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Wat komt er aan bod



Tekst + Foto (75%-25%)

Juridische kwalificatie van de Robo-advies:

 ESMA definitie: “Het verstrekken van 

beleggingsadviezen of het verlenen van 

vermogensbeheerdiensten wanneer dit

geheel of gedeeltelijk plaatsvindt door middel van een 

geautomatiseerd of semigeautomatiseerd systeem

dat met de klant in contact staat.”

Juridisch kader



Tekst + Foto (75%-25%)

Juridische kwalificatie van de Robo-advies: de Wft

 Wft: ‘techniekneutraal’

 (semi)automatisch advies kan kwalificeren als een 

beleggingsdienst (art. 1:1 Wft)

 Wat is hiervoor voldoende?  “het in de uitoefening 

van een beroep of bedrijf aanbevelen van een of 

meer specifieke financiële producten aan een 

bepaalde consument of, indien het een financieel 

instrument of verzekering betreft, cliënt”

 Beleggingsdiensten omvatten niet alleen advies, 

maar ook andere automatische financiële 

dienstverlening. Denk aan:

 het automatisch ontvangen en doorgeven van orders met 

betrekking tot financiële instrumenten;

 het voor rekening van cliënt automatisch uitvoeren van orders met 

betrekking tot financiële instrumenten;

 Het automatisch beheren van een individueel vermogen.

Juridisch kader



Tekst + Foto (75%-25%)

Juridische kwalificatie van de Robo-advies: de Wft

 Advies in ons dagelijks spraakgebruik is dus soms een 

beleggingsdienst, soms ook niet 

 Niet vergunningplichtig:

 Bepalen / vaststellen risicoprofiel

 Algemeen financieel advies

 Hersteladvies (mits algemeen: verhogen inleg, 

bijstellen doel, beleggingen aanpassen, verlengen 

termijn tot behalen doel)

 Let op grensgebieden

 Advies dat bij risicoprofiel keuze gemaakt kan 

worden uit één of meerdere mixfondsen uit een door 

de adviseur gemaakte selectie van vijf mixfondsen.

 Advies product te verlengen.

Juridisch kader



Tekst + Foto (75%-25%)

Gevolgen van de kwalificatie ’beleggingsdienst’:

 De aanbieder van een beleggingsdienst is 

vergunningsplichtig (2:96 Wft). 

  De aanbieder van een beleggingsdienst

kwalificeert als beleggingsonderneming (art. 1:1 

Wft).

  Op een beleggingsonderneming rusten 

bijzondere zorgplichten (Afdeling 4.2.3. Wft).

 E.g: inwinnen van informatie van Cliënt (financiële 

positie, kennis, ervaring, doelstellingen en 

risicobereidheid);

 kwalificeren van cliënten (professioneel en niet-

professioneel) volgens een vaste procedure;

 op basis daarvan informeren over de eigenschappen en 

risico’s van producten.

Juridisch kader



Tekst + Foto (75%-25%)

Andere wetgeving waarmee de robo-adviseur rekening 

moet houden

 Op beleggingsonderneming is tevens van 

toepassing:

 De Wwft (onderzoeks- en meldingsplicht);

 Denk ook aan de AVG (zorgvuldigheid, transparantie 

en meldingsplicht)

Juridisch kader



Tekst + Foto (75%-25%)

Overtreden Wft of Wwft

 Publiekrechtelijke sancties

 Normoverbrengende brief/gesprek 

 Aanwijzing;

 Last onder dwangsom; 

 Bestuurlijke boete (max EUR 8 resp. 10 miljoen);

 Publicatie van de aanwijzing/ dwangsom of boetes.

 Privaatrechtelijke sancties

 Vordering tot schadevergoeding (o.d./wanprestatie)

Overtreden AVG

 Bestuurlijke boete:

 Normaal vergrijp: max € 10 miljoen of 2 % van 

wereldwijde jaaromzet;

 Ernstig vergrijp: max € 20 miljoen of 4 % van 

wereldwijde jaaromzet. 

Juridisch kader



Tekst + Foto links (75%-25%)

Administratieve verplichtingen, meldplichten en 

zorgplichten: jongleren met brandende fakkels, maar nu 

door robots?

 Wie is de klant? Wat wilt hij bereiken?  (Wft)

 Zijn er onregelmatigheden die melding behoeven? (Wwft)

 Wordt voldoende informatie gevraagd om de klant te 

kunnen kwalificeren? (Wft)

 Wordt niet onnodig veel informatie ingewonnen? (AVG)

 Wordt vervolgens voldoende informatie verstrekt aan de 

klant, op basis van zijn eigen kennis en behoeften? (Wft)

 Is er aanleiding om de cliënt opnieuw te kwalificeren? 

(Wft)

 Wordt verkregen informatie tevens gebruikt om een 

algoritme te trainen, in welke mate is dit toegestaan? 

(AVG)

Uitdagingen



Tekst + Foto links (75%-25%)

De zorgplicht bij robo-advies: Juridische wild west?

 Uitgangspunt AFM (leidraad 2018): ‘de huidige lat van 

beleggersbescherming bij traditioneel vermogensbeheer 

verschilt niet ten opzichte van (semi-automatische

dienstverlening’.

 Echter, AFM eveneens: ‘voor (semi-)automatische 

dienstverlening gelden specifieke kansen en risico’s 

waardoor een andere invulling van de zorgplicht 

gerechtvaardigd kan zijn’.

 Wat betekent dit nu voor de praktijk?

Uitdagingen



Tekst + Foto links (75%-25%)

De zorgplicht bij robo-advies: Juridische wild west?

Leidraad zorgplicht bij (semi-)automatisch 

vermogensbeheer. Handvaten:

 De AFM verwelkomt innovatie van dienstverlening in het 

algemeen, waaronder SAV, mits aan de eisen van de 

zorgplicht wordt voldaan.

 Randvoorwaarden :

 Zorgvuldige ontwikkeling en beheer van 

geautomatiseerde systemen. Denk aan de juiste IT-

certificaten (COBIT 5 en ISO 27001/27002);

 Klantbelang moet het uitgangspunt te zijn bij 

ontwikkeling van de programma’s en algoritmes;

 Speciale invulling van de compliancefunctie (kennis 

van regelgeving, finance én de geautomatiseerde 

systemen/algoritmen;

 Wees terughoudend met zelflerende algoritmes.

Uitdagingen



Tekst + Foto links (75%-25%)

Waar kan robo-advies effectief worden ingezet?

AFM: Visie op robo-advies 

Doorlopende nazorg: een praktische limitatie?

Uitdagingen



Tekst + Foto (50%-50%)

1. De bestaande financiële- en datawetgeving 

geldt onverkort voor robo-adviseurs en 

geautomatiseerde vermogensbeheerders.

2. De geldende zorgplicht kan anders worden 

ingevuld, maar moet dezelfde 

klantbescherming garanderen. 

3. Kijk ook verder dan alleen de Wft

verplichtingen (Wwft, AVG, enz….) 

4. Compliance met deze normen kan (en moet) 

het uitgangspunt vormen bij de ontwikkeling 

van robo-adviseurs en vermogensbeheerders.

5. Blijf de robo-adviseur controleren en 

doorontwikkelen, en let daarbij ook op externe 

veranderingen (ook m.b.t. het recht!)

6. Zet robo-advies in, daar waar het effectief en 

met beperkt risico kan worden toegepast.

Key takeaways



Tekst + Foto links (50%-50%)

Verdergaande Europese harmonisatie

 Commission white paper on artificial intelligence

 Tweezijdige benadering:

 Stimuleren van innovatie

 Indammen voorzienbare risico’s 

 Toename aan productveiligheidswetgeving voor 

financiële diensten

AFM en DMB bieden meer ruimte voor maatwerk 

en dialoog bij beleidsvorming

 Maatwerk voor innovatieve producten mogelijk

 Oproep tot dialoog omtrent beleidsontwikkeling

Wat brengt de toekomst?
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Afsluiting

Bezoekadres

Lange Voorhout 3

2514 EA Den Haag

T. 070 – 376 06 06

E. info@barentskrans.nl

Postadres

Postbus 30457

2500 GL Den Haag

T. 070 – 376 06 06

F. 070 – 365 18 56
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