bank voor eigen rekening handelde. 

Naar mijn mening is dit standpunt onjuist. 

Rentederivaten en beleggingsdiensten   

Er wordt door sommige rechtsgeleerden verdedigd dat banken bij het aangaan van een bilaterale OTC overeenkomst (zoals 

een renteswap) met een klant ‘voor eigen rekening’ hebben gehandeld, waardoor niet tevens een zogenaamde 

beleggingsdienst zou zijn verleend (met alle bijkomende wettelijke verplichtingen van dien). Dit onderscheid is relevant in 

de huidige (maatschappelijke) discussie rond de problemen die zich openbaren (hebben geopenbaard) als gevolg van de 

verkoop van rentederivaten. 

Het belangrijkste argument voor de onderbouwing van mijn mening dat de bank bij het afsluiten van een rentederivaat (of 

ander OTC product) een beleggingsdienst verleent, is dat deze mening ook door de Europese wetgever lijkt te worden 

gedeeld. In overweging 69 van de Richtlijn 2006/73/EG (“Uitvoeringsrichtlijn MiFID”) is namelijk expliciet vermeld dat 

wanneer een bank voor eigen rekening met cliënten (dat zijn zowel consumenten als niet-consumenten) handelt, dit moet 

worden aangemerkt als de uitvoering van orders van cliënten (= een beleggingsdienst) en daarom onderworpen is aan de 

eisen uit hoofde van Richtlijn 2004/39/EG (“MiFID”). Er is derhalve sprake van een beleggingsdienst. 

Dit blijkt mijns inziens overigens ook uit de inhoud, doel en strekking van de MiFID, de Uitvoeringsrichtlijn MiFID en de 

Verordening (EG) nr. 1287/2006 (“MiFID Verordening”). Zo blijkt bijvoorbeeld uit artikel 4 lid 1 alsmede uit Annex I, artikel A 

van MiFID dat ook beleggingsactiviteiten kwalificeren als beleggingsdienst wanneer zij aan derden (“third parties”) (en dus 

niet uitsluitend aan “clients/cliënten”) worden verleend. Het is dus niet juist om te stellen dat handel ‘voor eigen rekening’ 

niet aangemerkt kan worden als een beleggingsdienst in de zin van de MiFID/Wft. Het door AFM in haar “Aanbevelingen 

Rentederivatendienstverlening” (februari 2014, pagina 8) beschreven onderscheid tussen ‘losse verkoop’ van een product 

of als een transactie met een klant waarmee de bank een (bestendige) relatie heeft, is naar mijn mening dan ook niet 

relevant. Ook de ‘losse verkoop’ van een rentederivaat dient beschouwd te worden als een beleggingsdienst. 

  

                                                           
1 Zie voor uitkomsten van het onderzoek naar ‘poor practices’ bij verkoop van rentederivaten door banken in Engeland de website van de 
Engelse toezichthouder FCA (voorheen: FSA) http://www.fca.org.uk/static/fca/documents/fsa-interest-rate-hedging-products.pdf  

http://www.fca.org.uk/static/fca/documents/fsa-interest-rate-hedging-products.pdf
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Uit artikel 24 MiFID volgt bovendien dat banken uitsluitend bij ‘het handelen voor eigen rekening’ (en andere genoemde 

diensten) met ‘in aanmerkingen komende tegenpartijen’ niet aan de verplichtingen van de artikelen 19, 21 and 22(1) MiFID
2
 

behoeven te voldoen (dat is logisch aangezien dit banken, verzekeraars etc. zijn waarvan verwacht mag worden dat deze 

zeer bekwaam zijn). A contrario geredeneerd volgt hieruit dat een bank die voor eigen rekening handelt met een 

professionele (niet in aanmerking komende tegenpartij) of niet-professionele belegger in de zin van de MiFID/Wft (in 

beginsel) aan de genoemde bepalingen dient te voldoen. 

Derivatenovereenkomsten met ‘in aanmerking komende tegenpartijen’ 

Het onderscheid tussen ‘in aanmerking komende tegenpartij’ en (niet-)professionele belegger in de zin van de Wft is van 

belang voor de reikwijdte van de zorgplicht die de bank in acht dient te nemen ten aanzien van bepaalde professionele 

beleggers en niet-professionele beleggers. Dit onderscheid is met name van belang in het geval dat rentederivaten aan 

(zeer) grote ondernemingen zijn verkocht die mogelijk kwalificeren als professionele belegger. 

Artikel 4:18b van de Wft bepaalt expliciet dat de artikelen 4:19, 4:20, 4:22, 4:23, 4:24, 4:89, 4:90, 4:90a, 4:90b, 4:90c en 

4:90d, eerste lid, Wft (de “MiFID-gedragsregels”) niet van toepassing zijn op het ontvangen en doorgeven van orders en het 

uitvoeren van orders of rechtstreeks daarmee verband houdende nevendiensten met in aanmerking komende 

tegenpartijen.
3
 Dit zijn in beginsel alleen de partijen die in artikel 1:1 van de Wft als zodanig zijn gedefinieerd (zoals 

bijvoorbeeld banken, beleggingsondernemingen en verzekeraars), dan wel de hierna nog nader toe te lichten professionele 

beleggers die qua omvang als zodanig kwalificeren, mits zij expliciet hebben ingestemd met een kwalificatie als in 

aanmerking komende tegenpartij.  

Dit is door de Nederlandse wetgever uitgebreid toegelicht. Zie de parlementaire toelichting bij artikel 4:18b Wft (31.086, nr 

3): “Een beleggingsonderneming kan bepaalde cliënten aanmerken als in aanmerking komende tegenpartij. Deze 

kwalificatie is alleen relevant in verband met het verlenen van de in het eerste lid genoemde beleggingsdiensten of het 

verlenen van rechtstreeks daarmee verband houdende nevendiensten. Bij het verlenen van beleggingsdiensten gaat het om 

het ontvangen en doorgeven van orders van cliënten met betrekking tot financiële instrumenten en het voor rekening van 

cliënten uitvoeren van orders. Ook indien een beleggingsonderneming een order voor een cliënt uitvoert door zelf een 

overeenkomst tot aan- of verkoop van een financieel instrument met die cliënt aan te gaan (voor eigen rekening te 

handelen, wederpartij bij dat contract te zijn) is sprake van het uitvoeren van een order.” [onderstreping BAIS Legal]. 

Hier wordt ook door de Nederlandse wetgever expliciet benadrukt dat het voor eigen rekening aangaan door een bank van 
overeenkomsten ter zake van financiële instrumenten met cliënten als het ‘verlenen van een beleggingsdienst’ (namelijk 
het uitvoeren van een order) in de zin van MiFID/Wft dient te worden beschouwd. 

 

Toen banken nog uitsluitend met andere banken derivatenovereenkomsten voor eigen rekening plachten aan te gaan, 

kwalificeerden de partijen bij deze overeenkomsten als ‘in aanmerking komende tegenpartijen’ waardoor de MiFID-

gedragsregels niet van toepassing waren. Dit is (helaas) niet langer het geval nu banken ook met het MKB, 

onderwijs/zorginstellingen en andere niet-professionele beleggers OTC derivatenovereenkomsten zijn aangegaan (en de 

gevolgen daarvan zijn inmiddels zichtbaar). Niet-professionele beleggers alsmede professionele beleggers die qua omvang 

als zodanig kwalificeren (zie definitie van ‘professionele belegger’ onder o van de Wft, hierna een “grote professionele 

belegger”), dan wel die over voldoende deskundigheid, kennis en ervaring beschikken én op verzoek conform artikel 4:18c 

Wft als zodanig door de bank zijn gekwalificeerd (hierna beiden te noemen: “niet-financiële, professionele belegger”), zijn 

(in beginsel) geen ‘in aanmerking komende tegenpartij’. 

  

                                                           
2 In de Wft opgenomen in de artt. 4:19, 4:20, 4:22, 4:23, 4:24, 4:89, 4:90, 4:90a, 4:90b, 4:90c en 4:90d, eerste lid. 
3 Opgemerkt zij dat indien er sprake is van advies, het evident is dat dit kwalificeert als een beleggingsdienst. Ik neem aan dat de Europese 
wetgever heeft verondersteld dat een ‘in aanmerking nemende tegenpartij’ (in beginsel) geen advies nodig heeft/zal vragen. Als dat toch 
zo is kan een beleggingsonderneming niet de MiFID-gedragsregels ‘waiven’ en zal dus afhankelijk van de kwalificatie van de klant 
(professionele versus niet-professionele belegger) de relevante MiFID-gedragsregels in acht moeten nemen. 
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Kwalificatie van “niet-financiële, professionele beleggers” als ‘in aanmerking komende tegenpartij’  

Een niet-financiële, professionele belegger kan echter alleen gekwalificeerd worden als ‘in aanmerking komende 

tegenpartij’ indien en voor zover hij daar expliciet mee heeft ingestemd ingevolge artikel 4:18b Wft.
4
 

Zie hiervoor de toelichting van artikel 49b Bgfo: “Verder zal de cliënt slechts afstand van die bescherming kunnen doen door 

schriftelijk, in een document dat losstaat van de cliëntenovereenkomst, te bevestigen dat hij zich bewust is van de gevolgen 

die aan het verlies van de bescherming zijn verbonden.” Deze disclaimer mag dus niet ergens worden weggemoffeld in de 

(cliënt)overeenkomst (als die er al is). In de in opspraak geraakte rentederivatenovereenkomsten zal naar mijn mening 

overigens helemaal niet gesproken worden over ‘in aanmerking komende tegenpartij’ maar van professionele of niet-

professionele belegger. Los van het feit of deze laatstgenoemde kwalificaties juist zijn in het individuele geval, kunnen 

hiermee nimmer de toepasselijke MiFID-gedragsregels uitegsloten worden/buiten werking worden gesteld. Dit houdt in dat 

de bank altijd onderzoek had moeten doen of rentederivaat passend was (in het geval van execution only dienstverlening) 

of geschikt (in geval van beleggingsadvies). 

Het wettelijk onderscheid tussen niet-financiële professionele beleggers en ‘in aanmerking komende tegenpartijen’ lijkt 

overigens logisch nu niet-financiële professionele beleggers in beginsel niet aangemerkt kunnen worden als ervaren spelers 

op de financiële OTC derivatenmarkten. In het geval dat zij wel ervaren en deskundig genoeg zijn, dan kunnen zij ermee 

instemmen dat zij worden gekwalificeerd als ‘in aanmerking komende tegenpartij’ (en dus niet als professionele belegger 

zoals dat in praktijk is gebeurd). De bank dient dan wel adequaat te onderzoeken of een niet-financiële professionele 

belegger daadwerkelijk als een ‘in aanmerking komende tegenpartij’ kwalificeert. 

Geen kwalificatie als ‘in aanmerking komende tegenpartij’ bij advies en/of vermogensbeheer 

Bovendien richt artikel 4:18b Wft zich uitsluitend op het doorgeven en uitvoeren van orders en niet op beleggingsadvies en 

vermogensbeheer. Het tweede lid van dit artikel impliceert dat de bank grote professionele beleggers in geval van 

beleggingsadvies en vermogensbeheer niet kán kwalificeren als in aanmerking komende tegenpartij (hetgeen ook logisch 

lijkt aangezien een in aanmerking komende tegenpartij doorgaans niet om advies en/of vermogensbeheer zal verzoeken 

gelet op de eigen bekwaamheid) – en in de gevallen dat een ‘in aanmerking komende tegenpartij’ wel om deze diensten 

verzoekt dan zal een geschiktheidstoets noodzakelijk zijn). Deze opvatting wordt ook gedeeld door de Europese 

Commissie.
5
 

Beleggingsadvies 

 

Banken geven als standaardreactie bij klachten over de dienstverlening ter zake van rentederivaten dat zij niet hebben 

opgetreden als “adviseur” van de klant. Of de bank advies heeft verleend is relevant, omdat de bank informatie dient in te 

winnen van de klant over diens financiële positie, kennis, ervaring, doelstellingen en risicobereidheid en haar advies moet 

baseren op voornoemde informatie. De wens van veel klanten om hun financieringslasten te fixeren en de risico’s 

verbonden aan de tussentijdse marginverplichtingen (en negatieve waarde bij tussentijdse aflossingen en/of beëindiging 

van de rentederivaten), zijn belangrijke elementen van het klantenprofiel voor de beantwoording van de vraag of een 

rentederivaat überhaupt wel een geschikt product is geweest. 

 

Adviseren is het in de uitoefening van een beroep of bedrijf aanbevelen van een of meer specifieke financiële instrumenten 

aan een bepaalde cliënt. Dit artikel is afkomstig uit artikel 4 lid 1, punt 4, van MiFID
6
 dat de definitie van beleggingsadvies 

bevat: het doen van gepersonaliseerde aanbevelingen aan een cliënt, hetzij op diens verzoek hetzij op initiatief van de 

bank, met betrekking tot één of meer transacties die met financiële instrumenten verband houden. Artikel 52 van de 

Uitvoeringsrichtlijn MiFID
7
 bepaalt vervolgens dat voor de toepassing van de in artikel 4, lid 1, punt 4, van de MiFID richtlijn 

                                                           
 
5 ‘Your Questions on MiFID’, zie pagina 105, vraag 78. 
6 Richtlijn 2004/39/EG. 
7 Richtlijn 2006/73/EG. 
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opgenomen definitie van beleggingsadvies een gepersonaliseerde aanbeveling een aanbeveling is die gedaan wordt aan 

een persoon in diens hoedanigheid van belegger of potentiële belegger of in diens hoedanigheid van agent voor een 

belegger of potentiële belegger. Deze aanbeveling moet worden voorgesteld als een aanbeveling die geschikt is voor de 

betrokken persoon, of moet berusten op een afweging van diens persoonlijke omstandigheden en moet als oogmerk 

hebben dat een van de volgende reeks stappen wordt gezet: 

a) een bepaald financieel instrument wordt gekocht, verkocht, geruild, te gelde gemaakt, gehouden, 

overgenomen of er wordt daarop ingetekend; 

b) een aan een bepaald financieel instrument verbonden recht wordt uitgeoefend of juist niet uitgeoefend om 

een financieel instrument te kopen, te verkopen, te ruilen, te gelde te maken of daarop in te tekenen. 

 

Indien aanbevelingen betrekking hebben op een financieel instrument, omvat het begrip adviseren ook de aanbevelingen 

aan een (natuurlijke of rechts)persoon die handelt in de uitoefening van een beroep of bedrijf.
8
 In een advies kunnen ook 

meerdere specifieke financiële producten worden aanbevolen.
9
 Advisering in de vorm van het doen van een concrete 

aanbeveling van een of meer financiële producten aan een cliënt vormt een eerste schakel binnen de distributieketen.  

Altijd onderzoek doen bij klanten die geen ‘in aanmerking komende tegenpartijen’ zijn (ken-uw-klant) 

Naar mijn mening kan de bank bij het handelen voor eigen rekening met een wederpartij dus alleen onder toepassing van 

de MiFID-gedragsregels (zoals opgenomen in de Wft) uitkomen indien en voor zover er sprake is van een in aanmerking 

komende tegenpartij. De bank dient derhalve altijd onderzoek te doen naar de klant te doen wanneer er sprake is van een 

niet-financiële, professionele belegger of een niet-professionele belegger. Zoals reeds toegelicht is dit in lijn met MiFID.
10

 

Aangezien de meeste banken bij de verkoop van de rentederivaten aan de klant een presentatie hebben gegeven die door 

een treasury specialist was opgesteld, toegespitst op de individuele situatie van de klant (gepersonaliseerd) en met het 

oogmerk dat de betreffende klant zou overgaan tot het aanschaffen van een van de (doorgaans) twee geadviseerde 

financieel instrumenten (een renteswap dan wel een rentecap), kan deze presentatie niet worden aangemerkt als een 

‘algemeen’ advies. Met deze presentatie hebben banken een beleggingsdienst in de zin van artikel 1:1 van de Wft verleend 

en wel het in de uitoefening van beroep of bedrijf adviseren over financiële instrumenten (sub d van de definitie “verlenen 

van een beleggingsdienst”). Er is dus sprake van beleggingsadvies (ongeacht of de klant een niet-professionele of een niet-

financiële, professionele belegger is), zodat de bank een klantenprofiel moet opstellen en het beleggingsadvies op het aldus 

verkregen profiel van de klant dient af te stemmen.
11

 In de praktijk is bij de verkoop van rentederivaten veelal geen 

(deugdelijk) klantenprofiel opgesteld of heeft de bank het profiel opgesteld nadat het advies al was gegeven. Dit houdt in 

dat veel van de door banken verstrekte beleggingsadvies nimmer kunnen zijn afgestemd op het profiel van de klant. De 

betreffende bank pleegt dus niet alleen wanprestatie pleegt jegens zijn klant maar handelt ook onrechtmatig. 

Margin aanhouden en aanvullende vereisten jegens ‘in aanmerking komende tegenpartijen’ 

Verder worden in geschillen over rentederivaten veel rookgordijnen door de banken opgeworpen ten aanzien van de 

margin. De zogenaamde marginverplichting ex artikel 4:25 Wft en artikel 86 Bgfo is óók van toepassing op ‘in aanmerking 

komende tegenpartijen’. Bovendien wordt in de praktijk ook aan professionele beleggers margin voor rentederivaten geëist 

(in de vorm van hypotheekrechten). Hoewel banken in hun brochures (die zijn opgesteld voor derivatenhandel in het 

algemeen) melding maken van een mogelijke margin verplichting, wordt aangegeven dat de bank daar nadere afspraken 

over maakt. In presentaties (adviezen) is er echter met geen woord over deze marginverplichtingen gerept en ook in 

contracten zijn geen duidelijke afspraken daarover gemaakt (soms zelfs helemaal niet). Sommige banken leggen thans zelfs 

de marginverplichtingen in strijd met hun eigen contracten uit, naar ik vermoed om een (aanzienlijk) deel van hun 

effectenkredietverlening ‘off balance’ te houden. 

                                                           
8 Kamerstukken II, vergaderjaar 2005–2006, 29 708, nr.19, p. 358. 
9 Kamerstukken II, vergaderjaar 2005–2006, 29 708, nr.19, p. 359. 
10 Zie onder meer vraag 66, 28.1 en 118 van ‘Your Questions on MiFID’ van de Europese Commissie, laatste versie 31 oktober 2008. 
11 Zie artikel 4:23 Wft. 
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Ook ‘in aanmerking komende tegenpartijen’ zijn bovendien tevens aan te merken als ‘cliënt’ in de zin van MiFID (zie 

overweging 40 van MiFID). Hierdoor zijn ook voor dit soort cliënten de bepalingen ter zake van bijvoorbeeld 

vermogensscheiding en het tegengaan van belangenverstrengeling van toepassing. Ook (het al dan niet naleven van) deze 

verplichtingen zijn in het licht van de huidige  ‘OTC derivaten discussie’ interessant.  

Conclusie 

Een bank die voor eigen rekening een rentederivatenovereenkomst sluit met een klant verleent daarmee (tevens) een 

beleggingsdienst, namelijk het uitvoeren van een order. In dat geval dient de bank vóór het aangaan van de 

rentederivatenovereenkomst onderzoek te doen naar de kennis en ervaring van de betrokken partij. In het geval dat de 

bank ook adviseert, dient zij onderzoek te doen naar de financiële positie, kennis, ervaring, doelstellingen en 

risicobereidheid van de betreffende klant en het advies af te stemmen op de verkregen informatie. In veel dossiers blijkt 

dat een rentederivaat (nog even afgezien van kennis en ervaring) niet overeenkomt met de doelstelling en/of 

risicobereidheid van de klant. Het product was dus ongeschikt. Ook in het geval dat de bank als voorwaarde heeft gesteld 

dat een rentederivaat moest worden afgesloten terwijl dat gelet op de financiële positie van de klant niet noodzakelijk was, 

is het aannemelijk dat het product voor de klant ongeschikt was. Hoewel in de huidige discussie rond de verkoop van 

rentederivaten aan niet in aanmerking komende tegenpartijen het product (althans de afstemming van het derivaat op de 

financiering) in zijn algemeenheid op bepaalde punten ondeugdelijk is (bijvoorbeeld tussentijdse verhoging van de opslagen  

en aanwezigheid van een ‘overhedge’ – deze punten zouden banken naar mijn mening uit eigener beweging dienen te 

herstellen), is de vraag of een rentederivaat voor een bepaalde klant passend (execution only) of geschikt 

(beleggingsadvies) was afhankelijk van de individuele omstandigheden van het geval. 

In de thans lopende discussies rond de rentederivatenovereenkomsten is verder voor de wettelijke verplichtingen relevant 

hoe partijen bij deze overeenkomst kwalificeren (zie ook overweging 35 van MiFID).  

 

*** 


