
Nr. 6 juni 2020 267Tijdschrif t voor  FINANCIEEL RECHT

Jurisprudentie over 
perpetuals, steepeners en 
f loaters weer actueel door 
COVID-19?

mr. J.S. Kruijt1

1. Inleiding

ABN AMRO en ING hebben op 30 maart jl. bekend 

gemaakt dat zij tot tenminste 1 oktober 2020 

geen dividend zullen uitkeren of eigen aandelen 

inkopen. Daarmee geven de grootbanken gehoor 

aan de oproep van de ECB om sterk gekapitaliseerd 

te blijven en steun te bieden aan de door COVID-19 

geplaagde economie.2 Ook Rabobank geeft 

gehoor aan de oproep van de ECB en slaat drie 

betalingsrondes over op de door haar uitgegeven 

Rabobank Certificaten. De betalingen worden niet 

op een later moment ingehaald. De Vereniging 

van Effectenbezitters heeft Rabobank inmiddels 

om tekst en uitleg gevraagd naar aanleiding 

van klachten uit haar achterban. Rabobank 

Certificaten hebben belangrijke eigenschappen 

van eeuwigdurende obligaties (hierna: perpetuals). 

Toen deze en andere niet-traditionele obligaties, 

zoals steepeners en f loaters, in waarde daalden of 

zelfs waardeloos af liepen tijdens de kredietcrisis, 

heeft dat een toename in het aantal procedures 

over deze producten tot gevolg gehad. Perpetuals, 

steepeners en f loaters werden en worden onder 

andere uitgegeven door banken. Af hankelijk van de 

exacte voorwaarden van het product mogen banken 

het met deze producten opgehaalde vermogen tot 

hun kernkapitaal rekenen.3 Beleggers kunnen 

deze producten over het algemeen op de beurs 

kopen, maar ze worden ook ‘aan de man gebracht’ 

door, soms aan de uitgevende banken gelieerde, 

beleggingsadviseurs en vermogensbeheerders. 

Daarom richtten beleggers hun claims in het 

verleden regelmatig aan hun beleggingsadviseur 

of vermogensbeheerder. De vraag is of dergelijke 

claims weer te verwachten vallen nu de koers 

van sommige van deze producten door de huidige 

1. Jelmer Kruijt is advocaat financieel recht bij VESPER 

Advocaten te Amsterdam.

2. Recommendation of the European Central Bank of 

March 2020 on dividend distributions during the 

COVID-19 pandemic and repealing Recommendation 

(ECB/2020/1) (ECB/2020/19).

3. Zie art. 25 e.v. van Verordening (EU) nr. 575/2013.

onzekere marktomstandigheden weer onder druk 

staat.

2. Opbouw van deze bijdrage

In deze bijdrage zal ik eerst enkele belangrijke 

kenmerken en risico’s van perpetuals, f loaters en 

steepeners bespreken. Andere niet-traditionele 

obligaties laat ik buiten beschouwing. Daarna zal 

ik de verplichtingen van de beleggingsadviseur en 

de vermogensbeheerder terzake deze producten 

belichten jegens (particuliere) niet-professionele 

beleggers. Na een bespreking van de jurisprudentie4 

die zich inmiddels gevormd heeft over perpetuals, 

steepeners en f loaters zal ik, mede aan de hand van 

twee perpetuals en een steepener die momenteel 

in de markt verkrijgbaar zijn, bezien in hoeverre 

claims over deze producten weer te verwachten 

vallen. 

3. Enkele belangrijke kenmerken van 
perpetuals, steepeners en f loaters

Alhoewel elk product zijn eigen karakteristieken 

kent, geldt in grote lijnen het volgende. Perpetuals 

zijn obligaties die in tegenstelling tot traditionele 

obligaties geen vaste af losdatum (einddatum) 

hebben en eeuwigdurend zijn. De vordering is bij 

eventuele samenloop achtergesteld aan andere 

schuldeisers van de uitgevende instelling. De 

uitgevende instelling heeft het recht om na een 

aantal jaren eenzijdig over te gaan tot af lossing. 

De uitkering van rente vindt periodiek plaats maar 

is veelal ter volledige discretie van de uitgevende 

instelling. Rente die niet wordt uitgekeerd 

(‘overgeslagen’), is soms niet meer verschuldigd.

Steepeners zijn langlopende obligaties zonder vaste 

af losdatum waarvan de rente – vaak na enkele jaren 

4. Ik baseer mij daarbij op de openbare 

uitsprakenregisters van de Rechtspraak (www.

rechtspraak.nl) en het Klachteninstituut Financiële 

Dienstverlening (www.kifid.nl/uitspraken).
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waarin de rente gefixeerd is - af hankelijk wordt 

gesteld van een vermenigvuldigingsfactor keer het 

verschil tussen een lange en korte interbancaire 

rente. Een vaak voorkomende structuur is vier keer 

het verschil tussen de tien-jaars rente en de twee-

jaars rente, vermeerderd met een opslag. Steepeners 

hebben vaak een minimumrentevergoeding (een 

‘f loor’) en een maximumrentevergoeding (een 

‘cap’). 

Floaters zijn langlopende obligaties waarvan 

de rentevergoeding iedere drie of zes maanden 

wordt herzien op basis van de dan geldende korte 

interbancaire rente. De rente wordt vermeerderd 

met een vaste opslag. Ook f loaters hebben vaak een 

minimum- en/of een maximumrentevergoeding.

4. Enkele belangrijke risico’s van 
perpetuals, steepeners en f loaters

Aan perpetuals is het risico verbonden dat de 

onzekerheid over het moment van af lossing of het 

ontbreken daarvan tot extra koersverlies leidt. 

Als bijvoorbeeld de koers van bestaande obligaties 

daalt omdat bij nieuwe obligaties een hogere rente 

wordt geboden, kan het daardoor veroorzaakte 

koersverlies van een perpetual hoger zijn dan het 

koersverlies van een traditionele obligatie, omdat 

bij de perpetual niet het vooruitzicht bestaat 

dat de lening op termijn zal worden afgelost 

en dan tegen een beter rendement kan worden 

herbelegd.5 Vanwege de eeuwigdurende looptijd 

en het achtergestelde karakter bestaat er een 

groter debiteurenrisico. Als de rente omlaag wordt 

bijgesteld of zelfs wordt overgeslagen resulteert dat 

in een daling van inkomsten en koersverlies. De 

koers kan verder onder druk komen te staan als 

gevolg van een afname van de kredietwaardigheid 

van de uitgevende instelling. Een belangrijk risico 

van een negatieve koersontwikkeling bestaat ook 

door een negatieve ontwikkeling van de rente 

van een andere vastrentende waarde waaraan 

de rentevergoeding van sommige producten is 

gekoppeld (denk bijvoorbeeld aan staatsleningen). 

Omdat perpetuals, f loaters en steepeners veelal 

door financiële ondernemingen worden uitgegeven 

kan er ook een spreidingsrisico bestaan. Risico’s 

die eigen zijn aan perpetuals kunnen ten dele ook 

spelen bij obligaties die niet perpetueel zijn maar 

wel zeer lang lopen, bijvoorbeeld dertig of veertig 

jaar.6

5. Hof ’s-Hertogenbosch 14 juni 2016, ECLI: NL: GHSHE: 

2016: 2346.

6. GC 10 oktober 2011 nr. 255.

5. Jurisprudentie binnen de 
beleggingsdiensten beleggingsadvies 
en vermogensbeheer

Er zijn procedures aangespannen binnen 

een execution-only relatie7 maar de meeste 

uitspraken die ik heb aangetroffen over deze 

producten spelen binnen een beleggingsadvies- 

of vermogensbeheerrelatie. In het gros van deze 

zaken stellen beleggers dat zij onvoldoende 

zijn geïnformeerd en/of gewaarschuwd over 

kenmerken en risico’s. Een ander belangrijk 

telkens terugkerend verwijt is dat deze producten 

niet geschikt zijn gezien de beleggingsdoelstelling 

en risicotolerantie van de belegger en niet passen 

binnen het overeengekomen risicoprofiel. Alvorens 

nader in te gaan op de manier waarop er in de 

rechtspraak is omgegaan met deze verwijten 

bespreek ik kort de in dit kader relevante 

(zorg)plichten van de beleggingsadviseur en 

vermogensbeheerder.

6. De beleggingsadviesrelatie

De kern van een beleggingsadviesrelatie is dat 

de belegger - al dan niet na verkregen advies -zelf 

beslist over het uitvoeren van beleggingstransacties 

en daarom zelf verantwoordelijk is voor de 

gevolgen daarvan. Dit kan alleen anders zijn als 

vast komt te staan dat de beleggingsadviseur niet 

heeft gehandeld zoals een redelijk bekwaam en 

redelijk handelend beleggingsadviseur betaamt. 

Voordat een beleggingsadviseur zijn diensten 

mag verlenen moet hij eerst informatie inwinnen 

over de (potentiële) belegger en zijn advies daarop 

baseren. Deze onderzoeksplicht is civielrechtelijk 

verankerd in art. 7:401 BW en art. 6:248 BW en 

publiekrechtelijk in onder meer art. 4:23 Wft.8 De 

ingewonnen informatie moet de beleggingsadviseur 

in staat stellen om te beoordelen of de belegger 

de aanbevolen transactie kan begrijpen en 

financieel kan dragen en of de transactie past bij 

zijn beleggingsdoelstelling en risicotolerantie.9 

De beleggingsadviseur moet de ingewonnen 

informatie en de beoordeling van de geschiktheid 

van de transactie voor de belegger vastleggen.10 

Op basis van het vastgestelde cliëntprofiel 

komen partijen over het algemeen een (doel)

risicoprofiel overeen. Aan dit risicoprofiel wordt 

een standaardverdeling van beleggingscategorieën 

gekoppeld. Beleggingsdienstverleners hanteren 

7. Zie bijvoorbeeld GC 24 september 2013, nr. 2013-280; 

CvB 20 januari 2015, nr. 2015-002 en GC 16 april 2015, 

nr. 2015-122.

8. Art. 4:23 Wft betreft de implementatie van art. 25 

van Richtlijn 2014/65/EU en is nader uitgewerkt 

in Afdeling 3 van Gedelegeerde Verordening (EU) 

2017/565.

9. Art. 54 lid 2 van Gedelegeerde Verordening (EU) 

2017/565.

10. Art. 4:23 lid 3 Wft en art. 54 lid 12 van Gedelegeerde 

Verordening (EU) 2017/565.
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geen uniforme risicoprofielen maar mogen deze 

naar eigen inzicht samenstellen en voorzien van 

een typering, bijvoorbeeld ‘defensief’, ‘offensief’ of 

‘neutraal’.

Ook dient de beleggingsadviseur zowel voor als 

tijdens de relatie volledig en inhoudelijk correcte 

voorlichting te verstrekken over de eigenschappen 

en risico’s van de geadviseerde financiële 

instrumenten. Volgens vaste rechtspraak rust op 

de beleggingsadviseur daarnaast een bijzondere 

zorgplicht jegens particuliere beleggers.11 Die 

zorgplicht strekt mede ter bescherming van de 

belegger tegen het gevaar van een gebrek aan 

kunde en inzicht of van eigen lichtvaardigheid.12 

De omvang van deze bijzondere zorgplicht is 

af hankelijk van de omstandigheden van het geval.13 

Deze zorgplicht kan bijvoorbeeld meebrengen 

dat de belegger op niet mis te verstane wijze moet 

worden gewaarschuwd voor de risico's die zijn 

verbonden aan (de voortzetting van) een bepaald 

beleggingsbeleid en kan ertoe strekken dat de 

beleggingsadviseur zich er van vergewist dat de 

belegger zich bewust is van bijzondere risico’s.14

7. De vermogensbeheerrelatie

De vermogensbeheerder dient het hem 

toevertrouwde vermogen te beheren als een goed 

huisvader. Ofwel: zoals van een redelijk bekwaam 

en redelijk handelend vermogensbeheerder mag 

worden verwacht. Aan vermogensbeheer is eigen 

dat de vermogensbeheerder zijn beheertaken naar 

eigen inzicht vervult in overeenstemming met de 

vooraf gemaakte afspraken. Bij het beoordelen of 

het beheer aan de geldende maatstaf voldoet komt, 

net als in een beleggingsadviesrelatie, belang toe 

aan de verplicht in te winnen (en vast te leggen) 

informatie15 en dient de belegger voldoende te 

worden geïnformeerd en (onder omstandigheden 

ook gaande de relatie)16 gewaarschuwd.17 In de 

praktijk komen tal van dienstverleningsconcepten 

voor die elementen van vermogensbeheer en van 

11. Daaronder mede begrepen persoonlijke 

vennootschappen zoals pensioen- en beheer-BV’s. Zie 

bijvoorbeeld Hof ’s-Hertogenbosch 14 juni 2016, ECLI: 

NL: GHSHE: 2016: 2346.

12. HR 8 februari 2013, ECLI: NL: HR: 2013: BY4600, NJ 

2014/497 m.n.t. J. Hijma. Zie ook Concl. A-G M.H. 

Wissink, ECLI: NL: HR: 2017: 3055, bij HR 1 december 

2017, ECLI: NL: HR: 2017: 3055, JOR 2018/71 m.nt. F.M.A. 

’t Hart.

13. HR 9 januari 1998, ECLI: NL: HR: 1998: ZC2536, NJ 

1999/285 m.nt. W.M. Kleijn.

14. HR 3 februari 2012, ECLI: NL: HR: 2012: BU4914, NJ 

2012/95. Zie ook HR 14 augustus 2015, ECLI: NL: HR: 

2015: 2191, NJ 2016/107 m.nt. T.F.E. Tjong Tjin Tai.

15. Art. 4:23 lid 1 en lid 4 Wft.

16. HR 20 april 2001, ECLI: NL: HR: 2001: AB1205, JOR 

2001/113, m.nt. K. Frielink.

17. HR 24 december 2010, ECLI: NL: HR: 2010: BO1799, NJ 

2011/251, m.nt. T.F.E. Tjong Tjin Tai.

beleggingsadvies combineren, zoals bijvoorbeeld 

‘vermogensbeheer met vooroverleg’.18 

8. Informeren en waarschuwen

Uit de rechtspraak maak ik op dat informeren 

en waarschuwen over perpetuals, steepeners 

en f loaters de belegger er bovenal van bewust 

moet maken dat het bij deze producten niet 

gaat om traditionele vastrentende obligaties. 

Volgens de Commissie van Beroep dient een 

beleggingsadviseur daar op niet mis te verstane 

wijze voor te waarschuwen. Volgens de Commissie 

van Beroep dient die waarschuwing zo duidelijk 

te worden gedaan dat zeker is dat de belegger door 

de waarschuwing zich ervan bewust wordt dat 

aan een belegging in deze producten risico’s zijn 

verbonden van andere aard dan die welke eigen 

zijn aan traditionele vastrentende obligaties.19 

De Geschillencommissie overwoog dat het de 

belegger daarnaast duidelijk moet zijn dat deze 

producten door hun specifieke kenmerken minder 

zekerheid geven dan vastrentende waarden in het 

algemeen.20 Het verstrekken van informatie over 

de algemene kenmerken en risico’s van beleggen is, 

zeker bij onervaren beleggers, niet voldoende.21 Als 

de belegger aanbiedingsmateriaal wordt verstrekt 

over een perpetual, steepener of f loater kan een 

beleggingsadviseur met deze terhandstelling 

niet volstaan, maar behoort het tot zijn taak om 

zo afdoende uitleg te geven van hetgeen in het 

materiaal is opgenomen dat ervan moet worden 

uitgegaan dat de belegger dit heeft begrepen. Van 

personen die zich niet beroepsmatig bezighouden 

met de effectenhandel kan immers niet worden 

verwacht dat zij na het lezen van ingewikkeld 

geformuleerde brochures inzicht hebben in de 

risico’s die eigen zijn aan deze producten.22

Een aantal specifieke kenmerken en risico’s waar 

een beleggingsadviseur of vermogensbeheerder 

tijdig en indringend over dient te informeren 

danwel waarschuwen komt regelmatig terug in de 

rechtspraak. Dat betreft ten eerste het ontbreken 

van een af losmoment danwel de onzekerheid 

daarvan en het risico op extra koersverlies als 

gevolg van deze onzekerheid.23 Ten tweede betreft 

dat de (op termijn) onzekere en/of variabele 

rentevergoeding.24 Als de uitgevende instelling 

rentebetalingen kan overslaan waarna deze niet 

18. GC 13 februari 2013, nr. 2013-45. 

19. CvB 31 januari 2013, nr. 2013-06 en CvB 10 december 

2013, nr. 2013-33.

20. GC 15 december 2015, nr. 2015-385.

21. GC 5 oktober 2012, nr. 2012-281.

22. CvB 31 januari 2013, nr. 2013-06.

23. Zie bijvoorbeeld GC 20 juni 2013, nr. 2013-193; CvB 14 

januari 2014, nr. 2014-002 en Hof ’s-Hertogenbosch 14 

juni 2016, ECLI: NL: GHSHE: 2016: 2346.

24. Zie bijvoorbeeld GC 6 april 2011, nr. 81; GC 10 oktober 

2011, nr. 243; GC 5 maart 2012, nr. 2012-225; GC 20 juni 

2013, nr. 2013-193; GC 14 januari 2014, nr. 2014-002 en 

GC 15 december 2015, nr. 2015-385.
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meer verschuldigd zijn, dient daar op te worden 

gewezen.25 Ten derde betreft dat het achtergestelde 

karakter en debiteurenrisico.26 Dat een belegger 

bekend is met het begrip ‘perpetuele obligatie’ en 

zelf het initiatief neemt tot aankoop vanwege de 

hoge(re) rentevergoeding en de daarmee beoogde 

cashf low neemt deze informatieplichten niet 

weg.27 Het Hof ’s-Hertogenbosch overwoog dat 

er ook voor gewaarschuwd moet worden als de 

(verdere) aankoop van deze producten een hoger 

risicoprofiel voor een obligatieportefeuille tot 

gevolg zal hebben.28

9. Informeren en waarschuwen in de 
tijdsgeest

Als een belegger voldoende heeft gesteld - en bij 

betwisting bewezen - dat de beleggingsadviseur 

of vermogensbeheerder tekort is geschoten in 

zijn informatie- of waarschuwingsplicht staat het 

tekortschieten van de beleggingsdienstverlener 

op dit punt vast.29 Een verplichting tot 

schadevergoeding ontstaat evenwel pas wanneer 

het voldoende aannemelijk is dat de belegger, als 

hij de vereiste informatie of waarschuwing wel 

had ontvangen, een andere beleggingsbeslissing 

zou hebben genomen. In diverse zaken lukte het 

de belegger niet om dat met succes overeind te 

houden.30 Hierbij speelt een belangrijke rol dat in 

de jurisprudentie breed lijkt te worden erkend dat 

banken voor de kredietcrisis over het algemeen 

werden beschouwd als een solide en risicomijdende 

belegging en dat het debiteurenrisico van banken 

toentertijd gering werd geacht.31 Er bestond 

volgens de Commissie van Beroep destijds over het 

algemeen nog geen bijzondere aandacht voor de 

specifieke risico’s en eigenschappen die perpetuals 

doen verschillen van traditionele obligaties.32 De 

25. Rb Amsterdam 17 december 2014, ECLI: NL: RBAMS: 

2014: 8645.

26. Zie bijvoorbeeld GC 10 oktober 2011, nr. 243; GC 20 juni 

2013, nr. 2013-193; Hof Amsterdam 30 juli 2013, ECLI: 

NL: GHAMS: 2013: 4980 en CvB 14 januari 2014, nr. 2014-

002.

27. Zie bijvoorbeeld GC 10 oktober 2011, nr. 255 en GC 10 

oktober 2011, nr. 244.

28. Hof ’s-Hertogenbosch 14 juni 2016, ECLI: NL: GHSHE: 

2016: 2346.

29. De stelplicht en bewijslast van de schending van 

een dergelijke informatie- en waarschuwingsplicht 

rust ingevolge de hoofdregel van art. 150 Rv op de 

belegger, zij het dat op de beleggingsdienstverlener 

een verzwaarde motiveringsplicht kan rusten bij het 

voeren van verweer (HR 19 februari 2016, ECLI: NL: 

HR: 2016: 288, NJ 2016/295 m.nt. S. Perrick).

30. Zie bijvoorbeeld GC 20 juni 2013, nr. 2013-193; CvB 

14 januari 2014, nr. 2014-002; Hof Amsterdam 16 

december 2014, ECLI: NL: GHAMS: 2014: 5456 en Rb 

Amsterdam 22 maart 2017, ECLI: NL: RBAMS: 2017: 1624.

31. Hof Arnhem-Leeuwarden 23 april 2013, ECLI: NL: 

GHARL: 2013: BZ8561; Hof Amsterdam 9 februari 2016, 

ECLI: NL: GHAMS: 2016: 455 en Rb Amsterdam 22 maart 

2017, ECLI: NL: RBAMS: 2017: 1624.

32. CvB 30 juli 2014, nr. 2014-024.

Commissie van Beroep benadrukte in 2014 dat naar 

de inzichten van destijds het risico op faillissement 

van banken niet reëel werd geacht, althans niet 

werd gezien als relevante risicofactor, waarmee 

het achtergestelde karakter als een vrijwel 

verwaarloosbaar risico werd beschouwd.33 Dat 

een belegger bij voldoende wetenschap een andere 

beleggingsbeslissing zou hebben genomen is aldus 

regelmatig als onvoldoende aannemelijk afgedaan.

10. Met betrekking tot de geschiktheid

Het tweede verwijt dat beleggers blijkens de 

jurisprudentie regelmatig maakten is dat perpetuals, 

steepeners en f loaters niet geschikt zijn gelet op de 

beleggingsdoelstelling en risicobereidheid van de 

belegger en niet passen binnen het overeengekomen 

risicoprofiel. Daarbij moet bedacht worden dat 

beleggingsdienstverleners, mede vanwege de 

solide reputatie van de uitgevende banken, deze 

producten in het verleden soms volledig schaarden 

onder de beleggingscategorie vastrentende 

waarden, net als traditionele obligaties. Dit terwijl, 

aldus de Geschillencommissie, in het algemeen 

niet volgehouden kan worden dat deze producten 

wat beleggingsrisico’s betreft op één lijn kunnen 

worden gesteld met obligaties waaraan de 

garantie is verbonden dat de hoofdsom zal worden 

afgelost. Af hankelijk van wat is overeengekomen 

kan volgens de Geschillencommissie een goed 

beleggingsbeleid dan ook meebrengen dat 

perpetuals, f loaters en steepeners binnen de 

portefeuillesamenstelling niet tot vastrentende 

waarden gerekend moeten worden maar geheel of 

gedeeltelijk tot de zakelijke waarden. Daarbij komt 

met name belang toe aan het risico dat de belegging 

binnen de overeengekomen beleggingshorizon niet 

zonder beduidend koersverlies van de hand gedaan 

zal kunnen worden en in hoeverre er onzekerheid 

bestaat over de rentebetalingen gedurende de 

looptijd.34 De perpetuals, steepeners en f loaters 

werden door deze ‘herrubricering’ aldus geheel 

of gedeeltelijk gerekend tot zakelijke waarden 

waarmee de nadruk in deze beleggingscategorie 

de overeengekomen grenzen danwel bandbreedtes 

oversteeg en de belegging niet meer paste binnen 

het risicoprofiel.35

In de rechtspraak is een aantal keren geoordeeld 

dat een belegging in perpetuals in het geheel 

niet toelaatbaar was. Dat betrof bijvoorbeeld 

een zaak waarin een onervaren belegger met 

een inkomensdoelstelling nadrukkelijk had 

medegedeeld in het geheel niet in zakelijke 

waarden te willen beleggen36 en een zaak waarin 

33. CvB 11 maart 2014, 2014-009.

34. GC 13 februari 2013, nr. 2013-45.

35. Voor een uitgebreidere uiteenzetting over het 

rubriceren van perpetuals verwijs ik naar G. 

Verschuuren, ‘Over perpetuele leningen’, FR 2010, nr. 

10, p. 275 e.v.

36. GC 5 oktober 2012, nr. 2012-281.
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de belegger al met pensioen was en aangewezen 

op de inkomsten uit zijn beleggingsportefeuille.37 

Als een belegging in beginsel toelaatbaar werd 

geacht, deed zich regelmatig de vraag voor in 

welke mate in deze producten belegd kon worden. 

De Geschillencommissie hanteerde, voor zover 

ik heb kunnen zien, vanaf 2013 ‘omwille van de 

hanteerbaarheid voor de praktijk’ als richtsnoer 

dat het vastrentende deel van een (zeer) defensieve 

beleggingsportefeuille voor maximaal 30% 

mag bestaan uit producten zoals perpetuals 

waarmee de belegger een min of meer aanzienlijk 

koersrisico loopt.38 Dit richtsnoer paste de 

Geschillencommissie in diverse zaken ook toe op 

niet-perpetuele steepeners.39 De toepassing van dit 

richtsnoer hing volgens de Geschillencommissie 

af van alle omstandigheden van het geval. In een 

aantal zaken oordeelde de Geschillencommissie 

dat slechts een belegging van 25% van het 

vastrentende deel danwel ‘het obligatiegedeelte’ 

van de beleggingsportefeuille in perpetuals 

toelaatbaar was.40 Bij beleggingsportefeuilles 

die volledig waren samengesteld uit 

eeuwigdurende en traditionele obligaties paste de 

Geschillencommissie regelmatig het percentage 

van 30% toe op de gehele beleggingsportefeuille,41 

waarbij de omstandigheden soms noopten tot het 

toepassen van het lagere percentage van 25%.42 

Medio 2014 heeft de Commissie van Beroep afstand 

gedaan van het door de Geschillencommissie 

ontwikkelde richtsnoer. De Commissie van 

Beroep overwoog dat of en in hoeverre de aankoop 

van ‘perpetuele obligaties’ als vastrentende 

waarden mag worden geadviseerd, af hangt 

van de omstandigheden van het geval. Voor de 

beoordeling daarvan valt volgens de Commissie 

van Beroep geen richtsnoer te geven. Volgens de 

Commissie van Beroep moet de tussen partijen 

gesloten overeenkomst het uitgangspunt zijn.43 Het 

is mij evenwel opgevallen dat het richtsnoer nog 

steeds lijkt te worden gehanteerd in recente(re) 

rechtspraak. Zo volgden het Hof Amsterdam in 2018 

en het Hof ’s-Hertogenbosch in 2020 het oordeel 

van een deskundige die beiden oordeelden dat in de 

desbetreffende zaak een belegging in perpetuals en 

steepeners toelaatbaar was tot maximaal 25%.44

37. GC 12 december 2013, nr. 2013-368.

38. Zie bijvoorbeeld GC 27 mei 2013, nr. 2013-249; GC 29 

mei 2013, nr. 2013-169; GC 3 juni 2013, nr. 2013-172 en 

GC 20 juni 2013, nr. 2013-324.

39. Zie bijvoorbeeld GC 12 december 2013, nr. 2013-368.

40. Zie bijvoorbeeld GC 5 maart 2012, nr. 2012-225; GC 

26 november 2013, nr. 2013-345 en GC 14 juli 2014, nr. 

2014-268.

41. Zie bijvoorbeeld GC 18 februari 2015, nr. 2015-054.

42. Zie bijvoorbeeld GC 15 december 2015, nr. 2015-385.

43. CvB 30 juli 2014, nr. 2014-024.

44. Hof Amsterdam 9 januari 2018, ECLI: NL: GHAMS: 

2018: 25 (alsmede concl. A-G W.L. Valk, ECLI: NL: PHR: 

2019: 440, bij HR 14 juni 2016, ECLI: NL: HR: 2019: 926) 

en Hof ‘s-Hertogenbosch 21 januari 2020, ECLI: NL: 

GHSHE: 2020: 162.

11. Twee perpetuals en een steepener 
nader bezien

Of beleggingsadviseurs en vermogensbeheerders 

beleggers beter informeren dan voor de kredietcri-

sis heb ik niet onderzocht. Wel heb ik bij wijze van 

steekproef het online vindbare aanbiedingsmateri-

aal van twee perpetuals en een steepener bekeken 

die op het moment van het schrijven van deze bijdra-

ge genoteerd zijn aan Euronext Amsterdam en kun-

nen worden aangeschaft door niet-professionele be-

leggers in Nederland. Dit betreft de eerdergenoemde 

Rabobank Certificaten (ISIN XS1002121454), de ING 

Perpetual Securities II met een eeuwigdurende 

looptijd (ISIN NL0000113587) en de Fixed Rate and 

CMS-Linked Notes van NIBC Bank met een looptijd 

tot 21 februari 2040 (ISIN XS0210781828). Omdat er 

grenzen zijn aan de omvang van deze bijdrage volsta 

ik met een aantal observaties.

12. Met betrekking tot de prospectussen

De prospectussen van bovengenoemde producten 

bevatten informatie over de achterstelling, de 

looptijd, het debiteurenrisico, een uitgebreide 

beschrijving van risicofactoren en de manier 

waarop de rentevergoeding wordt berekend, 

uitgekeerd en onder omstandigheden kan worden 

overgeslagen. Geïnteresseerde beleggers moeten 

zich dan wel door de lijvige en ingewikkeld 

geschreven (grotendeels) Engelstalige 

prospectussen worstelen die veel jargon bevatten. 

Aangezien een groot deel van de Nederlanders 

niet verder komt dan de taalniveaus B1/B245 en 

Nederlandse beleggers in meerderheid aangeven 

zelfstandig te beleggen46 kun je je afvragen of de 

informatie volledig wordt begrepen. Meer concreet 

kan dat met name gelden voor de wijze waarop 

de rente over deze producten wordt berekend. 

Deze rente is, zoals bij deze producten te doen 

gebruikelijk, af hankelijk van diverse factoren zoals 

het rendement op referentieleningen of referentie-

indices. Daarbij komt dat er naast getallen 

ook wordt gerekend met percentages, hetgeen 

consumenten over het algemeen lastiger vinden 

dan (absolute) getallen.47 Ook moet op meerdere 

plekken in het prospectus worden opgezocht wat 

de betekenis is van bepaalde gedefinieerde termen 

die van belang zijn voor de berekeningsmethodiek. 

Daarnaast vraag ik me af of beleggers voldoende 

begrijpen welke specifieke risico’s eigen zijn aan 

deze producten gelet op de zeer uitgebreide en mijns 

45. N.G. Wijnstekers, ‘Ik zie, ik zie wat jij niet ziet en 

het is…? Transparantie bij financiële producten en 

diensten’, FR 2012, nr. 3, p. 75.

46. AFM Consumentenmonitor 2019, Onderdeel: 

beleggers, januari 2020, p. 9.

47. N.G. Wijnstekers, ‘Ik zie, ik zie wat jij niet ziet en 

het is…? Transparantie bij financiële producten en 

diensten’, FR 2012, nr. 3, p. 75.
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inziens technisch geformuleerde maar weinig 

specifieke beschrijvingen van de risicofactoren. 

13. Met betrekking tot het overig 
aanbiedingsmateriaal

Het is mij opgevallen dat Rabobank, op het moment 

van het schrijven van deze bijdrage, diverse web-

pagina’s heeft ingericht met mijns inziens overzich-

telijke en duidelijke informatie over belangrijke 

kenmerken en risico’s van de Rabobank Certificaten, 

zoals de betekenis van het achtergestelde karakter, 

dat rentebetalingen kunnen worden overgeslagen 

en nadien niet meer verschuldigd zijn alsmede uit-

gebreide informatie over de manier waarop de rente 

wordt berekend.48 Dit kan zonder meer bijdragen 

aan het inzicht dat een belegger kan vergaren. Over 

de ING perpetual heb ik dergelijke informatie niet 

online kunnen vinden. Tot slot is mij opgevallen dat 

NIBC terzake haar steepener het essentiële informa-

tiedocument in de zin van de PRIIP’s Verordening49 

heeft opgesteld en online raadpleegbaar gesteld.50 

Dit document geeft mijns inziens ook overzichtelij-

ke en duidelijke informatie over een aantal belang-

rijke kenmerken en risico’s. 

14. Tot slot

Ik zou verwachten dat beleggingsadviseurs 

en vermogensbeheerders lering hebben 

getrokken uit de jurisprudentie over perpetuals, 

steepeners en f loaters en hun (niet-professionele) 

cliënten inmiddels, mede als gevolg van 

de strengere geschiktheidsbeoordeling en 

informatieverplichtingen die volgen uit 

wetgevingspakket MiFID II, adequater informeren 

en waar nodig waarschuwen over de bijzondere 

karakteristieken van deze producten.51 Ook de 

minder solide reputatie van banken zal met 

zich mee brengen dat deze producten door 

beleggingsdienstverleners niet meer voor wat 

de risico’s betreft gelijk worden gesteld aan 

traditionele obligaties. Een toename van procedures 

uit deze hoek vergelijkbaar met de periode na de 

kredietcrisis ligt daarom mijns inziens niet voor de 

hand. Of alle beleggers die zich de afgelopen jaren 

enkel hebben gebaseerd op een prospectus een 

beter geïnformeerde beleggingsbeslissing hebben 

genomen dan beleggers die zich voor de kredietcrisis 

enkel baseerden op een prospectus kan mijns 

inziens worden betwijfeld gelet op de onveranderde 

complexiteit van deze producten en de bijbehorende 

prospectussen. Ik verwijs daarbij wederom naar de 

48. Raadpleegbaar via www.rabobank.nl/particulieren/

beleggen/rabo-zelf-beleggen/rabobank-certificaten. 

49. Verordening (EU) nr. 1286/2014.

50. Raadpleegbaar via www.nibc.com/media/2417/eid_

eur_cms_steepener-xs0210781828.pdf. 

51. Zie bijvoorbeeld art. 48 – 55 van Gedelegeerde 

Verordening (EU) 2017/565.

Commissie van Beroep die in 2013 benadrukte dat 

het inzicht in de risico’s van deze producten dat van 

een particuliere belegger kan worden verwacht op 

basis van alleen ingewikkelde brochures beperkt is, 

zeker van een onervaren belegger. Ik zou denken dat 

dit ook opgaat voor (onderdelen van de) ingewikkeld 

en technisch geformuleerde prospectussen van deze 

producten, ook al heeft de uitgevende instelling 

mogelijk voldaan aan zijn publiekrechtelijke 

verplichtingen terzake. Daarbij merk ik wel op 

dat van beleggers die ervaring met deze producten 

hebben opgedaan tijdens de kredietcrisis mijns 

inziens meer kennis zou mogen worden verwacht 

dan van beleggers die deze ervaring niet hebben. In 

zoverre geldt een deel van de beleggers op basis van 

deze eerdere ervaring als een gewaarschuwd mens.

Indien van toepassing, resulteert mogelijk de 

Prospectusverordening,52 die sinds vorig jaar in 

zijn geheel directe werking heeft in Nederland, in 

een beter begrip zijdens de Nederlandse belegger 

van de risico’s die kleven aan de uitgevende 

instelling en de uitgegeven producten. Immers, de 

Prospectusverordening stuurt aan op een nieuwe 

wijze van risicobeschrijving die uitsluitend gericht 

dient te zijn op de belegger.53 De risicobeschrijving 

dient, kort gezegd, beperkt te zijn tot de specifieke 

kenmerken die van materieel belang zijn om een 

geïnformeerde beleggingsbeslissing te nemen en 

die door de inhoud van het prospectus worden 

bevestigd.54 Als een perpetual, f loater of steepener 

kwalificeert als verpakt retailbeleggingsproduct kan 

daarnaast het essentiële-informatiedocument uit 

hoofde van de PRIIP’s Verordening een belangrijke 

extra bron van informatie voor een belegger vormen. 

Alhoewel een obligatie niet (per se) als verpakt 

retailbeleggingsproduct kwalificeert als gevolg 

van een eeuwigdurende looptijd, het achtergestelde 

karakter of een rentevergoeding die variabel is 

en gekoppeld aan een rente index, kan een daarbij 

komend renteminimum of rentemaximum volgens 

ESMA, EBA en EIOPA wel maken dat een obligatie 

als zodanig kwalificeert, als gevolg waarvan 

het essentiële-informatiedocument verplicht 

is.55 Zo bezien komt de aangescherpte financiële 

toezichtwetgeving beleggers tegemoet. Echter, het 

meeste baat heeft een belegger mijns inziens bij 

een professionele en kundige beleggingsadviseur 

of vermogensbeheerder die de belangen van 

zijn cliënt centraal stelt. Vanwege de onzekere 

marktomstandigheden van dit moment heeft ESMA 

gemeend dit nog eens te moeten benadrukken.56

52. Verordening (EU) 2017/1129.

53. Overweging 29 Prospectusverordening.

54. Art. 16 Prospectusverordening. Zie tevens ESMA Final 

Report, ESMA Guidelines on risk factors under the 

Prospectus Regulation, 29 March 2019, ESMA31-62-1217.

55. ESMA, EBA en EIOPA, Joint ESA Supervisory 

Statement – application of scope of the PRIIPs 

Regulation to bonds, 24 October 2019, JC-2019-64.

56. ESMA, Public Statement, COVID-19: Reminder of 

firms’ MiFID II conduct of business obligations in the 

context of increasing retail investor activity, 6 May 

2020, ESMA35-43-2391.


