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VOORWOORD

Na een kalmer 2011 is het aantal klachten in 2012 

opnieuw gestegen.

Bijna 85% van de gegronde klachten hadden een 

positief resultaat.

De toename in de klachten betreft voornamelijk de 

volgende 2 domeinen: beleggingsadvies (financiële 

instrumenten) en het hypothecair krediet. Beide 

domeinen werden hard getroffen door de financiële 

crisis waarvan de gevolgen nog steeds voelbaar zijn.

De oorzaken van de klachten zijn veelvuldig. Kan 

er, naast de gevolgen van de crisis, een algemene 

vaststelling gemaakt worden?

In het algemeen is er een probleem van informatie 

en van communicatie. De informatie is meestal voor 

handen maar zij wordt niet gelezen of niet begrepen. 

Al te dikwijls is de informatie niet aangepast aan de 

cliënt die ook niet steeds de gepaste vragen stelt. De 

cliënt heeft vertrouwen en neemt niet de tijd om na te 

denken. De bankier van zijn kant geeft de informatie 

door die beschikbaar is en bekomt de handtekening 

van de cliënt om de verrichting of de overeenkomst af 

te ronden. Waar zit nu juist het gebrek in de communicatie? Partijen hebben elkaar gesproken maar ze hebben elkaar 

niet begrepen.

De uitdaging voor de komende jaren is dan ook de financiële vorming en Ombudsfin wil zijn steentje bijdragen. 

Op de nieuwe website van Ombudsfin vinden de consumenten een aantal aanbevelingen terug. Via de site kan een 

klacht gemakkelijk worden ingediend. De voorwaarden van ontvankelijkheid worden er overzichtelijk op weergegeven. 

De adviezen van het Ombudscollege van Ombudsfin worden integraal op de site gepubliceerd. Sleutelwoorden 

vergemakkelijken het opzoekwerk. Ombudsfin.be wil een goede bron van informatie zijn voor cliënten van financiële 

instellingen. Zij vinden er de lijst met de aangesloten leden, de verschillende gedragscodes en ook de aanbevelingen die 

jaarlijks ter gelegenheid van het jaarverslag worden uitgebracht. Ga naar www.ombudsfin.be. 

In het kader van de bijeenkomst van FIN-NET, hebben wij van nabij de voorbereiding opgevolgd van het Europees 

wetsvoorstel met het oog op een gereglementeerd kader voor de organen van buitengerechtelijke geschillenbeslechting. 

De definitieve versie van deze teksten moeten eerstdaags ter beschikking zijn. Positief punt : Ombudsfin voldoet reeds 

aan de regels en principes die door de 2 teksten voorop worden gesteld!

Tot slot danken wij van harte alle medewerkers van de Dienst, de leden van het Ombudscollege en van het 

Begeleidingscomité voor hun bijdrage tot de goede werking van de Dienst. Wij danken eveneens de vertegenwoordigers 

van de Belgische Federatie van de financiële sector (Febelfin) die Ombudsfin de broodnodige logistieke steun verlenen.

Grégory Renier Françoise Sweerts
Vertegenwoordiger van de consumenten Ombudsman
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1. OMBUDSFIN IN CIJFERS

Redenen Aantal

De klacht werd nog niet behandeld door  
de bevoegde dienst bij de betrokken  
financiële instelling. 1.337

De klacht valt niet onder de bevoegdheid  
van de Dienst (commerciële politiek,  
klacht gelinkt aan professionele activiteit, 
betrokken instelling is niet aangesloten  
bij de Dienst). 175

De klacht betreft een materie die buiten 
de werkingssfeer van de Dienst valt 
(verzekeringen,…). Zo mogelijk wordt  
de klager doorverwezen naar de bevoegde  
dienst. 178

Totaal aantal niet-ontvankelijke klachten 1.690

Wat opvalt is het grote aantal dossiers, waarvoor de 
Dienst wel bevoegd is, maar die nog niet ontvankelijk 
waren aangezien de eerste lijn, i.e. de bevoegde 
dienst binnen de betrokken financiële instelling, 
nog niet werd aangesproken of nog onvoldoende 
de tijd kreeg om te antwoorden op de klacht 
(redelijke antwoordtermijn is 1 maand). Uit dit cijfer 
kan worden besloten dat de cliënten Ombudsfin 
kennen en snel durven aan te spreken, wat op zich 
positief is. Langs de andere kant kennen zij blijkbaar 
onvoldoende de bevoegde klachtendienst binnen 
hun financiële instelling en weten onvoldoende dat 
Ombudsfin enkel in tweede lijn tussenkomt. 

Om de cliënten met een klacht zo goed mogelijk te 
begeleiden, heeft Ombudsfin op zijn vernieuwde 
website www.ombudsfin.be ervoor gezorgd 
dat de cliënten zeer eenvoudig de bevoegde 
dienst van hun financiële instelling kunnen 
terugvinden via de lijst van « aangesloten 
instellingen ». Ook worden de cliënten op de 
website duidelijk en veelvuldig geïnformeerd over 
de ontvankelijkheidsvoorwaarden van een dossier 
bij Ombudsfin.

Totaal aantal ingediende dossiers van 1 januari 
tot 31 december

2.173

2.700

2.514
2.597

2.319

2.539

2007 2008 2009 2010 2011 2012

1.1. OMBUDSFIN IN CIJFERS 

1.1.1. Stijging van het aantal ingediende 
dossiers
In 2012 heeft Ombudsfin, wat betreft klachten van 
particulieren, in totaal 2.539 dossiers ontvangen. 
Dit betekent een stijging van 220 dossiers of 9,49% 
tegenover 2011, waarin 2.319 dossiers werden 
ingediend. De dienst situeert zich, qua ingediende 
dossiers, op een niveau tussen 2009 (2.514 
ingediende dossiers) en 2010 (2.597 ingediende 
dossiers).

Onder « ingediende dossiers » worden alle dossiers 
begrepen die werden ontvangen door de Dienst, 
onafhankelijk of daarin een klacht werd beschreven 
of eerder een algemene vraag werd gesteld.

Niet alle ingediende klachtendossiers konden als 
ontvankelijke dossiers worden behandeld door de 
Dienst. De redenen van niet-ontvankelijkheid en de 
respectievelijke aantallen zijn de volgende:
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Naast de klachtendossiers, zijn er, zoals hiervoor 
reeds gemeld, dossiers die louter een vraag naar 
informatie betreffen. In principe behoort het 
beantwoorden van loutere vragen niet tot het 
takenpakket van de Dienst. Echter zal Ombudsfin in 
de mate van het mogelijke en naar best vermogen 
een antwoord voorzien. In 2012 ging het om 148 
dossiers, tegenover 154 in 2011. Net zoals in 2011, 
volgden de vragen in 2012 sterk de actualiteit.

1.1.2. Stijging van het aantal ontvankelijke 
dossiers
In 2012 werden 742 dossiers als ontvankelijke 
klachten geregistreerd. 

Terwijl er in 2010 en 2011 sprake was van een dalende 
trend van ontvankelijke dossiers, is er in 2012 
opnieuw een stijging vast te stellen van 17,03% of 
108 ontvankelijke dossiers tegenover 2011 waarin 
634 dossiers als ontvankelijke klachten werden 
geregistreerd.

Ombudsfin in cijfers

Een eenduidige verklaring voor deze stijging is er 
niet. De verdeling gegronde en ongegronde dossiers 
blijft ongeveer gelijk tegenover de voorgaande jaren 
(voor meer details zie 1.1.4. Resultaat van de in 2012 
afgesloten dossiers). 

De Dienst stelt vast dat de cliënten over het 
algemeen kritischer zijn geworden, meer en 
meer in vraag stellen, en daarom graag aan een 
onafhankelijk orgaan een tweede opinie vragen over 
een bepaalde problematiek. Gezien de toenemende 
naambekendheid van de Dienst, vinden de cliënten 
gemakkelijker en sneller hun weg naar Ombudsfin.

1.1.3. Behandelde thema’s
Hier dient voorafgaand te worden opgemerkt dat 
Ombudsfin sinds januari 2012 de nieuwe Europese 
classificatie hanteert. De nieuwe classificatie is over 
het algemeen gedetailleerder en specifieker. Zo werd 
het hoofdthema « Kredieten » opgesplitst in twee 
aparte hoofdthema’s « Hypothecair Kredieten » 
en « Niet-hypothecair kredieten », met elk hun 
subthema’s. Anderzijds werden de hoofdthema’s 
« Betalingen » en een deel van « Rekeningen en 
deposito’s » samengevoegd in één hoofdthema 
« Betalingen en Betaalrekeningen ». « Sparen » 
werd een apart hoofdthema.

Gezien deze wijziging in classificatie, kunnen de 
cijfers van 2012 niet in een tabel worden vergeleken 
met de cijfers van de voorgaande jaren. Er zal wel 
worden getracht in de tekst zelf een vergelijking te 
doen en de aandacht te vestigen op de belangrijkste 
tendensen. Om de vergelijking met de vorige 
jaren mogelijk te maken, zullen de twee nieuwe 
hoofdthema’s « Niet-hypothecaire Kredieten » en 
« Hypothecaire Kredieten » in deze bespreking 
worden samengenomen in één hoofdthema 
« Kredieten ».

Totaal aantal ontvankelijke klachten van 1 januari 
tot 31 december

642

869

1.008

755

634

742

2007 2008 2009 (incl.
240 Lehman

Brothers
dossiers)

2010 2011 2012
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Zie hieronder de cijfers van 2012 in detail :
 Aantal Percentages

 2012 2012 

 per 31 dec per 31 dec

Betalingen en betaalrekeningen 203 27,36

Zichtrekening 50 6,74

Achterstand op rekening 1 0,13

Betaalkaarten 83 11,19

ATM’s 11 1,48

Verrichtingen aan loket 11 1,48

Overschrijvingen 17 2,29

Betalingen op afstand 5 0,67

Domiciliëringen en bestendige opdrachten 3 0,40

Internationale betalingen 9 1,21

Volmachten op rekeningen 13 1,75

Basisbankdienst 0 0,00

Kredieten 184 24,80

Niet-hypothecaire kredieten 87 11,73

Algemeen 8 1,08

Consumentenkredieten 58 7,82

Groene leningen 2 0,27

Borgstellingen 0 0,00

Registraties NBB 19 2,56

Hypothecaire kredieten 97 13,07

Algemeen 61 8,22

Vervroegde terugbetalingen 6 0,81

Hypothecair mandaat 1 0,13

Rentevoeten 5 0,67

Fiscale aspecten 8 1,08

Waarborgen 16 2,16

Sparen 66 8,89

Spaarrekeningen 52 7,01

Termijnrekeningen 4 0,54

Kasbons 7 0,94

Andere 3 0,40

Diversen 73 9,84

Wisselverrichtingen 3 0,40

Kluizen 6 0,81

Huurwaarborgen 11 1,48

Nalatenschappen 32 4,31

Minderjarigen 4 0,54

Bankoverstapdienst 4 0,54

Fraude van bediende 3 0,40

Andere 10 1,35

Beleggingen, pensioenfondsen en effecten 216 29,11

Beleggingsadvies 82 11,05

Vermogensbeheer 14 1,89

Aankoop en verkoop 42 5,66

Online verrichtingen 2 0,27

Corporate action 11 1,48

Fiscale aspecten 15 2,02

Effectenrekening (overdrachten, dematerialisatie, …) 33 4,45

Borgstellingen 0 0,00

Pensioenfondsen 6 0,81

Diversen 11 1,48

Totaal 742 100,00
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Beleggingen blijft het belangrijkste 
hoofdthema met 216 klachten
In 2012 ontving Ombudsfin 216 klachten over 
beleggingen, pensioenfondsen en effecten. Dit 
betekent een stijging van 43 klachten of 24,9% 
tegenover 2011. 

Ombudsfin in cijfers

Beleggingen

219

173

216

2010 2011 2012

27,36%

24,80%
8,89%

9,84%

29,11%

Betalingen en Betaalrekeningen

Kredieten

Sparen

Andere

Beleggingen, pensioenfondsen,
effecten

Voornamelijk het subthema « Beleggingsadvies 
» is sterk toegenomen in vergelijking met vorig 
jaar. In 2011 vertegenwoordigde het subthema 
« Beleggingsadvies en vermogensbeheer 63 
klachten. In 2012 ontving Ombudsfin 82 klachten 
over Beleggingsadvies en 14 klachten over 
Vermogensbeheer, samen goed voor 96 klachten of 
een stijging van 52,4% tegenover 2011.

Ook het subthema « Aan- en verkoop van effecten » 
won aan belang: 42 klachten in 2012 tegenover 
32 klachten in 2011 of een stijging van 31,3%. 
Meestal gingen de klachten over de wisselkoers die 
werd toegepast.

Wat betreft het subthema Corporate action, 
waaraan in het vorige jaarverslag ook bijzondere 
aandacht werd besteed, stelt de Dienst vast dat het 
hogere aantal klachten in 2011 slechts een eenmalig 
gegeven was. In 2012 ontving de Dienst 11 klachten 
over deze problematiek.

Het tweede belangrijkste hoofdthema  
is Betalingen en Betaalrekeningen met  
203 klachten
In 2011 werd de rubriek « Beleggingen » (toen 
« Financiële Instrumenten » genoemd) ook gevolgd 
door het thema « Betalingen ». 

Belangrijk hierbij op te merken is dat het subthema 
« Zichtrekening » nu onder « Betalingen en 
Betaalrekeningen » wordt opgenomen, terwijl dit 
vorig jaar onder het hoofdthema « Rekeningen 
en deposito’s » was opgenomen. Mochten we de 
oude classificatie toepassen op de cijfers van 2012, 
zou « Kredieten » met voorsprong het tweede 
belangrijkste hoofdthema zijn.

« Betalingen en Betaalrekeningen » bevat de 
klachten over betaalkaarten. Het subthema 
« Kaarten » vertegenwoordigt met 83 klachten 
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De belangrijkste stijging doet zich voor bij de 
hypothecaire kredieten: 97 klachten in 2012 
tegenover 69 klachten in 2011 (stijging van 40,6%).

Ook over de niet-hypothecaire kredieten, doorgaans 
consumentenkredieten, ontving de Dienst in 2012 
een heel aantal klachten (87). Het toenemende 
belang van dit thema werd vorig jaar al opgemerkt. 

Wat de andere thema’s betreft, vereisen 
volgende vaststellingen de aandacht van de 
Dienst:
Er is een belangrijke stijging merkbaar in de klachten 
over spaarrekeningen (52 klachten in 2012 tegenover 
27 in 2011). Deze klachten betroffen voornamelijk de 
intrest(-berekening) in het algemeen, de te vervullen 
actievoorwaarden om een verhoogde intrest te 
kunnen genieten en de overdracht van slapende 
tegoeden.

Nalatenschappen blijft een belangrijk subthema (32 
dossiers)1.

1.1.4. Resultaat van de in 2012 afgesloten 
dossiers
Op een totaal van 784 klachten, bleken na analyse 
van het dossier, 377 klachten of 48,10% van de 
klachten gegrond te zijn. Dit betekent dat voor 377 
dossiers Ombudsfin daadwerkelijk in bemiddeling 
is gegaan met de financiële instelling om tot een 
oplossing te komen voor de cliënt. In 84,60% van 
de gevallen werd een oplossing bereikt. In de 
overige 15,40% van de gevallen wenste de financiële 
instelling geen gevolg te geven aan de resultaten 
van de analyse en het advies.

“84,60% van de gegronde 
klachten werd opgelost”

een niet onbelangrijk deel van de ontvankelijke 
klachten, namelijk 11,19%. Wat betreft dit subthema 
is een dalende trend (zowel in absolute cijfers 
als procentueel) merkbaar sinds 2010. De grote 
meerderheid van deze klachten betreffen misbruik 
van verloren of gestolen kaarten.

Kaarten

131 127

96
83

2009 2010 2011 2012

Het derde belangrijkste hoofdthema is 
Kredieten met 184 klachten
Naast « Beleggingen » is « Kredieten » ook een 
thema waar een belangrijke stijging valt op te 
tekenen. In 2012 ontving de Dienst 36 klachten meer 
over kredieten dan in 2011 (stijging van 24,3%). 

118

145 148

184

2009 2010 2011 2012

Kredieten

1  Een aantal aspecten werden in het jaarverslag 2011 uitgebreid toegelicht, p. 29, 2.4.1.
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De adviezen van de Ombudsman en van het College 
zijn niet bindend. De financiële instellingen kunnen 
dus beslissen de adviezen niet te volgen. In bepaalde 
gevallen kan de financiële instelling zich niet vinden 
in de analyse van Ombudsfin, maar aanvaardt 
zij toch het advies te volgen uit respect voor het 
engagement tot samenwerking van de sector.

Wanneer het advies niet gevolgd wordt door 
de financiële instelling en Ombudsfin heeft 
vastgesteld dat een wettelijke bepaling niet werd 
gerespecteerd, wordt de cliënt ingelicht over het 
feit dat hij zijn dossier kan voorleggen aan de 
gerechtelijke instanties of aan de FOD Economie, 
Departement Controle & Bemiddeling. Ombudsfin 
beschikt niet over statistieken over de afloop van 
deze dossiers.

407 klachten of 51,90% van de afgesloten klachten 
bleken, na analyse, ongegrond te zijn. Dit betekent 
dat in iets meer dan de helft van de gevallen 
Ombudsfin geen fout of onregelmatigheid in hoofde 
van de financiële instelling kon weerhouden.

De Dienst stelt vast dat de cliënt zich vaak 
onrechtvaardig behandeld voelt en dat hij zich 
vragen stelt bij bepaalde praktijken van zijn 
financiële instelling, ook al zijn deze praktijken in vele 
gevallen wettelijk of contractueel gerechtvaardigd. 
Uit de klachten blijkt duidelijk dat het vertrouwen 
soms zoek is en dat de cliënt geen genoegen neemt 
met de soms beknopte argumentatie of uitleg van 
de financiële instelling. Het is aan Ombudsfin om 
dan een uitgebreide en duidelijke toelichting te 
geven. Met een omstandige uitleg kan de cliënt vaak 
bepaalde praktijken beter begrijpen en aanvaarden. 
De cliënt is Ombudsfin doorgaans zeer dankbaar 
voor de volledige en objectieve informatie die hij 
hem verstrekt via zijn advies en die veel voor hem 
verduidelijkt.

Ombudsfin in cijfers

48,10%
51,90%

Gegrond (377)

Ongegrond (407)

84,60%

15,40%

Opgelost (319)

Niet gevolgd (58)
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1.1.5. Adviezen van het Ombudscollege
In 2012 heeft het Ombudscollege, dat zich 
uitspreekt over principekwesties en complexere 
dossiers of over dossiers waarin de Ombudsman 
en de Vertegenwoordiger van de consumenten van 
mening verschillen, in totaal 26 dossiers behandeld.

Hieronder is terug te vinden welke thema’s door het 
college werden behandeld:

In dit kader is het belangrijk te herhalen dat 
het Ombudscollege wordt voorgezeten door 
twee onafhankelijke personen en paritair is 
samengesteld uit, enerzijds, drie leden aangeduid 
door de financiële sector en, anderzijds, drie leden 
aangeduid door de consumentenverenigingen. 
Deze personen hebben een bijzondere expertise in 
bancaire en financiële aangelegenheden.

In 20 van de 26 dossiers werd de klacht als gegrond 
beschouwd en in de overige 6 als ongegrond. 
Van de 20 gegronde dossiers werden 7 adviezen 
niet gevolgd. In de overige 13 dossiers kwamen 
de financiële instelling en de cliënt wel tot een 
vergelijk.

“Het volgen van de adviezen 
van het College door  

de instellingen is belangrijk 
en geeft blijk van respect 

voor het systeem.”

10

7

1

5

3 Kaarten

Kredieten

Sparen

Beleggingen

Andere

76,90%

23,10%

Gegrond (20)

Ongegrond (6)

65%

35% Opgelost (13)

Niet gevolgd (7)
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Een vergelijking met de vorige jaren geeft het volgende resultaat:

Adviezen Ombudscollege 2009 2010 2011 2012

Gegrond waarvan 18 24 11 20

 Opgelost 11 11 6 13

 Niet gevolgd 7 13 5 7

Ongegrond  8 6 10 6

TOTAAL  26 30 21 26

Ombudsfin in cijfers

1.1.6. Basisbankdienst
Om te verzekeren dat iedereen minstens één 
zichtrekening kan hebben, bepaalt de Wet van 24 
maart 2003 tot instelling van een basisbankdienst 
dat iedere consument die in België zijn hoofdverblijf 
heeft, recht heeft op deze dienst. 

Waarop geeft de basisbankdienst recht? 
De basisbankdienst, die de vorm aanneemt van een 
zichtrekening, staat volgende verrichtingen toe:
•	 deposito’s; 
•	 cheques (of circulaire cheques) op uw rekening 

laten boeken; 
•	 geld afhalen; 
•	 overschrijvingen; 
•	 doorlopende betalingsopdrachten; 
•	 domiciliëringen,
•	 ter beschikking stellen van rekeninguittreksels.

Deze verrichtingen kunnen worden uitgevoerd, 
voor zover er voldoende geld op de zichtrekening 
staat. Een negatief saldo op deze rekening is niet 
toegelaten. 

Weigeringsredenen
Indien een consument die zijn hoofdverblijf in België 
heeft, een basisbankdienst aanvraagt bij een bank, 
dan kan deze de aanvraag normaal niet afwijzen in 
zoverre de cliënt correct geïdentificeerd kan worden. 
De bank kan evenmin een basisbankdienst weigeren 
of opzeggen wanneer de consument betrokken is bij 
een procedure van collectieve schuldenregeling.

In een beperkt aantal gevallen kan de bank echter 
wel een aanvraag weigeren. De redenen voor een 
dergelijke weigering worden opgesomd in de wet op 
de basisbankdienst:
•	 de aanvrager heeft al een zichtrekening;
•	 de aanvrager heeft spaarrekeningen waarop 

de tegoeden groter zijn dan 6.000 EUR, met 
uitsluiting van huurwaarborgrekening;

•	 de aanvrager heeft een consumentenkrediet 
van meer dan 6.000 EUR bij een kredietinstelling;

•	 de aanvrager heeft spaartegoeden en 
een consumentenkrediet waarvan het 
gecumuleerde bedrag groter is dan 6.000 EUR;

•	 de aanvrager heeft zich schuldig gemaakt 
aan oplichting, misbruik van vertrouwen, 
frauduleus bankroet, valsheid in geschrifte of 
witwassen van kapitalen.

De rol van Ombudsfin 
De rol van Ombudsfin staat beschreven in voormelde 
wet op de basisbankdienst. Hij is verplicht een advies 
te geven wanneer hij verzocht wordt na te gaan 
of een weigering van een kredietinstelling om een 
zichtrekening in het kader van een basisbankdienst 
te openen, gerechtvaardigd is. Ombudsfin behandelt 
een dergelijke klacht bij voorrang en brengt een 
advies uit dat voor de kredietinstelling bindend is.

In 2012 ontving Ombudsfin geen enkele klacht 
betreffende de basisbankdienst.

Vragen hierover worden echter soms wel gesteld. 
Deze hebben vooral betrekking op de wijze waarop 
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een basisbankdienst kan verkregen worden. De 
opening van een rekening wordt soms geweigerd 
omdat de aanvrager niet preciseerde dat hij 
een basisbankdienst wenst. In dat geval stuurt 
Ombudsfin de vraag door naar de betrokken 
financiële instelling met het verzoek zo snel 
mogelijk een oplossing te vinden.

Cijfers
Kredietinstellingen die diensten aan particulieren 
aanbieden, zijn verplicht elk jaar cijfers mee te 
delen aan Ombudsfin over het aantal geopende 
en bestaande basisbankdienstrekeningen, 
weigeringen en opzeggingen alsook over de redenen 
daarvoor. Onderstaande tabel bevat het resultaat 
voor 2012.

“Om een basisbankdienst 
te bekomen, dient men er 
expliciet naar te vragen.”

Statistieken basisbankdienst 2012

Aantal banken die basisbankdiensten hebben geregistreerd 18

Aantal geopende basisbankdiensten 1.145

Totaal aantal bestaande basisbankdiensten 9.528

Aantal weigeringen van openingen van basisbankdiensten 1

Aantal opgezegde basisbankdiensten (*) 1.100

* De belangrijkste reden van opzegging is het verzoek daartoe door de houder zelf.

Christine , Elke & Bérengère
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2. ENKELE THEMA’S IN BEELD

Enkele thema’s in beeld

2.1. BELEGGINGEN

2.1.1. Beleggingsadvies
Binnen de rubriek « Beleggingen » hebben de 
meeste dossiers betrekking op beleggingsadvies. 
Ombudsfin kreeg diverse vragen voorgelegd, maar 
twee thema’s kwamen steeds terug : het advies 
(of gepersonaliseerde aanbeveling) strookt niet 
met het opgesteld profiel en de ontgoocheling van 
de beleggers die in 2004-2005 in eewigdurende 
obligaties hebben belegd. Wat zijn de bevindingen 
en de houding van Ombudsfin in deze twee 
gevallen ?

Advies strookt niet met het opgesteld 
beleggersprofiel
Het profiel is een essentieel document in de relatie 
tussen de belegger en de bankier. De bankier heeft 
de verplichting om dergelijk profiel op te stellen in 
toepassing van de MiFID-reglementering. 

Wanneer de belegger kan aantonen dat de 
aanbevolen producten niet overeenstemmen met 
het opgestelde profiel zal aan de bank, in het kader 
van de bemiddeling, gevraagd worden een voorstel 
te doen om de belegger te vergoeden voor de 
geleden schade. 

De rol van Ombudsfin bestaat er enerzijds in om 
na te gaan of het profiel correct werd opgesteld op 
basis van de antwoorden van de cliënt, en anderzijds 
om de kenmerken van het product te analyseren, 
teneinde te kunnen nagaan of het product, op het 
moment van de intekening, aan de cliënt mocht 
worden voorgesteld. 

ADVIES NIET IN OVEREENSTEMMING MET DE DOELSTELLINGEN EN HET 
BELEGGERSPROFIEL VAN DE CLIENT

In januari 2007 vertrouwt cliënte haar portefeuille toe aan de bank met de bedoeling om gedurende 
een periode van 10 jaar een rente te bekomen. Een gedeelte van de portefeuille wordt op een 
termijnrekening gestort en met een ander deel worden gemengde fondsen aangekocht waarvan de 
risico-index 3 op een schaal van 0 tot 6 bedraagt.

In 2008 wordt het beleggersprofiel van verzoekster opgesteld. Er wordt hiervoor een vragenlijst 
ingevuld met medewerking van de bankbediende die de beleggingen had aanbevolen die in 2007 
werden gedaan. Het door de bank voorgestelde profiel, dat werd goedgekeurd door cliënte, krijgt als 
kwalificatie « Secure »; dus het meest defensieve profiel.

In de loop van de periode van midden juni tot midden oktober 2008 gaat cliënte akkoord met de 
voorgestelde verrichtingen die haar door de bankbediende worden geadviseerd. Deze verrichtingen 
houden in dat het totaal aan fondsen verworven in 2007 geleidelijk zullen worden omgezet in 
kapitalisatiebons van een ander fonds. Dit fonds heeft een risico-index niveau 2.

In 2011 dient cliënte klacht in bij de bank omdat zij meent dat het beleggingsadvies van 2008 niet 
overeenstemt met haar « secure » profiel en dat zij niet duidelijk werd geïnformeerd aangezien het 
om gestructureerde producten gaat.

De bank meent dat het de wens van de cliënte was om het kapitaal opnieuw op te bouwen. Een 
« secure » profiel laat dit niet toe. 
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Advies van het Ombudscollege

Het College was van mening dat er tussen de partijen een totaal verschillend standpunt bestond 
over de intenties en objectieven van de cliënte van bij het begin in januari 2007. Hierover heeft 
het College zich niet uitgesproken aangezien het niet werd gevraagd dit aspect van het geschil te 
beoordelen. 

Het College meent echter dat deze verschillende standpunten in een nieuw licht moeten 
geanalyseerd worden vanaf 1 april 2008, de datum waarop het beleggersprofiel van cliënte formeel 
werd opgesteld door de bank. Het nieuw profiel wordt als « secure » bestempeld, d.w.z. het meest 
defensief profiel.

Het College vindt dat de bank gebonden is door de antwoorden in de vragenlijst van het 
beleggersprofiel die in dit geval de uitdrukkelijke wens van cliënte weergeeft om elk risico bij het 
beleggen uit te sluiten. De bank mag niet van het profiel afwijken zonder vooraf aan de cliënte te 
vragen haar profiel te wijzigen en zich er van te vergewissen dat de wijziging wel degelijk met de 
werkelijkheid overeenstemt. En wanneer de bank nadien nog meende dat verzoekster de voorkeur gaf 
aan een strategie om haar kapitaal weder samen te stellen wat het nemen van risico’s veronderstelt, 
dan was het haar taak om aan verzoekster duidelijk te maken dat deze strategie niet overeenkwam 
met het gekozen profiel.

Het College stelt dat bij de verrichtingen van midden juni tot midden oktober 2008 die werden 
uitgevoerd om de portefeuille veilig te stellen de bank een dienst heeft geleverd die als 
beleggingsadvies dient beschouwd te worden. Artikel 27, § 4, van de wet van 2 augustus 2002 voorziet 
dat de bank zich moet vergewissen van het gepast karakter van het instrument dat zij aanbeveelt. 

Het College heeft vastgesteld dat de bank vanaf april 2008 beleggingen heeft aangeraden die niet in 
overeenstemming waren met de doelstellingen en het beleggersprofiel van de cliënte. 

Het College heeft aan verzoekster gevraagd om te verduidelijken wat er met de betwiste waarden is 
gebeurd en om haar schade aan te tonen door alle nodige bewijsstukken voor te leggen. 

Het College nodigt de bank uit om een voorstel tot schadevergoeding te doen op basis van de details 
die door de cliënte zullen voorgelegd worden. Bij gebrek aan akkoord tussen de partijen zal het 
College indien nodig een beslissing nemen. 

Klacht gegrond, advies gevolgd.

(2011.1620)
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ONVOLDOENDE DIVERSIFICATIE DEFENSIEVE PORTEFEUILLE

Een cliënt dient klacht in omdat hij, binnen het kader van een « defensief » profiel, zijn tegoeden 
voor 65% had belegd in één enkele eeuwigdurende obligatie. Binnen de bemiddelingsprocedure gaf 
de bank toe dat het principe van diversificatie niet correct werd toegepast en heeft zij een voorstel 
gedaan tot terugbetaling van het verschil tussen de huidige koers en de initiële koers van de obligatie 
voor het gedeelte dat 10% van de portefeuille overschreed. 

Klacht gegrond, advies gevolgd.

(2011.2194)

Het product werd in 2008 door de bank als een 
« defensieve » belegging voorgesteld omdat de 
5 betrokken landen tot de eurozone behoren: 
Griekenland, Spanje, Italië, Frankrijk en België. De 
bank was er van overtuigd dat geen van deze landen 
failliet zou gaan gedurende de 5-jarige looptijd. Het 
‘veilige’ product werd dan ook in grote mate aan 
cliënten met een defensief profiel verkocht.

Nadat de problemen in Griekenland aan het licht 
kwamen, heeft de bank in 2010 de risicoklasse 
van het product aangepast van defensief naar 

De beleggers bleven teleurgesteld achter met 
financiële producten die wel nog verhandelbaar 
waren, doch zonder mogelijkheid om het 
geïnvesteerde kapitaal te recupereren en zonder 
rendement.

Ombudsfin meent dat dit soort beleggingen in 
de periode 2003-2006 wel mochten geadviseerd 
worden aan cliënten met een defensief profiel, 
want men moet zich op het moment van de 
investering plaatsen om het insolvabiliteitsrisico 
van de uitgevers te kunnen beoordelen. Om echter 
een goede spreiding van de risico’s te verzekeren, 
zou iedere belegging in eeuwigdurende obligaties 
niet méér dan 10% van de totale « defensieve » 
portefeuille mogen uitmaken. In geval van 
overschrijding vraagt Ombudsfin aan de bank om 
over te gaan tot rechtzetting. 

Ontgoocheling van de belegger met een 
« defensief » profiel bij het beleggen in 
eeuwigdurende obligaties in de periode 2003-
2006.
Het merendeel van de cliënten die een klacht 
indienen over eeuwigdurende obligaties hebben hun 
tegoeden geïnvesteerd op basis van een advies van 
hun beleggingsadviseur. Eeuwigdurende obligaties 
werden van 2003 tot 2006 inderdaad regelmatig 
aangeboden als een prima alternatief voor het 
sparen. Deze belegging werd immers voorgesteld 
met een over het algemeen hoger rendement dan 
dat van een spaarrekening. Bovendien werd er aan 
de solvabiliteit van de uitgevers niet getwijfeld, 
zodat dit type van producten overkwam alsof zij 
kapitaalgarantie boden. Vanaf 2008 werd deze 
overtuiging door de crisis teniet gedaan en werd het 
kredietrisico (d.i. het insolvabiliteitsrisico van de 
uitgever van deze beleggingen) pas goed duidelijk. 

Enkele thema’s in beeld

Gevolgen van de crisis in Griekenland op een 
obligatie verkocht in België
Meerdere cliënten hebben in 2008 bij bank X 
ingetekend op een obligatie met een looptijd van 
5 jaar, die een jaarlijkse coupon geeft van 5% en 
waarvan de terugbetaling afhankelijk is van een 
kredietgebeurtenis bij 5 landen. Het kapitaal wordt 
a pari terugbetaald op eindverval, tenzij er zich 
voordien een kredietgebeurtenis heeft voorgedaan 
bij een van de betrokken landen. In dat geval wordt 
het product vervroegd terugbetaald aan de waarde 
van dat moment.
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dynamisch en de cliënten die het product hadden 
aangekocht hiervan op de hoogte gebracht. Vele 
cliënten hebben hierop gereageerd. Ook Ombudsfin 
werd op dat moment gecontacteerd door cliënten 
met een defensief profiel die plots een risicovolle 
belegging in hun portefeuille hadden. De bank heeft 
daarop het engagement opgenomen om, indien het 
product wegens een kredietgebeurtenis vervroegd 
zou worden terugbetaald, tussen te komen in het 
verlies van de cliënten zodat 100% van de inleg, voor 
kosten en taksen, gerecupereerd wordt. 

Begin 2012 gebeurt er een schuldherschikking bij 
Griekenland en beslist de uitgever tot de vervroegde 
terugbetaling van de obligatie. Op dat moment 
bedraagt de waarde van het product nog slechts 
21%. De bank komt tussen voor het verschil tussen 
de 21% en de 100% van de inleg waarbij wel rekening 
wordt gehouden met de 3 coupons van 5% die reeds 
werden uitbetaald. De bijpassing gebeurt de facto 
dus tot 85% van de inleg.

Meerdere beleggers contacteren op dat moment 
Ombudsfin. Zij stellen vast dat de vergoeding van 
de bank geen volledige vergoeding uitmaakt: zij 
worden niet vergoed voor de instapkosten die 
door de bank werden aangerekend, noch voor 
de roerende voorheffing die op de coupons werd 
ingehouden. Velen menen ook recht te hebben op 
de reeds uitbetaalde coupons ad 5% elk.

Ombudsfin heeft de dossiers onderzocht en 
meent dat het duidelijk is dat dit « credit-linked » 
product niet als een defensief product had mogen 
voorgesteld worden in 2008. Er was immers een 
duidelijk risico voorhanden. Het mocht daarom niet 
zonder meer aan cliënten met een defensief profiel 
verkocht worden.  

De wet voorziet dat de bank in dat geval de 
initiële toestand moet herstellen. Dit betekent 
dat de cliënten hun belegde bedrag terug moeten 
ontvangen. Ombudsfin bevestigt in dit kader dat de 
bank de hogere coupons voorzien door het product 
mocht verrekenen. Zij heeft de bank gevraagd om, 
bovenop de reeds gedane tegemoetkoming, ook 

de instapkosten te vergoeden en tussen te komen 
in de gederfde interesten op het initiële bedrag 
aan de interestvoet van toepassing op een gewoon 
spaarboekje.

De bank heeft dit geweigerd omdat zij haar 
tussenkomst als een zeer billijke regeling beschouwt 
waarbij al de cliënten die in dit product belegden, 
ongeacht hun profiel, nagenoeg de volledige inleg 
terugkregen. Een verdere tegemoetkoming is 
volgens haar niet aangewezen.

Ombudsfin heeft de verzoekers haar standpunt 
meegedeeld en hun tevens op de hoogte gebracht 
van de weigering van de bank om positief gevolg te 
geven aan haar verzoek om een integrale vergoeding 
uit te betalen. Ombudsfin heeft verzoekers er op 
gewezen dat de adviezen niet bindend zijn, maar 
dat de verzoekers steeds de mogelijkheid hebben 
om hun rechten via een gerechtelijke procedure te 
laten gelden.

2.1.2. Corporate action – Bank of Ireland
Toelichting-Feitenrelaas
Zoals in ons vorig jaarverslag reeds gemeld, werden 
in 2011 heel wat klachten overgemaakt inzake 
corporate actions. In dit kader werd het voorbije jaar 
onze aandacht getrokken op de obligaties van Bank 
of Ireland. 

Deze obligaties waren tijdens de intekenperiode 
enkel bestemd voor institutionelen of professionele 
beleggers; nadien konden ze ook door particuliere 
beleggers op de secundaire markt worden 
aangekocht. De corporate actions, uitgaande van 
Bank of Ireland en die nadien plaatsvonden, waren 
niet gericht aan de particuliere beleggers, die 
hieraan niet konden deelnemen.   

De particuliere houders van deze obligaties 
werden in 2011 uiteindelijk geconfronteerd met een 
terugkoop door Bank of Ireland a rato van 0,001% 
van de waarde van hun obligatie, zonder dat zij 
hierover voorafgaandelijk geïnformeerd werden.



OO
OO15

Voorgelegde vragen en verzoeken
Er rezen in hoofde van de klagers terecht vele 
vragen, ondermeer :
•	 of een schuld niet bleef bestaan in hoofde van 

de schuldenaar behoudens geval van diens 
faillissement,

•	 of de bank niet tekortgeschoten was aan haar 
informatieplicht, 

•	 waarom zij niet konden ingaan op de 
omruilingsoperatie die voorheen plaatsvond, 

•	 op welke juridische grond Bank of Ireland zich 
gebaseerd heeft om de perpetual terug te 
kopen zonder akkoord van de schuldeiser, 

•	 of deze belegging kon worden verkocht aan 
particuliere beleggers, enz.

Ongeveer 14 dossiers werden voor advies voorgelegd. 
Niet elk dossier was identiek, zodat deze individueel 
dienden te worden onderzocht. In sommige gevallen 
was de titel aangekocht in het kader van een dossier 
vermogensbeheer, in andere gevallen als individuele 
belegging.

Om de verzoekers zo goed mogelijk te kunnen 
helpen, was een grondige analyse van de 
achterliggende problematiek vereist. In dit kader 
werd informatie ingewonnen bij de Autoriteit voor 
Financiële Diensten en Markten (FSMA, Belgische 
Toezichthouder) evenals bij de Central Bank of 
Ireland.

Economische en juridische achtergrond
Door de gevolgen van de crisis die is losgebarsten 
in 2008, kwam Bank of Ireland in grote problemen 
en diende zij tot een herkapitalisatie over te 
gaan. Op 7 december 2010 heeft de Raad van 
Europa, Ierland financiële bijstand verleend ter 
ondersteuning van een economisch en financieel 
hervormingsprogramma. De Ierse Centrale Bank 
heeft vervolgens kapitaalvereisten gesteld aan 
Bank of Ireland, waarop deze achtereenvolgens 
verschillende exchange offers met opties heeft 
uitgewerkt. 

Deze corporate actions waren uitsluitend gericht 
aan professionele beleggers; particuliere beleggers 
konden hier niet op ingaan.

Bank of Ireland was juridisch niet verplicht om dit 
exchange offer aan particuliere investeerders in 
België aan te bieden gezien noch Bank of Ireland 
noch enige ander instelling de verkoop van de titels 
een openbaar karakter had verleend bij de uitgifte. 
Uiteindelijk werden de resterende in omloop zijnde 
titels teruggekocht door de Bank of Ireland aan 
0,001% van de nominale waarde en dit ingevolge 
een buitengewoon besluit van de aandeelhouders 
(holders of the Preferred Securities) op 7 juli 2011.

Deze titels mochten dus wel verkocht worden in 
België op de secundaire markt, maar de particuliere 
investeerders konden niet deelnemen aan de 
corporate actions. Om aan de heikele situatie en de 
nadelige gevolgen voor de particuliere investeerder 
tegemoet te komen zou een wijziging in de huidige 
regelgeving dienen doorgevoerd te worden.

Conclusie
Wat betreft het feit dat deze obligatie op de 
secundaire markt vrij kon aangekocht worden 
maar de exchange offers niet toegankelijk waren 
voor particulieren kon niets worden aangemerkt in 
hoofde van de financiële instellingen. 

Niettemin werd onderzocht of ingeval er 
voorafgaandelijk advies was, dit correct werd 
gegeven en afgetoetst aan de noden van de cliënt. 
Er werd ook nagegaan of de financiële instelling 
de klant voldoende geïnformeerd had over de 
karakteristieken van de obligatie. 

Hierbij dient men zich echter terug te plaatsen op 
het ogenblik van de intekeningen die meestal in 
2005 plaatsvonden. Op dat ogenblik had de obligatie 
een A-rating en waren bankuitgiftes aantrekkelijk. 
Rekening werd ook gehouden met de proportie die 
de aangekochte titel uitmaakte van de portefeuille.

Enkele thema’s in beeld
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Indien geen contract van vermogensbeheer of 
adviserend beheer werd afgesloten met de bank, 
diende de klant de opvolging van de effecten in 
zijn dossier zelf te beheren en desgevallend tot de 
verkoop ervan over te gaan.

2.1.3. Vaststelling van Ombudsfin
Door de financiële crisis werd het voor veel 
niet-professionele beleggers duidelijk welke 
verschillende soorten risico’s er verbonden zijn aan 
een belegging in een financieel instrument. Het 
risico verbonden aan aandelen was reeds evident. 
De obligaties, die eerder defensief waren, blijken 
eveneens risicovol. 

Het kredietrisico, d.w.z. het risico verbonden 
aan de insolvabiliteit van de uitgever, werd plots 
realiteit. De behandelde dossiers tonen aan 
dat eeuwigdurende obligaties uitgegeven door 
financiële instellingen of obligaties verbonden aan 
een gebeurtenis in Europese Staten eerder risicovol 
blijken te zijn.

Het risico goed evalueren en aanvaarden, is 
doorslaggevend : de verslechtering van de financiële 
toestand van de uitgever verhoogt het risico om 
niet, of slechts gedeeltelijk, terugbetaald te worden. 

Om te onderzoeken of de cliënt goed werd 
geïnformeerd en/of het advies dat hij kreeg, 
geschikt was, moet men zich altijd verplaatsen 

naar het moment van de inschrijving. Hierdoor 
konden eeuwigdurende obligaties uitgegeven door 
financiële instellingen tussen 2003 en 2006 wel 
voorgesteld worden als defensieve producten. Op 
dat ogenblik kregen de uitgevers goede evaluaties 
en hadden zij goed ratings. Niemand twijfelde aan 
hun solvabiliteit.

In de meeste dossiers die onderzocht werden 
door Ombudsfin was de informatie goed en werd 
de « technische fiche » overhandigd aan de 
belegger. Nochtans beklaagt de cliënt zich erover 
slecht geïnformeerd te zijn geweest. Indien de 
vereiste informatie voorhanden is, stelt men vast 
dat deze niet gelezen of niet begrepen wordt, of 
niet aangepast is aan de cliënt. De belegger zelf 
vertrouwt de professioneel, stelt niet de nodige 
vragen en ondertekent het aankoopborderel.

De financiële crisis heeft volgende punten onder de 
aandacht gebracht : 
•	 Het belang van het opstellen van een profiel 

dat overeenkomt met de werkelijke wil van de 
belegger, meer bepaald met het risico dat hij 
wenst te nemen. 

•	 De gevolgen van het intrinsieke risico van 
financiële producten en, onder meer voor 
de obligaties (eeuwigdurend of niet), het 
insolvabiliteitsrisico van de uitgever.

•	 Het belang van financiële vorming van de 
consumenten wat een prioriteit moet worden 
voor de komende jaren.

AANBEVELINGEN AAN DE BELEGGERS
•	 Informeer u over de intrinsieke risico’s van de beleggingsproducten en controleer of ze 

overeenkomen met het risico dat u werkelijk wenst te nemen. 

•	 Kijk na of het opgesteld profiel duidelijk weergeeft wat u werkelijk wil.

•	 Informeer u voldoende bij uw financiële instelling over de karakteristieken van buitenlandse 
obligaties en de eventuele beperkingen die eraan verbonden zijn.

•	 Wees u ervan bewust dat elke belegging risico’s inhoudt.
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AANBEVELINGEN AAN DE SECTOR
•	 Informeer de belegger over alle soorten risico’s verbonden aan een beleggingsproduct, inclusief 

het insolvabiliteitsrisico van de uitgever.

•	 Trek bij het aanbieden of aanraden van obligaties, die initieel enkel voorbehouden zijn voor 
professionelen, de aandacht van de investeerders op het feit dat deze obligaties kunnen 
getroffen worden door corporate actions waaraan particuliere investeerders niet kunnen 
deelnemen.

•	 Zorg voor een correcte bepaling van het beleggersprofiel.

2.2. KREDIETEN
Sedert enkele jaren nemen de klachten betreffende 
kredieten gestaag toe. In 2012 maken deze klachten 
24,80% uit van het totaal aantal behandelde dossiers 
en betreffen deze vooral hypothecaire kredieten 
(13,07%), gevolgd door consumentenkredieten 
(11,73%).

Het is belangrijk om te vermelden dat deze twee 
soorten kredieten niet door dezelfde wetten worden 
geregeld en dat zij in verschillende behoeftes 
voorzien : de gewijzigde wet van 12 juni 1991 op het 
consumentenkrediet beschermt meer de rechten 
van de consument dan de wet van 4 augustus 
1992 op het hypothecair krediet. Het maakt het 
de cliënt gemakkelijker om de geldigheid van de 
toekenning van een consumentenkrediet zelf te 
betwisten, dan de geldigheid van de toekenning van 
een hypothecair krediet. Er bestaan tevens andere 
bepalingen die dienen nageleefd te worden in het 
kader van kredieten, namelijk de gedragscodes van 
Febelfin en de Beroepsvereniging van het Krediet 
(zie www.ombudsfin.be/code), of ook de algemene 
beginselen van het contractenrecht.

2.2.1. Hypothecair krediet
Verantwoorde kredietverlening
Het is niet ongewoon dat de cliënt, in geval van 
terugbetalingsmoeilijkheden bij een hypothecair 
krediet, de bepalingen betreffende het 
consumentenkrediet inroept. Ombudsfin moet dan 
uitleggen dat de wet op het consumentenkrediet als 
dusdanig niet van toepassing is op de hypothecaire 
kredieten. Vanzelfsprekend moet het principe van 
verantwoorde kredietverlening ook bij hypothecaire 
kredieten worden gerespecteerd.

Om de aansprakelijkheid van een professioneel 
bij het verlenen van een hypothecair krediet te 
beoordelen, baseert het College zich op de gebruiken 
en op de gedragsregels voorgeschreven door 
Febelfin en de Beroepsvereniging van het Krediet. 
Deze regels hebben tot doel een goede relatie 
tussen de banken en de cliënten te verzekeren.

Enkele thema’s in beeld
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BEPALING VAN DE TERUGBETALINGSCAPACITEIT

Een jonge vrouw gaat een woonkrediet aan met het oog op de aankoop van een appartement, 
haar eerste woning. Korte tijd na het begin van de maandelijkse terugbetalingen ondervindt zij 
moeilijkheden om haar krediet terug te betalen. Zij acht de bank hiervoor verantwoordelijk omdat de 
bank haar dit krediet heeft toegestaan op basis van één enkele loonfiche waarop een uitzonderlijk 
hoog maandloon vermeld stond, terwijl haar maandloon normaal veel lager ligt.

De bank verdedigt zich door te stellen dat de cliënte bij haar kredietaanvraag had verklaard dat zij 
een bijkomende opleiding ging volgen om op die manier een hoger loon te verkrijgen en dat zij van 
plan was om de eerste jaren nog bij haar ouders te blijven wonen en haar appartement te verhuren. 
Dit heeft zij echter niet gedaan. Zij is integendeel onmiddellijk zelf in het appartement gaan wonen 
en zij werd werkloos. De bank meent geen fout te hebben begaan.

Advies van het Ombudscollege

Het College is van oordeel dat de bank in dit geval haar zorgvuldigheidsplicht niet heeft nageleefd 
en tegelijkertijd te weinig informatie heeft verzameld door het krediet toe te staan enkel op basis 
van één loonfiche en op basis van de verklaringen van de cliënte. Maar het College acht ook de cliënte 
voor een deel verantwoordelijk voor haar situatie, daar zij haar verklaringen niet is nagekomen. 

Het College stelt voor dat :

•	 de cliënte het goed verkoopt en met de opbrengst het krediet terugbetaalt,
•	 de bank geen wederbeleggingsvergoeding aanrekent voor de vervroegde terugbetaling.

Klacht gedeeltelijk gegrond, advies gevolgd door de bank.

(2011.0297)

Onduidelijke afrekening
In het verslag van vorig jaar werd reeds een steeds 
terugkerend probleem inzake kredieten aangekaart: 
cliënten doen een beroep op Ombudsfin omdat 
zij geen duidelijke informatie krijgen en zij de 
afrekeningen niet begrijpen en dit vooral bij een 
betalingsachterstand. 

Meerdere dergelijke dossiers werden aan Ombudsfin 
voorgelegd. Hierbij werden de banken door 
Ombudsfin gewezen op de wettelijke verplichting 
om de kredietnemer te verwittigen van de gevolgen 
van de wanbetaling2.

 “Bij wanbetaling dient de bank 
aan de kredietnemer een ter post 

aangetekende verwittiging te 
zenden die alle gevolgen van de 
wanbetaling vermeldt : beslag, 
herinneringskosten, boetes, de 
verplichting om tot melding bij 
de Nationale Bank over te gaan, 

verschuldigde maandaflossingen, 
nalatigheidsintresten, ...”

2  Artikel 45, alinea 2, van de wet op het hypothecair krediet.
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VOLLEDIGHEID VAN DE HERINNERINGSBRIEVEN

In 2006 ging de cliënte een hypothecair krediet aan en de maandaflossing van oktober 2008 
bleef onbetaald. Iedere maandaflossing werd enkele dagen te laat betaald. De bank stuurde 79 
herinneringsbrieven zonder vermelding van de nalatigheidsintresten en de herinneringskosten 
voor elk schrijven. De betalingsachterstand werd geregulariseerd in september 2011, maar de 
nalatigheidsintresten, kosten en boetes bleven verschuldigd. De bank heeft echter geen verhoging 
van de intresten toegepast.

Advies van de Ombudsman

De Ombudsman heeft de situatie uitgelegd aan de cliënte zodat zij de gevraagde bedragen begreep. 
Aan de bank werd een aanbeveling gedaan om in de toekomst in haar herinneringsbrieven alle 
gevolgen van de wanbetaling te vermelden. Op die manier wordt het buitensporig cumuleren van 
intresten en kosten vermeden, waar de cliënt zich ongetwijfeld niet van bewust is.

Klacht ongegrond, maar er werd een aanbeveling gedaan aan de financiële instelling.

(2012.0089)

Weigering tot handlichting van de hypotheek
Bij Ombudsfin werden ook verscheidene dossiers 
ingediend waarin cliënten de maandlasten van hun 
hypothecair krediet wensten te verlichten door 
het gehypothekeerde goed te verkopen. Rekening 
houdend met de crisis en de actuele markt was de 
opbrengst van het verkochte goed slechts voldoende 
om de bank gedeeltelijk terug te betalen. Cliënten 
stelden voor om het saldo van het geleend bedrag 
terug te betalen met een persoonlijk krediet zonder 
enige garantie. De bank aanvaardde deze oplossing 
echter niet en weigerde tevens de handlichting van 

de hypothecaire inschrijving waardoor de verkoop 
geblokkeerd werd. 

Cliënten meenden dat het hier ging om 
rechtsmisbruik. In elk dossier heeft Ombudsfin 
getracht beide partijen te verzoenen, maar diende 
te bevestigen dat de dienst niet kon tussenkomen in 
de commerciële politiek van de bank. Het toestaan 
van kredieten en het vragen van waarborgen 
behoren tot het kredietbeleid van de bank en is als 
dusdanig onderdeel van haar commercieel beleid. 

Enkele thema’s in beeld

Christel & Serge
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GEVOLG VAN DE HYPOTHECAIRE INSCHRIJVING

In juni 2008 gingen cliënten een hypothecaire lening aan van 221.000 EUR voor de financiering van 
hun woning. De maandaflossing bedroeg 1.623 EUR. Deze werd altijd op tijd betaald. Cliënten hadden 
tijdelijke financiële moeilijkheden en wensten hun woning te verkopen en het saldo als volgt terug 
te betalen : 201.000 EUR met de opbrengst van het goed (door een agentschap geschat op 209.000 
EUR) en 20.000 EUR met een nieuw persoonlijk krediet. Op die manier zouden zij wat contant geld 
overhouden en konden zij hun maandlasten verlichten.

De bank geeft geen akkoord tot handlichting van de hypothecaire inschrijving en weigert de 
persoonlijke lening toe te kennen.

Cliënten vinden dit misbruik aangezien dit voorstel de enige uitkomst bood voor hen. 

De bank meent dat de woning de enige garantie was tot terugbetaling van alle aangegane kredieten 
en zij wilde het risico niet nemen om deze garantie te verliezen, vooral wanneer het krediet niet 
volledig zou terugbetaald worden met de opbrengst van de verkoop. Rekening houdend met de 
economische crisis zou de voorziene verkoopprijs van het goed waarschijnlijk niet verkregen worden. 
Volgens het voorstel van cliënten zou er bovendien nog een saldo van 20.000  EUR overblijven dat 
gefinancierd dient te worden met een krediet zonder reële garantie. De inkomsten van cliënten 
werden daarenboven gestort op een rekening bij een andere financiële instelling.

Advies van de Ombudsman

In de mate dat het resterend saldo van de lening niet volledig werd terugbetaald en dat de 
verkoopprijs van het gebouw niet volledig werd gebruikt om het hypothecair krediet terug te 
betalen, of dat de opbrengst onvoldoende was, beschouwde de Ombudsman de weigering van de 
bank niet als onredelijk. Het voorstel van de cliënten gaat in tegen een van de basisprincipes van 
een hypothecair krediet, namelijk dat de opbrengst van het onroerend goed volledig moet worden 
aangewend voor de terugbetaling van het krediet.

Klacht ongegrond.

(2012.1276)

Uitvoering te goeder trouw van de 
overeenkomsten
In het kader van de uitvoeringsmodaliteiten van 
kredietovereenkomsten tenslotte dienden het 
College en Ombudsfin zich uit te spreken over de 
uitvoering te goeder trouw van de overeenkomsten.
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BETALINGEN MET FOUTIEVE GESTRUCTUREERDE MEDEDELING 

Cliënt sloot meerdere kredietopeningen af bij een bank. Ingevolge een fout bij het bankkantoor 
van cliënt bleven voor één van de kredietopeningen verschillende termijnen onbetaald in 2010. 
Verzoeker ontvangt een verwittiging van een deurwaarder en bekomt vanwege de bank het akkoord 
over de termijnen waarbij de bank afziet van de onmiddellijke opeisbaarheid van het krediet. De 
stortingen voor de regularisatie dienden te gebeuren met een welbepaalde gestructureerde 
mededeling. Verzoeker vermeldt echter een foutieve mededeling waardoor de stortingen voor 
regularisatie door de bank worden gebruikt voor één van de andere kredietopeningen. Ingevolge deze 
communicatiefout en het verkeerdelijk toewijzen van de bedragen bleven nalatigheidsintresten en 
boetes verschuldigd. Na ingebrekestelling van de cliënt heeft de bank loonbeslag gelegd voor de 
betaling van de nalatigheidsintresten en boetes.

Cliënt verbaast zich over dit loonbeslag want volgens hem werden alle verschuldigde bedragen 
betaald. De bank meent dat het aan de cliënt toekomt om de betalingsinstructies te respecteren.

Advies van het Ombudscollege

Het College stelt vast dat verzoeker bij de stortingen een fout maakte in de gestructureerde 
mededeling maar dat de maandaflossingen wel degelijk op tijd op de door de bank meegedeelde 
rekening toekwamen. De bank heeft dus van de fondsen kunnen genieten vanaf de overeengekomen 
datum. Het College meende daarom dat er geen betalingsachterstand was die de toepassing van 
nalatigheidsintresten of verhogingen toeliet. Een betaling dient immers als effectief te worden 
beschouwd vanaf het moment dat de bankrekening wordt gecrediteerd. 

Het College stelt eveneens vast dat een akkoord werd bereikt tussen de partijen over de betaling 
van de nog verschuldigde termijnen en dat de bank afzag van de onmiddellijke opeisbaarheid van 
het krediet. Het College beschouwde het loonbeslag als een overdreven maatregel die op geen 
enkele betalingsachterstand berustte en als strijdig met artikel 24 van de wet van 4 augustus 1992 : 
« Werd als bijkomende waarborg voor het krediet loonsoverdracht bedongen, zo kan deze slechts 
uitgevoerd en aangewend worden tot beloop van de ten dage van de betekening van de overdracht 
krachtens de vestigingsakte opeisbare bedragen. De aldus geïnde sommen moeten op het ogenblik 
van de inning aangewend worden ter betaling van de alsdan opeisbare bedragen. »

Het College herinnert er bovendien aan dat de overeenkomsten te goeder trouw dienen uitgevoerd 
te worden.

Het College vraagt aan de bank om alle aan cliënt aangerekende verhogingen, nalatigheidsintresten 
en deurwaarderskosten te schrappen, alsook om het loonbeslag stop te zetten en de gevolgen ervan 
recht te zetten.

Aan cliënt vraagt het College om de gestructureerde mededeling zonder uitstel aan te passen.

Klacht gegrond, advies gevolgd.

(2012.0097)

Enkele thema’s in beeld
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Een van de kredietnemers ontslaan van zijn 
engagementen binnen het krediet
Tenslotte benadrukt Ombudsfin eens te meer het 
belang van een schriftelijk akkoord van de bank 
inzake het ontslaan van een van de kredietnemers 
van zijn engagementen binnen een krediet in geval 
van uitonverdeeldheidtreding bij gehypothekeerde 
eigendommen. Diegene die zijn rechten overlaat 
is geen eigenaar meer. Als hij geen schriftelijk 

akkoord tot ontlasting van het krediet heeft 
gekregen vanwege de bank, kunnen de gevolgen 
voor deze persoon dramatisch zijn : hij is geen 
eigenaar meer van het goed, maar kan op elk 
moment door de bank aangesproken worden om 
het krediet terug te betalen. Bovendien wordt zijn 
terugbetalingscapaciteit voor een eventueel nieuw 
krediet beperkt.

WEIGERING DESOLIDARISATIE

Verzoekster heeft haar rechten op een gebouw dat zij samen met haar partner bezat en waar deze 
zijn beroep uitoefent, overgedragen. Bij het ondertekenen van de akte bij de notaris hadden de 
partijen over de desolidarisatie een mondeling principe-akkoord van hun bankagent en werd er 
dus in de akte geen voorbehoudsclausule voorzien. Na ondertekening van de akte wil verzoekster 
een lening afsluiten om een nieuwe woning te kopen, maar de bank weigert om reden dat zij nog 
steeds co-debiteur is van het hypothecair krediet. Verzoekster stelt vast dat de bank weigert haar te 
desolidariseren van het eerste hypothecair krediet ook al is zij geen eigenaar meer van het goed en 
dat zij dus weinig kans maakt om een nieuw hypothecair krediet te verkrijgen.

De bank blijft weigeren omdat zij meent dat zij nooit haar akkoord tot desolidarisatie gegeven 
heeft ongeacht de verklaringen van de partijen en van de notaris. Bovendien vindt de bank dat de 
terugbetalingscapaciteit van de kredietnemer die thans alleen eigenaar is, onvoldoende is. 

Rekening houdend met de omstandigheden heeft de Ombudsman getracht een bevredigende 
oplossing te bekomen, maar tevergeefs.

Klacht niet opgelost.

(2012.1407)

AANBEVELINGEN AAN DE CONSUMENTEN :
•	 In geval van onvoorziene omstandigheden die terugbetalingsmoeilijkheden kunnen doen 

ontstaan, neem contact op met uw kredietinstelling om tot een bevredigende oplossing te 
komen.

•	 Sta uw eigendomsrechten niet af zonder het voorafgaandelijk schriftelijk akkoord van de bank 
tot ontslag van uw engagementen binnen het krediet.
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AANBEVELINGEN AAN DE SECTOR :
•	 Bezorg de kredietnemer zo vlug mogelijk duidelijke en nauwkeurige afrekeningen van wat nog 

verschuldigd is.

•	 Pas de herinneringsbrieven aan zodanig dat alle gevolgen van een betalingsachterstand 
duidelijk omschreven worden.

•	 Onderzoek alle mogelijkheden tot desolidarisatie van de kredietnemer die geen eigenaar meer 
is van het gehypothekeerde goed.

2.2.2. Consumentenkrediet
In 2012 werd er om heel diverse redenen klacht 
ingediend inzake consumentenkredieten. 
Evenals bij de hypothecaire kredieten zijn er veel 
personen die moeilijkheden ondervinden om hun 
kredieten af te lossen. Daarbij zijn er weinigen 
onder hen zich bewust van de gevolgen van een 
betalingsachterstand, namelijk vermelding in het 
negatieve luik van de Centrale voor Kredieten aan 
Particulieren en het behouden van deze vermelding 
gedurende een jaar na regularisatie.

Revolving kredietopeningen
In 2012 ontving Ombudsfin meerdere klachten over 
revolving kredietopeningen. Het openen van de 
kredietlijn op zich is meestal geen probleem, maar 
wel het beëindigen ervan. 

Bij een kredietopening stelt de kredietgever geld ter 
beschikking van de consument. Deze kan dan het 
saldo naar behoefte gebruiken, mits terugbetaling 
van een minimumbedrag en intresten. Het krediet 
is revolving omdat het mogelijk is om hetgeen 
terugbetaald werd, opnieuw op te nemen. 

De kredietlijn blijft geopend zolang er geen einde 
aan wordt gesteld door één van de partijen. Het 
loutere aanzuiveren van het opgenomen saldo 
beëindigt de kredietlijn niet.

De kredietgever moet bij de opening van de 
kredietlijn de terugbetalingscapaciteit van de 
kredietnemer controleren. Maar bij een krediet 
van onbepaalde duur, kan het voorkomen dat de 
consument na verloop van tijd niet meer over de 
nodige terugbetalingscapaciteit beschikt.

Het systeem van nulstelling voorziet dat de 
consument op gestelde tijdstippen het opgenomen 
kapitaal volledig moet terugbetalen vooraleer hij 
opnieuw gelden kan opnemen.

Drie betrokken partijen
Dikwijls wordt een krediet aangegaan via een 
tussenpersoon zodat de consument slechts na een 
grondige lezing van het contract te weten komt 
wie de eigenlijke kredietgever is. In de praktijk is 
de tussenpersoon de enige gesprekspartner van 
de consument en dit niet enkel bij het aangaan 
van het krediet maar eveneens bij de uitvoering 
ervan. De situatie wordt nog complexer indien 
de tussenpersoon tevens de bankier is van de 
kredietnemer. Deze laatste denkt immers dat 
hij zich tot zijn bank wendt en met haar een 
kredietovereenkomst heeft afgesloten, terwijl hij 
zich in werkelijkheid verbonden heeft met een 
kredietgever waarvan hij de naam enkel verneemt 
door het contract grondig na te lezen.

Wanneer er zich een probleem voordoet in verband 
met het krediet, verwijst de bank de consument 
naar de kredietmaatschappij waarmee deze vroeger 
nooit contact heeft gehad. De financiële instelling 
mag haar activiteiten vrij organiseren, maar dit mag 
niet gebeuren ten koste van de belangen van de 
consument.

De wet op het consumentenkrediet stelt dat de 
kredietbemiddelaar de verplichting heeft om 
de consument op de hoogte te brengen van het 
feit dat hij een tussenpersoon is. De consument 
moet daarbij op de hoogte gebracht worden van 
de aard en omvang van de bevoegdheden van 

Enkele thema’s in beeld
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de tussenpersoon. Deze informatie moet ook 
worden voorzien in het contract, evenals in de 
gestandaardiseerde informatiefiche.

Ombudsfin heeft een dossier onderzocht waarin de 
cliënte haar bank op de hoogte had gebracht van 
haar nieuw adres maar de kredietmaatschappij niet, 
omdat ze nooit rechtstreeks contact had gehad met 
deze laatste. Zij ging ervan uit dat het voldoende 
was om de bank zijnde de kredietbemiddelaar, 
te informeren. De bank heeft echter nagelaten 
de kredietmaatschappij op de hoogte te brengen 
en heeft cliënte evenmin verwittigd dat zij zelf 
de kredietmaatschappij diende te informeren. 
Het Ombudscollege stelde dat cliënte terecht 
ervan uit mocht gaan dat zij correct gehandeld 
had door de bank, zijnde de gemandateerde 
van de kredietmaatschappij, en via dewelke de 
besprekingen aangaande het krediet hadden 
plaatsgevonden, te informeren (advies 2012.0215 
van het Ombudscollege).

Problemen bij de beëindiging van de 
kredietopening
Beide partijen kunnen een einde stellen aan de 
kredietopening, mits het respecteren van een 
opzegperiode.

In dossiers behandeld in 2012 werd vastgesteld dat, 
hoewel de consument duidelijk had meegedeeld 
dat hij het krediet wilde opzeggen, de kredietlijn 
bleef bestaan. De bank had nagelaten om de 
kredietgever op de hoogte te brengen van de opzeg 
door de cliënt. Anderzijds had zij de cliënt niet op 
de hoogte gebracht dat hij zelf rechtstreeks met de 
kredietgever contact diende op te nemen. De bank 
had integendeel aan de cliënt bevestigd dat alles in 
orde was en het krediet beëindigd was. 

In één specifiek dossier ging de consument ervan 
uit dat de kredietopening beëindigd werd daar het 
uitstaand saldo werd aangezuiverd middels een 
nieuw krediet bij de bank en de kredietkaart werd 
vernietigd in het agentschap van de bank. Achteraf 
bleek de kredietlijn toch nog te bestaan, omdat de 
cliënt de opzeg niet per aangetekend schrijven naar 
de kredietmaatschappij had verstuurd.

“De opdracht en de rol  
van zowel de tussenpersoon  

als van de kredietgever  
moeten duidelijk  

worden aangegeven.”
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AANGETEKEND SCHRIJVEN VEREIST : OVERDREVEN FORMALISME
In augustus 2008 bekomt de zoon van verzoeker, via de bank die als tussenpersoon optreedt, een 
kredietopening van 5.000 EUR bij een kredietmaatschappij. Deze reserve was verbonden aan een 
visakaart uitgegeven door de bank en aan een zichtrekening bij diezelfde bank. 

In juni 2009 verliest de zoon van verzoeker zijn job en is niet meer in staat om de maandaflossingen 
van de kredietlijn terug te betalen. De visakaart wordt onmiddellijk teruggegeven aan de adviseur 
van de bank ter annulatie.

Op 14 augustus 2009 gaan verzoeker en zijn zoon bij de bank (als tussenpersoon) samen een lening 
op afbetaling aan bij de kredietmaatschappij met als doel het voorgaande krediet terug te betalen. 

Verzoeker ontvangt daarbij van zijn zoon een volledig mandaat op zijn rekening bij de bank om te 
vermijden dat hij opnieuw in een situatie van overmatige schuldenlast verzeilt. 

Op 22 november 2011 ontvangt de zoon van verzoeker een commercieel schrijven van de kredietmaatschappij 
om hem uit te nodigen zijn kredietreserve op te nemen. Dit heeft hij dan ook verschillende malen gedaan 
voor een totaal bedrag van 3.847,98 EUR. Verzoeker wordt, in zijn hoedanigheid van mandataris op de 
betrokken rekening, op de hoogte gesteld van de ingebruikname van de kredietlijn. Hij uit zijn verbazing 
hierover bij de bank en bij de kredietmaatschappij en dient klacht in voor zijn zoon.

De bank bevestigt dat de annulering van de visakaart en de volledige terugbetaling van het saldo van 
de kredietopening op een bepaald moment niet het sluiten van de kredietlijn met zich meebrengen 
aangezien het gaat om een permanente reserve en een revolving krediet. 

De kredietmaatschappij langs haar kant roept in dat de opzeg van het contract aan haar dient te 
worden gericht via een aangetekend schrijven, met een opzeg van 3 maanden. Een dergelijke brief 
heeft de kredietmaatschappij nooit ontvangen.

Advies van het Ombudscollege
Het College erkent dat de opzeg van de kredietopening door de kredietnemer moet gebeuren per 
aangetekend schrijven. Dit formalisme is echter geen doel op zich en wordt enkel gevraagd als 
bewijsmiddel; het ontbreken ervan brengt niet automatisch de nietigheid van de opzeg met zich mee. 

Het College meent dat zowel de bank als de kredietmaatschappij voldoende ingelicht waren over het 
feit dat verzoeker en zijn zoon het krediet volledig wensten terug te betalen en het stop te zetten.

Het College vindt daarom dat de bank een fout maakte door de kredietmaatschappij niet te 
informeren en dat de kredietmaatschappij een fout beging door de kredietreserve niet af te sluiten 
op het moment van de volledige terugbetaling ervan.

De kredietmaatschappij had de kredietlijn moeten annuleren en mocht derhalve geen nieuw voostel 
doen aan de zoon zonder hem een nieuw contract voor een kredietopening te laten ondertekenen. 

Het ter beschikking stellen van nieuwe sommen op de rekening van de zoon van verzoeker in 
het kader van de kredietopening zonder nieuw contract is in strijd met de wet van 12 juni 1991 op 
het consumentenkrediet. De voorziene sanctie hiervoor is het verval van de verplichting om de 
opgenomen sommen terug te betalen.

Aan de kredietmaatschappij wordt gevraagd om de kredietlijn op naam van de zoon van verzoeker 
te annuleren en om de vermelding van de betalingsachterstand te schrappen uit het register bij de 
Nationale Bank.

Klacht gegrond, advies niet gevolgd.

(2012.0325)

Enkele thema’s in beeld
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AANBEVELING AAN DE KREDIETNEMERS :
•	 Ga de vereiste formaliteiten na om op een geldige manier een kredietopening te beëindigen.

AANBEVELINGEN AAN DE KREDIETGEVERS EN DE TUSSENPERSONEN :
•	 Informeer de kredietnemer vanaf het moment van ondertekening van het contract duidelijk 

over de respectieve rol van de kredietgever en de tussenpersoon. Dit om iedere verwarring uit 
te sluiten. 

•	 Als de wil van de cliënt om een kredietlijn op te zeggen duidelijk wordt uitgedrukt tegenover de 
kredietgever of zijn tussenpersoon, geef hier dan meteen het nodige gevolg aan.

2.3. BETALINGSDIENSTEN

2.3.1. Frauduleus gebruik van betaalkaarten
In tegenstelling tot de klachten over kredieten en 
beleggingen zijn de klachten inzake frauduleus 
gebruik van betaalkaarten3 licht gedaald in 2012. 

De in 2012 behandelde klachten gingen ondermeer 
over shoulder surfing en codes ingetikt op vraag van 
derden. In dit laatste geval zal grove nalatigheid 
veelal weerhouden worden. Shoulder surfing 
daarentegen, waarbij de code van de gebruiker 
zonder zijn medeweten wordt afgekeken, is op zich 
geen grove nalatigheid (cf. jaarverslag 2011).

Wet op de betalingsdiensten van toepassing
De wet van 10 december 2009 voorziet dat de 
titularis van de gestolen of verloren betaalkaart de 
financiële gevolgen van de betwiste verrichtingen 
niet moet dragen indien deze plaatsvonden na de 
melding van het verlies of de diefstal van de kaart 
aan de bevoegde dienst. 

Indien frauduleuze verrichtingen plaatsvonden 
vóór de verwittiging blijft de financiële instelling 
gehouden de betwiste sommen terug te betalen, 

evenwel verminderd met een franchise van 150 EUR. 
Deze verplichting vervalt indien zij bewijst dat de 
gebruiker grof nalatig was of fraude heeft gepleegd. 

Kennisgeving van het verlies of de diefstal aan 
Card Stop
De titularis dient vanaf het moment dat hij de 
diefstal of het verlies van zijn betaalkaart vaststelt, 
onverwijld de uitgever van de kaart of de door 
hem aangeduide dienst te verwittigen. De meeste 
instellingen verwijzen naar Card Stop om de kaart 
te laten blokkeren. Dit jaar heeft Ombudsfin kennis 
genomen van enkele problemen inzake de efficiëntie 
van Card Stop. In die gevallen was er een te lange 
wachttijd op het moment van de oproep.

In een dossier dat aan het Ombudscollege werd 
voorgelegd, werd bepaald welk tijdstip geldt als 
verwittiging van Card Stop, aangezien er tussen 
het moment van de oproep en het ogenblik van de 
effectieve blokkering een zekere tijd kan overgaan. 
Deze kwestie is niet zonder gevolgen omdat het 
tijdstip waarmee rekening gehouden wordt, bepaalt 
wie de verliezen voor de diefstal van de kaart moet 
dragen. 

3  Dit omvat zowel debet- als kredietkaarten.
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KENNISGEVING : TIJDSTIP VAN DE OPROEP OF MOMENT VAN DE EFFECTIEVE 
BLOKKERING ?

In dit dossier heeft verzoekster onmiddellijk Card Stop verwittigd van de diefstal van haar kaart. 
Zij heeft heel snel gehandeld, sneller kon niet. De meeste afhalingen gebeurden echter tussen het 
moment van de oproep en het moment van effectieve blokkering door Card Stop.

De bank roept het feit in dat er rekening moet gehouden worden met een zekere termijn tussen het 
tijdstip van de oproep en het moment dat het materieel mogelijk is voor Card Stop om de nodige 
maatregelen te treffen om het verzet te registreren.

Advies van het Ombudscollege

Volgens het College bedoelt de wet niet het tijdstip waarop de blokkering effectief is, maar wel 
het tijdstip waarop de kaarthouder de stap zet om de vereiste kennisgeving te doen. Het College 
beschouwt dat het moment waarop de oproep gebeurt, het symbolische tijdstip is waarop de 
aanbieder van de betaaldiensten verantwoordelijk wordt voor de gevolgen van het frauduleus 
gebruik. De kaarthouder blijft echter verantwoordelijk indien de oproep onbruikbaar is door zijn 
eigen fout. 

Wat er na het tot stand komen van de oproep gebeurt, behoort tot de interne organisatie van de 
centrale die de oproepen ontvangt (lijn bezet of niet, muziek of wachtboodschap, keuzemenu, enz.)

(2011.1693)

Grove nalatigheid
In geval van diefstal of verlies van een betaalkaart 
volgt meestal een debat over het begrip grove 
nalatigheid. 

We kunnen grove nalatigheid omschrijven 
als een onredelijk gedrag dat nooit door een 
normaal voorzichtig persoon in gelijkaardige 
omstandigheden zou worden vertoond. Het betreft 
dus een verregaande nalatigheid, die de gewone 
onvoorzichtigheid overtreft. 

De wet weerhoudt twee hypotheses die kenmerkend 
zijn voor grove nalatigheid : enerzijds het te laat 
verwittigen van Card Stop of de financiële instelling, 
anderzijds het noteren van de geheime code op de 
kaart of op een document dat bij de kaart bewaard 
wordt.

Buiten deze twee wettelijke hypotheses kan het 
geheel van feitelijke omstandigheden er in bepaalde 
gevallen eveneens toe leiden dat de titularis grof 
nalatig gedrag verweten wordt. 

In ieder geval is het aan de uitgever van de kaart om 
de grove nalatigheid te bewijzen. 

Geheime code
Een goed gekozen geheime code draagt bij tot de 
veiligheid van de betaalinstrumenten. De gebruiker 
dient met zorg de code te kiezen. 

In veel dossiers waarbij de portefeuille van het 
slachtoffer wordt gestolen verwijt de financiële 
instelling de gebruiker dat hij zijn geboortedatum 
of een deel ervan als geheime code heeft gekozen, 
omdat de code gemakkelijk terug te vinden is in de 
documenten in de portefeuille. 

Enkele thema’s in beeld
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Cijfers van de geboortedatum als code : grove 
nalatigheid ?
De keuze van verzoeker voor een geheime code 
bestaande uit de eerste vier cijfers van zijn 
geboortedatum kan weliswaar als onvoorzichtig 
worden bestempeld, maar is als dusdanig niet grof 
nalatig (advies 2012.1194 van het Ombudscollege).

Het feit dat de geheime code van de debetkaart 
en de kredietkaarten van de verzoeker gevormd 

werd door een deel van zijn geboortedatum, is naar 
het oordeel van het College op zichzelf geen grove 
nalatigheid, omdat op basis van een acht cijfers 
tellende geboortedatum verschillende combinaties 
mogelijk zijn om tot een geheime code van vier 
cijfers te komen. Dit neemt niet weg dat het gebruik 
van een dergelijke geheime code niet aan te raden is 
(advies 2012.1827 van het Ombudscollege).

AANBEVELINGEN AAN DE GEBRUIKERS
•	 Vermijd om cijfers uit uw geboortedatum te kiezen als geheime code.

•	 Omschrijf de gebeurtenissen vóór de diefstal én op het moment van de diefstal zo compleet 
mogelijk bij het indienen van de klacht.

AANBEVELINGEN AAN DE SECTOR
•	 Zorg voor een efficiënte werking van het systeem om kaarten te blokkeren.

•	 Wijs op de veiligheidsvoorschriften wanneer u een kaart uitreikt, het louter overhandigen van 
de algemene voorwaarden is niet altijd voldoende.

2.3.2. Betaling op afstand
Het invoeren van nieuwe informaticasystemen 
heeft bij bepaalde financiële instellingen gezorgd 
voor problemen onder meer bij de betalingen op 
afstand. Voor de meeste dossiers die hierover bij 
Ombudsfin werden ingediend, werd een oplossing 
gevonden. 

Uitvoering van een betalingsopdracht
Wanneer een betalingsopdracht wordt gegeven 
door de gebruiker, moet deze uitgevoerd worden 
door zijn betalingsdienstaanbieder (hierna « de 
bank ») die verantwoordelijk is voor de correcte 
uitvoering van de betaling. 

In 2012 werden meerdere dossiers voorgelegd aan 
Ombudsfin waarin het voor de gebruiker onmogelijk 
was een betaling op afstand uit te voeren omwille 
van een informaticapanne. 

Objectieve aansprakelijkheid van de bank
De wet van 10 december 2009 betreffende 
de betalingsdiensten voorziet in een stelsel 
van objectieve aansprakelijkheid van de 
betalingsdienstaanbieder bij niet-uitvoering of niet 
correcte uitvoering van de betalingsopdracht die 
door de gebruiker werd gegeven. 

Zelfs als de bank van de betaler toch zou kunnen 
bewijzen dat zij geen fout beging bij de uitvoering 
of nog dat de fout bij een derde ligt (onderaannemer 
IT, compensatiekamer, …) blijft zij aansprakelijk. 

Alleen in bepaalde gevallen, expliciet voorzien in 
de wet, kan de bank worden vrijgesteld van deze 
aansprakelijkheid. Namelijk wanneer de niet-
uitvoering of niet correcte uitvoering het gevolg 
was van overmacht, van een verplichting opgelegd 
door andere nationale of Europese wettelijke 
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bepalingen, van het vermelden door de betaler van 
een foutieve unieke identificator, of nog als kan 
bewezen worden dat de betalingsdienstaanbieder 
van de begunstigde het bedrag heeft ontvangen 
(in dit geval zal deze laatste aansprakelijk gesteld 
worden). 

INFORMATICAPANNE : GEVAL VAN OVERMACHT ?

Verzoeker probeert tevergeefs een betaling via internet te doen met zijn bankkaart om twee plaatsen 
te reserveren op een vlucht Brussel-Manilla. Hij kon hierbij genieten van een tijdelijke promotie die 
diezelfde avond nog afliep. Verzoeker klaagt dus over het feit dat hij niet van deze promotie heeft 
kunnen genieten omwille van het falende betalingssysteem van de bank. De bank geeft toe dat het 
door een informaticapanne (hardware failure) gedurende verscheidene minuten onmogelijk was om 
elektronische betalingen uit te voeren en roept overmacht in.

Advies van het Ombudscollege

Overmacht kan enkel resulteren uit een voorval dat onafhankelijk is van de menselijke wil en dat 
niet kan worden voorzien of voorkomen. Het falen van de informaticasystemen is op zich geen 
overmacht omdat een dergelijk incident te voorzien is en er middelen bestaan om de continuïteit 
van de dienst aan de cliënt te garanderen.

Bij gebrek aan bewijs van het tegendeel meent het College dat het informaticasysteem van de bank 
niet de nodige middelen bevatte om de continuïteit van de dienst te verzekeren en om ten minste 
de cliënt in te lichten over het incident en over de tijd nodig om het systeem te herstellen. De bank 
is verantwoordelijk voor de goede werking van haar betalingssysteem. 

Klacht gegrond, schade niet bewezen

(2012.0453)

AANBEVELING AAN DE SECTOR
•	 Zorg ervoor dat in geval van een informaticapanne (intern of extern) de continuïteit van de 

dienst verzekerd blijft.

Enkele thema’s in beeld
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2.4. SPAARREKENINGEN

2.4.1. Spaaracties
Om te kunnen genieten van promotieacties 
op spaarrekeningen stelt de bank meestal als 
voorwaarde voor een hogere rentevoet dat er vers 
geld op de rekening dient geplaatst te worden. 
Met « vers » geld wordt bedoeld dat het geld niet 
rechtstreeks of onrechtstreeks van een andere 
rekening bij diezelfde bank mag komen.

Bij de klachten die aan Ombudsfin werden 
voorgelegd, besteedde de cliënt geen aandacht aan 
deze voorwaarde of meende hij dat de stortingen 
wel degelijk met vers geld gebeurden. 

2.4.2. Slapende tegoeden
Een rekening wordt als « slapend » beschouwd 
als er gedurende minstens 5 jaar geen verrichting 
meer gebeurd is op de rekening en er ondertussen 
ook geen contact meer geweest is tussen de 
rekeninghouder en de financiële instelling.

De financiële instellingen moeten in dat geval 
contact opnemen met de rekeninghouder van de 
slapende rekening. Hiervoor sturen zij een schrijven 
naar het laatst gekende adres. Volgt hierop geen 
reactie dan sturen zij een aangetekend schrijven 
nadat zij het Rijksregister raadpleegden om zich te 
vergewissen van het correcte adres. Deze brieven 
informeren de rekeninghouder van het bestaan van 
de rekeningen, alsook over de gevolgde procedure 
indien hij niet tussenkomt. 

Voor een slapende rekening met een saldo van 
minder dan 20 euro dient geen opsporingsprocedure 
opgestart te worden. De bank kan eveneens de 
opzoekingen staken indien de kosten ervan hoger 
oplopen dan het saldo op de rekening. 

De opzoekkosten worden aangerekend. Zij mogen 
evenwel niet meer bedragen dan 10% van het 
totaal bedrag van de slapende tegoeden, met een 
maximum van 200 euro.

Zonder nieuws van de titularis worden de slapende 
tegoeden overgemaakt aan de Deposito- en 
Consignatiekas.

Rekeninghouders kunnen zelf in het Register 
« slapende tegoeden » op de website www.
slapenderekeningen.be van de Depositokas 
opzoekingen doen naar eventuele slapende 
tegoeden. 

Ombudsfin heeft enkele klachten behandeld 
over het overmaken van zogezegde « slapende » 
tegoeden aan de Depositokas. De rol van 
Ombudsfin bestaat er vooral in om na te gaan of 
de opsporingsprocedure naar de titularis correct 
werd gevolgd en/of de kosten voor de opzoekingen 
correct werden toegepast.

De financiële instelling kon niet altijd bewijzen dat 
zij de opsporingsprocedure correct volgde, namelijk 
bij het raadplegen van het Rijksregister en het sturen 
van een aangetekend schrijven. Jammer genoeg was 
het geld reeds overgemaakt aan de Depositokas en 
was het voor de bank niet meer mogelijk om het 
overgemaakte  saldo te recupereren. De titularis moet 
dan de nodige stappen zetten bij de Depositokas. 
Er was een wachttijd van meerdere maanden om 
de fondsen terug te krijgen van de Depositokas. In 
een geval waar de opsporingsprocedure niet werd 
gerespecteerd, vroeg de Ombudsman aan de bank 
om, in afwachting van de uitbetaling door de Kas, 
de fondsen aan de titularis voor te schieten, gezien 
hij zijn geld nodig had. De bank heeft dit voorstel 
niet gevolgd.

AANBEVELINGEN AAN DE CONSUMENTEN :
•	 Informeer zo snel mogelijk uw bank in geval van adreswijziging. 

•	 Reageer op het schrijven van de bank waarin zij u uitnodigt om uw gegevens te komen 
actualiseren.
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Praktische informatie

3. PRAKTISCHE INFORMATIE

3.1. EEN KLACHT INDIENEN BIJ  
OMBUDSFIN

3.1.1. Wanneer een klacht indienen ?
Opdat Ombudsfin een klacht kan behandelen, 
moeten meerdere voorwaarden vervuld zijn. 
Overzicht :

Wie kan een klacht indienen ?
•	 De natuurlijke personen die een klacht hebben 

betreffende hun privébelangen kunnen een 
beroep doen op Ombudsfin.

•	 De ondernemingen en zelfstandigen kunnen 
een klacht voorleggen betreffende :
•	 de uitvoering van een kredietcontract of
•	 een grensoverschrijdende betaling tot een 

maximumbedrag van 50.000 EUR. 

Tegen welke instelling kan men een klacht 
indienen ?
De klacht moet betrekking hebben op een instelling 
die aangesloten is bij Ombudsfin. Een lijst van alle 
aangesloten financiële instellingen is beschikbaar 
op de site www.ombudsfin.be.

In welk verband kan men een klacht indienen ?
Klachten betreffende alle diensten en producten 
die door de agentschappen worden voorgesteld, 
ongeacht het bedrag.

BEHALVE indien de klacht
•	 betrekking heeft op het commerciële beleid van 

de financiële instelling, al het voorwerp is van 
een gerechtelijke beslissing of hangend is voor 
een rechtbank,

•	 niet vooraf werd behandeld door de bevoegde 
dienst van de financiële instelling. Voor de 
contactgegevens van die dienst kunt u de 
site www.ombudsfin.be raadplegen. Indien 
de verzoeker binnen een redelijke termijn 
(ongeveer een maand) geen bevredigend 
antwoord heeft ontvangen, kan hij zich tot 
Ombudsfin wenden.

3.1.2. Hoe een klacht indienen ?
De procedure bij Ombudsfin verloopt volledig 
schriftelijk.
Indien een verzoeker beslist een beroep te doen op 
Ombudsfin, bezorgt hij hem :
•	 een schriftelijke uiteenzetting van het 

probleem,
•	 een kopie van de correspondentie die werd 

uitgewisseld met de bevoegde dienst van de 
financiële instelling,

•	 alsook een kopie van alle relevante documenten 
die nuttig zijn voor het onderzoek van de 
klacht (bijvoorbeeld rekeningafschrift, 
inschrijvingsborderel, …).

De documenten kunnen als volgt 
worden bezorgd :

Per brief aan het adres
Ombudsfin
Belliardstraat 15-17, bus 8
1040 Brussel

Per e-mail
ombudsman@ombudsfin.be

Online op
www.ombudsfin.be 

Per fax op het nummer
02 545 77 79

3.1.3. Hoe werkt Ombudsfin?
Ombudsfin stuurt het dossier allereerst naar 
de financiële instelling om te informeren naar 
haar standpunt in de zaak. Indien aanvullende 
informatie vereist is, wordt contact opgenomen 
met de betrokken partijen.

Na afloop van het onderzoek van de klacht stelt de 
Ombudsman een advies op. Alvorens dat aan de 
partijen wordt bezorgd, moet de Vertegenwoordiger 
van de consumenten het advies goedkeuren.
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Indien de Vertegenwoordiger van de consumenten 
en de Ombudsman een verschillende mening zijn 
toegedaan, wordt het dossier voorgelegd aan 
het Ombudscollege. Wanneer een dossier een 
principekwestie aan de orde stelt of wanneer 
het een meer complex dossier betreft, wordt het 
dossier eveneens voor advies voorgelegd aan het 
Ombudscollege.

3.1.4. Bindende kracht van de adviezen
De adviezen die door Ombudsfin of door het 
Bemiddelingscollege worden uitgebracht, zijn niet 
bindend. De financiële instelling is vrij het advies al 
dan niet te volgen. De adviezen in het kader van de 
basisbankdienst zijn echter wel bindend en dienen 
gevolgd te worden door de financiële instelling. 

3.1.5. Het beroep op Ombudsfin is gratis
Het beroep op Ombudsfin is volledig gratis voor 
particulieren. Ondernemingen die een klacht 
voorleggen betreffende een grensoverschrijdende 
betaling van maximaal 50.000 euro worden 50 euro 
kosten aangerekend.

Christine, Christel, Elke,Françoise, Serge, Grégory & Bérengère (Pierre was afwezig op de fotoshoot !)
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4.  SAMENWERKING

Samenwerking

4.1. BELGIË 

4.1.1. POOL
Ombudsfin maakt deel uit van “Permanent Overleg 
Ombudslui”, POOL. Dit groepeert de openbare en 
privébemiddelaars die de basisprincipes van de 
bemiddelingsfunctie hebben onderschreven.

Indien een consument zich tot een ombudsdienst 
wendt die niet bevoegd is om zijn probleem te 
regelen, zal laatstgenoemde ervoor zorgen dat 
het geschil wordt voorgelegd aan de bevoegde 
ombudsman.

Meer uitvoerige informatie over POOL is beschikbaar 
op de site www.ombudsman.be 

4.1.2. BELMED
Ombudsfin is aangesloten bij Belmed.

Belmed is een digitaal portaal, opgericht door de 
FOD Economie, over alternatieve geschillenregeling 
in België. Belmed biedt volledige informatie over 
bestaande bemiddelingsinstanties en de wijze 
waarop een geschil in der minne geregeld kan 
worden. Er kan online een bemiddelingsaanvraag 
ingediend worden via onderstaande website :

http://economie.fgov.be/belmed.jsp 

4.2. EUROPA

4.2.1. FIN-NET
De samenwerking blijft niet beperkt tot het 
Belgische niveau, maar strekt zich ook uit tot het 
Europese niveau : Ombudsfin maakt immers deel 
uit van FIN-NET, het Europese netwerk voor de 
oplossing van grensoverschrijdende geschillen 
inzake financiële diensten.

FIN-NET ziet toe op de samenwerking tussen de 
bemiddelingsdiensten van de financiële sector van 
het merendeel van de EU-lidstaten met het oog op de 
regeling van grensoverschrijdende geschillen. Voor 
België is behalve Ombudsfin ook de Ombudsman 
voor de verzekeringen lid van het FIN-NET-netwerk.

Indien bij Ombudsfin een dossier aanhangig wordt 
gemaakt dat bestemd is voor de ombudsdienst 
van een andere EU-lidstaat die bij FIN-NET is 
aangesloten, stuurt hij dat dossier naar de bevoegde 
instantie, op voorwaarde dat het voldoende 
gedocumenteerd is. Is het dossier niet volledig, dan 
zal Ombudsfin de contactgegevens van de bevoegde 
instelling meedelen.

Meer uitvoerige informatie over FIN-NET is 
beschikbaar op de site http://europa.eu.int/comm/
internal_market/finservices-retail/finnet/index_
fr.htm 

4.2.2. Reporting volgens Europese 
classificatie
Ombudsfin rapporteert een keer per jaar aan de 
Europese Commissie op basis van een Europese 
classificatie van de klachten.
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5. SAMENSTELLING VAN DE ORGANEN 
VAN OMBUDSFIN

5.1. OMBUDSFIN

Ombudsman
Françoise Sweerts

Vertegenwoordiger van de consumenten
Grégory Renier

Adviseurs
Christine Buisseret, Bérengère de Crombrugghe, 
Elke Heymans, Pierre Lettany

Assistenten
Serge Henris, Christel Speltens

5.2. HET OMBUDSCOLLEGE

Onafhankelijk voorzitterschap
Aloïs Van Oevelen, Marie-Françoise Carlier

Deskundigen aangesteld door de financiële sector
Martine Mannès, Nadine Spruyt, Eric Struye de 
Swielande

Deskundigen aangesteld door consumenten-
verenigingen
Nicolas Claeys, Frédéric de Patoul, Luc Jansen

5.3. HET BEGELEIDINGSCOMITÉ

Vertegenwoordigers van de overheid
Emmanuel Pieters
FOD Economie, Voorzitter, Directeur-generaal a.i, 
Algemene Directie Regulering en Organisatie van de 
Markt
Laurent Van Hoyweghen, Plaatsvervangend 
voorzitter, vertegenwoordiger van de Minister van 
Consumentenzaken

Vertegenwoordigers van de financiële sector
Arnaud Lecocq, Ivo Van Bulck, Pamela Renders

Vertegenwoordigers van de consumenten-
verenigingen
Leden: 
Jean-Philippe Ducart, Caroline Jonckheere, 
Christophe Quintard
Plaatsvervangers: 
Pieterjan De Koning, Françoise Domont

5.4. DE RAAD VAN BESTUUR 

Voorzitter
Michel Vermaerke, CEO Febelfin

Leden
Paul Blontrock, Belgische Vereniging van Beursleden
Wien De Geyter, Febelfin
Daniel Mareels, Febelfin
Ivo Van Bulck, Beroepsvereniging van het Krediet, 
Febelfin
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