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Woord vooraf
In het verslagjaar werd de Belgische Federatie van het

Financiewezen (Febelfin) in het leven geroepen. Ze overkoepelt vijf
beroepsverenigingen waarvan er vier bedrijven groeperen die dien-
sten aan particulieren aanbieden en daarom tot de Ombudsdienst
voor de financiële sector zijn toegetreden (zie *):
� de Belgische Vereniging van Banken (BVB) (*)
� de Beroepsvereniging van het Krediet (BVK) (*)
� de Belgische Vereniging van Asset Managers (BEAMA) (* uitsluitend
wat haar leden-vermogensbeheerders betreft)1

� de Belgische Vereniging van Beursleden (BVBL) (*)
� de Belgische Leasingvereniging (BLV).

De Ombudsdienst voor de financiële sector behandelt de klachten
van de cliënten van de toegetreden bedrijven, enkel als het gaat om
een verzoek vanwege een natuurlijke persoon los van zijn beroeps-
activiteit. Klagers dienen zich in eerste instantie te wenden tot het
betrokken bedrijf. Klachten van natuurlijke personen in verband met de
uitoefening van hun beroepsactiviteit of van welke vennootschappen
ook, komen niet in aanmerking voor behandeling door de Ombudsdienst.

Wanneer het geschil een grensoverschrijdende betaling betreft,
zal de Ombudsdienst de klacht behandelen, ook wanneer zij door
een zelfstandige of een vennootschap is ingediend, voor zover het
bedrag van het geschil niet meer dan 12.500 EUR bedraagt.

De Ombudsdienst voor de financiële sector kreeg in 2003 meer
dan 2.200 dossiers met klachten of vragen tot bemiddeling bij een
financiële instelling. In het adviezenboek dat halfjaarlijks wordt
gepubliceerd, worden alle ontvankelijke verzoeken en de bijbehoren-
de adviezen bondig beschreven.

Het jaarverslag heeft tot doel de aandacht van de lezer te vesti-
gen op regelmatig terugkerende probleemgevallen.

Misverstanden zijn dikwijls het gevolg van een gebrek aan dui-
delijke communicatie of van een tekort aan informatie.

Veel leesgenot.

Ombudsdienst voor de financiële sector
P. CAEYERS, Ombudsman
de Meeûssquare 35
1000 BRUSSEL
e-mail: Ombudsman@ombfin.be

Mei 2004

1 Oorspronkelijk waren er zes constituerende verenigingen. In de lente van 2004 fuseerden de
Belgische Vereniging van de Instellingen voor Collectieve Belegging (BVICB) en de Belgische
Vereniging van Vermogensbeheerders en Beleggingsadviseurs (BVVB).

Febelfin
groepeert sedert
maart 2003
leden van
verschillende
beroeps-
verenigingen uit
de financiële
sector.
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2003
1. Totaal aantal ingediende klachten daalt

2.209 dossiers werden in het verslagjaar ingeleid bij de
Ombudsdienst voor de financiële sector, d.i. een daling met 119 dos-
siers in vergelijking met 2002. Deze terugval van het aantal klach-
ten heeft waarschijnlijk te maken met het feit dat meer klachten op
het niveau van de financiële instelling worden opgelost zodat
bemiddeling door de Ombudsdienst niet meer nodig is.

Meer dan 5.500 telefonische oproepen werden beantwoord.
Adviesverlening via de telefoon is uitgesloten. De oproepers
werden wel begeleid bij hun vraag om inlichtingen en doorverwezen
naar de dienst waar ze met hun klacht terecht kunnen. Klagers
worden eerst verwezen naar de klachtendienst of de afdeling die
bevoegd is voor het onderzoek van grieven bij hun eigen financiële
instelling. Pas nadat niet of niet tijdig werd ingegaan op hun vraag
kunnen zij zich wenden tot de Ombudsdienst.

2. Klachten waarvoor de Ombudsdienst
bevoegd is

1.998 klachten hadden betrekking op de activiteit van banken,
spaarbanken, beursvennootschappen en leden van de BVK.

1.743 klachten werden ontvankelijk verklaard.

In totaal werden in het verslagjaar 1.395 dossiers afgehandeld.

Een klachtformulering gebeurt schriftelijk. Klagers vragen soms
om de Ombudsman te ontmoeten teneinde hun grieven mondeling
toe te lichten. De Ombudsman gaat daarop niet in. Zelfs na een

mondelinge uitleg dient de klager zijn grieven nog neer te
schrijven. Het voordeel van een schriftelijke klacht-
formulering is dat de klager op een weloverwogen
manier zijn verzoek opstelt.

De Ombudsdienst neemt contact op met de correspon-
dent bij de betrokken financiële instelling en vraagt het
standpunt van de instelling terzake. De standpunten van
de partijen worden op een tegensprekelijke manier
behandeld en geven uiteindelijk aanleiding tot het
verstrekken van een advies. Dit advies is niet bindend voor
de betrokken partijen. Partijen kunnen zo ze dit wensen,
hun klacht nog aanhangig maken bij de rechtbank. De
financiële instellingen volgen bijna altijd het advies van
de Ombudsdienst.

Geregeld wordt aan de financiële instelling en de
klager aanvullende informatie gevraagd om het verzoek
te objectiveren. In 33 dossiers gaven de klagers geen
gevolg aan  de vraag om meer informatie. Toen ook een
aanmaningsbrief zonder gevolg bleef, werd het dossier
gesloten.

De Ombudsdienst
ontving meer dan
5.500 telefonische
oproepen, maar
aan de telefoon

wordt geen
advies verleend !

.
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OMBUDSMAN : AANTAL VERZOEKEN EN VERWERKING       2002       2003

I. Verzoeken van cliënten van leden van Febelfin  2098 1998

1.Klachten   1891 1743
nog in behandeling op 31.12.03 248 173
afgehandeld    1321 + 2011   1193 + 2021

geklasseerd zonder gevolg2     37 33
onontvankelijke klachten3    285 344

2.Ombudsdienst onbevoegd    138 177

Vragen naar informatie     69 78

II. Verzoeken buiten het werkterrein van de Ombudsdienst4     230 211

Algemeen totaal  2328 2209

1 Overloop klachten.
2 Geen reactie op de vragen naar toelichting.
3 Na verwijzing naar de bank niet meer voorgelegd aan de Ombudsdienst.
4 Klachten betreffende financiële instellingen, niet-leden van Febelfin.

In 344 dossiers werd de klagers gevraagd hun verzoek eerst
aan de financiële instelling voor te leggen. De klagers worden
duidelijk geïnformeerd omtrent de persoon tot wie ze zich moeten
wenden. Waarschijnlijk gaf de financiële instelling gevolg aan hun
verzoek of trokken de klagers hun klacht in.

3. Klachten waarvoor de Ombudsdienst niet
bevoegd is

In 177 dossiers verklaarde de Ombudsdienst zich onbevoegd.
De klacht had te maken met het beroep en werd ingediend door
een rechtspersoon of een natuurlijke persoon in verband met de
uitoefening van een beroepsactiviteit.

Sommige klachten handelen over het algemeen beleid van de
instelling. Zo worden klachten over kostenaanrekening behandeld
als de correcte aanrekening van die kosten wordt betwist. Wanneer
de klacht echter de hoogte van de tarieven betreft, kan de
Ombudsdienst niet optreden. Dit behoort immers tot het commerciële
beleid van de financiële instelling en valt buiten de bevoegdheid
van de Ombudsdienst. De Ombudsdienst bezorgt het dossier aan
de financiële instelling met het verzoek de klager rechtstreeks van
antwoord te dienen. De Ombudsdienst komt niet meer tussenbeide,
maar wordt via afschrift op de hoogte gehouden van het gevolg
dat aan de klacht is gegeven.

In 78 dossiers vroegen cliënten van financiële instellingen alge-
mene inlichtingen zonder een echte klacht in te dienen. Het is niet
de taak van de Ombudsdienst om daarop in te gaan. De gevraagde
inlichtingen kunnen moeiteloos worden bezorgd door de financiële
instelling zelf. De cliënten werd dan ook aangeraden hun vraag
rechtstreeks te richten tot hun financiële instelling.
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4. Klachten buiten het werkterrein van
de Ombudsdienst

Als de betrokken financiële instelling niet valt onder de bevoegd-
heid van de Ombudsdienst voor de financiële sector, of wanneer
het geschil niet gaat om een bankproduct of -dienst (bv. betwisting
over een brandverzekering), meldt de Ombudsdienst dit aan klager
en wordt het dossier doorgestuurd naar het orgaan dat bevoegd is
om de klacht te behandelen. Aldus werden 211 dossiers door-
verwezen.

� Eind 2003 waren nog 173 klachten in behandeling.

� Dossiers ingediend in de maand december en dossiers die veel
onderzoek vergen, worden tijdens het volgende jaar verder behandeld.
In 202 dossiers ingeleid in 2002 werd een advies geformuleerd in
2003.
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AARD VAN DE VERZOEKEN 2002 2003

I.  Rekeningen en bancaire beleggingen 370 338
Zichtrekening 171 179
Spaarrekening 141 118
Overige (termijnrekeningen, kasbons, pensioensparen) 54 39
Valutadatum 4 2

II. Betalingsverkeer 513 414
Bankkaarten (debetkaart, enz.) 109 100
Bankautomaten 81 84
Cheques 49 20
Overschrijvingen 97 55
Internationale betalingen 94 89
Loketverrichtingen
(storting, inning, circulaire cheque, postassignatie, ...) 83 66

III. Kredieten 366 356
Algemeen 82 84
Hypothecair krediet 129 149
Consumentenkrediet 101 74
Risicoregistratie 34 26
Overige (borgstelling, ...) 20 23

IV. Roerende waarden 608 473
Beleggingsadvies en vermogensbeheer 64 62
Aankoop en verkoop 114 84
Diverse verrichtingen op effecten1 150 93
Beveks 123 106
Varia2 157 128

V. Wissel 23 18
Wisselverrichting 15 11
Termijncontract 8 7

VI. Diverse bankdiensten3 118 2114

VII. Varia5 100 101

SUBTOTAAL 2098 1911

VIII. Basisbankdienst (na de wet) 876

ALGEMEEN TOTAAL 2098 1998

1 Omruiling effecten, coupons, …
2 Effectenrekening, inpandgeving, verzet, opties.
3 Safe, verzekeringen, waarborg huurwoning.
4 Waaronder ook de Tak 21 en 23-producten.
5 Volmacht, discretieplicht, fraude bankmedewerker, nalatenschap, echtscheiding, minderjarigen,

verstoring relatie bank-cliënt.
6 87 weigeringen ons medegedeeld door de banken, inclusief twee onderzoeken vanwege aanvragers.

In de tussentijdse periode, onmiddellijk na de inwerkingtreding van de wet, werd aan de Ombudsdienst
een lijst met 226 weigeringen bezorgd.
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FIN-NET
Het buitengerechtelijk net voor de behandeling van financiële

klachten in Europa – FIN-NET – opgericht op initiatief van de
Europese Commissie, gaf aanleiding tot een tiental bemiddelings-
pogingen in 2003. Buitenlandse cliënten van Belgische banken of
Belgische ingezetenen die problemen hadden met een financiële
instelling in de Europese Unie, deden een beroep op de
Ombudsdienst en vroegen bemiddeling. De meeste geschillen
hadden betrekking op kostenaanrekening bij grensoverschrijdende
betalingen en de toepassing van de tarieven voor het nationale
betalingsverkeer op dergelijke betalingen.

Het Ombudscollege
Het Ombudscollege vergaderde maandelijks en behandelde

24 klachten. De verzoeken betroffen roerende beleggingen, krediet-
problemen en interpretaties van algemene bankvoorwaarden. De
adviezen van het Ombudscollege worden halfjaarlijks gepubliceerd
in het adviezenboek van de Ombudsdienst voor de financiële
sector onder een aparte rubriek.

Samenstelling van het Ombudscollege:

Voorzitter: P. Blondeel, Raadsheer Hof van Beroep Brussel

Leden: P. Caeyers, Ombudsman voor de financiële sector; P.C.
Drogné, Bestuurder-Directeur Belgische Vereniging van Beursleden;
R. Jonckheere, ere-directeur bij een bankinstelling; Cl. Louis, ere-lid
van de BVK; A. Van Oevelen, gewoon hoogleraar, “rechtsfaculteit” UA.

Plaatsvervangende leden: A. de Halleux, ere-wisselagent; Mevr.
N. Diamant, Ondervoorzitter van de Rechtbank van Koophandel te
Brussel; J. Hauwaerts, voormalig bemiddelaar bij Dexia Bank België;
P. Wéry, Chargé de cours aux FUNDP & Chargé de cours invité, UCL.

Secretaris: I. Van Bulck, jurist.

De heer Simonart nam in 2003 afscheid van het Ombudscollege.
Het Ombudscollege wenst de heer Simonart te danken voor zijn
inbreng tijdens de vijf jaar waarin hij deel uitmaakte van het
College.

De heer Jonckheere nam de fakkel over van de heer Simonart.

De heer Cl. Louis werd als afgevaardigde van de BVK toegevoegd
aan het Ombudscollege.

Omdat
de Ombudsdienst

voor de
financiële sector

deelneemt
aan FIN-NET,

kan de in België
wonende

consument er ook
terecht voor

klachten m.b.t.
een buitenlandse

financiële
instelling.
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Basisbankdienst
Tijdens het verslagjaar beriep men zich in negen dossiers op het

charter inzake een basisbankdienst. De aanvragers van een bank-
rekening onder het stelsel van het charter kregen in alle gevallen
voldoening. Een bankrekening werd geopend. Sinds de inwerking-
treding van het charter in 1996 werden een zestigtal aanvragen
behandeld met telkens een gunstig gevolg voor de verzoeker.

De wet tot invoering van een basisbankdienst trad in werking op
1 september 2003. Voortaan dient elke kredietinstelling die onder
meer zichtrekeningen aanbiedt, te voorzien in een basisbankdienst
voor natuurlijke personen die aan de wettelijke normen voldoen.

Om eventuele geschillen tussen de consument en de krediet-
instelling te regelen wordt een buitengerechtelijke klachtenprocedure
ingesteld die voorziet in de oprichting van een onafhankelijk
orgaan. De Ombudsdienst voor de financiële sector behandelt
de klachten. De kredietinstellingen brengen hun beslissing tot
weigering of opzegging ter kennis van de Ombudsdienst voor de
financiële sector.

De Ombudsdienst kan de beslissing van de kredietinstelling ver-
nietigen of een andere kredietinstelling gelasten de basisbankdienst
op zich te nemen.

Wanneer de Ombudsdienst van oordeel is dat een bepaalde
weigering of opzegging ongegrond is, mag de betrokken krediet-
instelling de forfaitaire maximumprijs voor de basisbankdienst
gedurende twee jaar niet aanrekenen aan de betrokken aanvrager
of rekeninghouder.

In de periode van 1 september 2003 tot 31 december 2003
werden bij de Ombudsdienst in totaal 87 dossiers in verband met
geweigerde basisbankdiensten geregistreerd2 . Veel voorkomende
redenen tot weigering zijn dat de betrokkene reeds beschikt over
een zichtrekening of dat hij geen wettelijke woonplaats heeft in
België. In 57 gevallen was de weigering door de bank gerecht-
vaardigd. De Ombudsdienst kwam tussen, op vraag van de
verzoekers, in twee dossiers. Beiden openden, na tussenkomst van
de Ombudsdienst, een zichtrekening onder het statuut van een basis-
bankdienst.

Er werd anderzijds vastgesteld dat de basisbankdienst in een
aanzienlijk aantal gevallen werd geweigerd omdat de aanvragers
blijkbaar over een krediet beschikten. Een lopend krediet bij een
bank wordt beschouwd als een ‘gebonden dienst’ op basis
waarvan een basisbankdienst kan worden geweigerd. De wet geeft
geen nadere specificatie van wat als gebonden dienst moet

De bij wet
opgelegde
basisbankdienst:
de Ombudsdienst
behoudt zijn
bemiddelende
opdracht,
net zoals ten
tijde van het
BVB-Charter.

2 Tevens werd aan de Ombudsdienst een lijst bezorgd met 226 weigeringen van basisbank-
diensten, zonder vermelding van de reden tot weigering.
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worden beschouwd. Een afbetalingsplan bij een invorderings-
vennootschap wordt door de banken niet langer beschouwd als
een krediet bij een kredietinstelling na bemiddeling door de
Ombudsdienst. Wanneer wordt aangetoond dat het niet om een
lopend krediet gaat, verzoekt de Ombudsdienst de bank toch een
basisbankdienst aan te bieden.

Gedragscode
� Cliënten reageren op het aanrekenen van kosten bij het verrichten
van transacties (het openen van een dossier nalatenschap, het af-
leveren van attesten, enz.). Deze kosten worden aangepast en
verhoogd. De cliënten verwijten de financiële instelling een een-
zijdige beslissing te hebben genomen.

� In de algemene voorwaarden van de bank is bepaald dat er
wijzigingen kunnen worden aangebracht in de kostprijs van haar
dienstverlening, mits vooraf een redelijke termijn in acht wordt
genomen om die wijzigingen ter kennis te brengen van de cliënten,
per brief, uittreksel of via een andere drager.

� In de huidige “kennismaatschappij” wordt ervan uitgegaan dat
de financiële instelling haar producten klaar en duidelijk voorstelt
aan de potentiële klant, maar ook dat de cliënt zich informeert en
gebruik maakt van alle bronnen die ter beschikking staan om inlich-
tingen in te winnen. De financiële instelling moet alle documentatie
ter beschikking stellen van de cliënt. De cliënt moet erop letten dat
wanneer hij documenten ondertekent met vermeldingen zoals
“verklaart het algemeen bankreglement ontvangen te hebben” hij
dit document ook daadwerkelijk heeft gekregen. Postfactum bij een
geschil beweren dat dit document niet werd overhandigd, brengt
geen aarde meer aan de dijk.

� Louter juridisch motiveren dat bepaalde verplichtingen bij het ene
product wel en bij het andere niet moeten worden vermeld, is uit
den boze. Beveks en tak 23-producten behoren tot dezelfde sfeer.
Qua  informatie dienen beide transparant te zijn en duidelijk aan
de belegger te worden uitgelegd, zodat hij met kennis van zaken
kan beslissen. De wet op de handelspraktijken is in dat opzicht
duidelijk.

� Internationale overschrijvingen worden sinds juli 2003 in de
landen van de Europese Unie uitgevoerd tegen de kostprijs van een
nationale overschrijving, voor zover het gaat om een bedrag van
minder dan 12.500 euro en de nodige vermeldingen aanwezig
zijn om de verrichting elektronisch uit te voeren. De Ombudsman

De financiële
instelling en de
klant hebben in

de huidige kennis-
maatschappij

dezelfde plicht:
informeren en

zich informeren !

De klant moet
zowel over

beveks als over
tak 23-producten

transparante
informatie

krijgen.
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stelt vast dat er bij de cliënten grote verwarring heerst omtrent de
uiteindelijke kosten verbonden aan een dergelijke verrichting. In dat
opzicht is er behoefte aan een meer gerichte informatie.

� Bepaalde beleggingsproducten, zoals de “reverse convertible”,
kennen een grote aantrekkingskracht bij het publiek dankzij hun
nominale rentevoet. De meer dan aantrekkelijke rentevoet is echter
niet het einde van het verhaal. De potentiële belegger dient ook
duidelijk te worden geïnformeerd over de mogelijke afloop van deze
beleggingsvorm en moet duidelijk weten dat op het einde van de rit
het belegde kapitaal niet noodzakelijk wordt terugbetaald maar
kan worden vervangen door aandelen met een veel lagere beurs-
waarde dan de inleg – in extreme gevallen zelfs door waardeloze
aandelen.

� Een aantal producten worden – tegen betaling van een premie –
gekoppeld aan een rekeningverzekering. Bij een schadegeval is
het de plicht van de bankier om de erfgenamen van het slachtoffer
duidelijk te informeren over de inhoud van het verzekeringscontract
en de cliënt te begeleiden bij de behandeling van het dossier bij de
verzekeraar.

� Nieuwe wetgeving leidt tot verschillende interpretaties die via een
bestendige dialoog worden toegelicht. De wet van 17 juli 2002
legt de bewijslast bij misbruik van kaarten bij degene die de kaart
heeft verstrekt. De nalatigheid van de kaarthouder dient te worden
bewezen op basis van de feitelijke omstandigheden en de vermoe-
dens van de kaartverstrekker. Bij twijfel over de aansprakelijkheid
en nalatigheid van de houder dient de financiële instelling te
vergoeden na aftrek van een franchise van 150 euro.

Kaartverstrekker
moet voortaan
nalatigheid
kaarthouder
bewijzen.
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Krachtens
het algemeen

bankreglement
mag ook de

bank een einde
stellen aan

de relatie met
de cliënt.

Zichtrekeningen
De zichtrekening is de draaischijf voor bancaire verrichtingen.

Cliënten die een zichtrekening willen afsluiten, worden geconfron-
teerd met problemen door hun eigen toedoen of door de houding
van de bank. Een zichtrekening met een debetsaldo kan niet
worden gesloten zolang de debetstand niet is aangezuiverd, zowel
kapitaal als intresten en kosten. Bestendige opdrachten,
domiciliëringen, zullen door de rekeninghouder worden opgezegd.
De kaarten (betaal- en kredietkaarten) worden aan de bank terug-
bezorgd. Alvorens de rekening af te sluiten zal de bank dienen te
wachten op de laatste uitgavenstaat van de kredietkaart.

Een vertraagde afsluiting van de rekening kan in dergelijke
situaties gerechtvaardigd zijn. Anders is het wanneer de bank
vertragingsmanoeuvres gebruikt alvorens de rekening af te sluiten.
Die handelwijze kan onder geen beding worden aanvaard. Het is
de bankcliënt die uiteindelijk beslist over het al dan niet in stand
houden van een cliëntenrelatie bij een bepaalde financiële instelling.

Niet alleen een cliënt kan een einde maken aan de commerciële
relatie met een financiële instelling. De bank heeft evenzeer het
recht om een commerciële relatie te beëindigen of een zichtrekening
af te sluiten, … . Het algemeen bankreglement, dat steunt op het
gemeen recht, is op dat punt duidelijk. De bank hoeft geen redenen
te geven voor de opzegging. Zij zal wel de vormvereisten in acht
moeten nemen, bv. opzegging via aangetekende brief, en de
opzeggingsperiode moeten naleven (bv. één maand) om de cliënt
de kans te geven bij een andere financiële instelling een rekening
te openen.

De beëindiging van een commerciële relatie tussen een bank en
haar cliënt wordt geregeld door het gemeen recht, volgens welk
een partij in principe te allen tijde een einde kan maken aan com-
merciële betrekkingen die voor onbepaalde tijd zijn aangegaan,
mits rekening wordt gehouden met een redelijke opzeggingstermijn,
als er geen sprake is van een andere termijn in de overeenkomst die
beide partijen bindt.

Kosten
Het aanrekenen van kosten aan de cliënt bij verrichtingen op de

zichtrekening leidt tot vragen bij de cliënten. Mag de bank deze
kosten aanrekenen ?  De bankkantoren dienen een tarievenlijst ter
beschikking te stellen van hun cliënten in de inkomhal van het
kantoor. Jaarlijks sturen de financiële instellingen een tarievenlijst op
naar hun cliënten, met tarifering van de homogene diensten. Bij
wijziging van een tarief moet de bank zo spoedig mogelijk en vooraf
de cliënten op de hoogte brengen via alle mogelijke kanalen. Een
wijziging van intrestvoeten (bv. op spaarrekening) moet vooraf ter
kennis van de cliënt worden gebracht.

Zichtrekening
blijft draaischijf

voor bank-
verrichtingen.
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Invoering van tarieven of verhoging
van bestaande tarieven

Veel houders van een zichtrekening dienen een klacht in omdat
de financiële instelling een nieuwe tarifering invoert of de bestaande
tarieven verhoogt. De Ombudsdienst gaat telkens na of de bank
deze wijziging of de nieuwe tarifering op een behoorlijke wijze en
vooraf aan de cliënt heeft meegedeeld. Over de tariefzetting zelf
mag de Ombudsdienst zich niet uitspreken, want dat maakt deel uit
van het commercieel beleid van de financiële instelling.

Elk jaar lopen er bij de Ombudsdienst een aantal klachten
binnen omtrent het afsluiten van een zicht- of bankrekening. De
cliënt verwijt de bank dat wordt getalmd met het afsluiten van de
rekening of dat die zelfs helemaal niet wordt afgesloten. Het onder-
zoek van de Ombudsdienst leidt tot de definitieve afsluiting van de
rekening, nadat de reden voor het niet kunnen afsluiten door de
bank, zoals een debetsaldo, het niet teruggeven van een kaart, het
bestaan van een domiciliëring, enz. duidelijk aan de cliënt werd
meegedeeld.

Verrichtingen via internet
Een cliënt beklaagt zich erover dat hem kosten voor het toesturen

van rekeninguittreksels worden aangerekend, alhoewel hij bij de
bank een overeenkomst voor de uitvoering van rekeningverrichtingen
via internet heeft ondertekend.

De cliënt krijgt de rekeningenstaat overeenkomstig de door hem
gekozen regelmaat. In het algemeen reglement van de verrichtingen
is ook bepaald dat de cliënt zijn correspondentie via de geld-
automaten kan verkrijgen. Als de cliënt zijn rekeninguittreksels niet
binnen de vastgestelde termijnen heeft afgehaald, worden ze naar
zijn adres verzonden.

Volgens het tarief dat de bank hanteert, worden er geen
verzendingskosten aangerekend, als de cliënt zijn rekeninguittreksels
afhaalt aan een geldautomaat. Gebeurt dat niet binnen de vast-
gestelde termijn, dan krijgt hij ze thuis bezorgd tegen de geldende
posttarieven. De door klager ondertekende overeenkomst voor de
uitvoering van verrichtingen via internet wijkt niet af van dat principe.

Financiële
instelling moet
haar klanten
informeren bij
invoering of
wijziging van
een tarief.
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In verband
met de opening

van een
spaardeposito

legt de BVB haar
leden een aantal

duidelijke
gedragsregels op.

Spaarrekeningen
Bij de meeste klachten over spaarrekeningen gaat het om de

intrest toegekend na verloop van een spaarperiode. In een belasting-
wet zijn de vereisten vastgelegd waaraan een spaarrekening moet
beantwoorden opdat aanspraak kan worden gemaakt op de vrij-
stelling van roerende voorheffing op intresten tot een bepaald
plafond. De rentevergoeding bestaat normaal uit drie componenten:
de basisrentevoet, de aangroeipremie en de getrouwheidspremie.
De meeste financiële instellingen voeren gedurende een bepaalde
periode acties, waarbij meestal de aangroeipremie op nieuw aan-
getrokken kapitaal wordt verhoogd.

Aangroeipremie
De banken promoten regelmatig spaarrekeningen door middel

van bijzondere acties. De aandacht van de cliënten wordt gevestigd
op de erg voordelige basisrentevoet en aangroeipremie gedurende
een bepaalde periode. Menig spaarder vergist zich bij de berekening
van de aangroeipremie. De financiële instelling start de berekening
van de aangroeipremie pas de eerste van de maand volgend op
de storting. Wanneer de spaarder meent dat hij dag op dag na zes
maanden de aangroeipremie heeft verworven, heeft hij het mis en
verliest hij de aangroeipremie als hij zijn spaargeld afhaalt. De
aangroeipremie is inderdaad pas de eerste van de maand volgend
op de storting verworven. De basisrentevoet en aangroeipremie
worden steeds op jaarbasis meegedeeld. De basisrentevoet wordt
toegekend al naargelang de tijd dat het kapitaal op de rekening
blijft. De aangroeipremie is een premie die zes maanden na de
storting van nieuwe bedragen verworven is, rekening houdend met
de voorwaarden voor het ingaan van de berekening (bv. de eerste
van de maand volgend op de storting).

De Ombudsman komt tot de bevinding dat die voorwaarde niet
in de reclamefolder staat vermeld. Daarin had moeten staan dat de
aangroeipremie pas op de eerste dag van de maand na de stortin-
gen wordt toegekend, of moest op zijn minst worden verwezen naar
de algemene voorwaarden inzake het depositoboekje, in de veron-
derstelling dat zoiets daarin staat vermeld, of nog naar een tarieven-
lijst die ter beschikking ligt van de cliënten, en waarin dit zou staan
aangegeven.

Volgens artikel 30 van de wet van 14 juli 1991 op de handels-
praktijken en het koninklijk besluit van 23 maart 1995 betreffende
de aanduiding van de tarieven voor homogene financiële diensten,
moet de bank bewijzen dat zij de cliënt uiterlijk op het ogenblik van
de depositoverrichting op de hoogte heeft gebracht van haar tarieven.
In de aanbeveling van de Belgische Vereniging van Banken staat
dat een speciaal apart document aan de spaarder moet worden
bezorgd bij de opening van een spaardeposito. Dat document
moet een aantal gegevens bevatten alsook vermelden hoe de

De rente-
vergoeding
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getrouwheids- en aangroeipremie worden toegepast en berekend.
In de aanbeveling wordt vermeld dat wanneer de bank gedurende
een beperkte periode een promotieactie organiseert, zij in de bij-
behorende informatie en reclame zal aanduiden in welk opzicht de
voorwaarden verschillen van die welke normaal van toepassing
zijn.

Daarenboven gaat een geldafhaling zeven kalenderdagen in
de tijd terug, zodat de cliënt opnieuw de aangroeipremie kan
verliezen. De informatieplicht van het bankpersoneel is in dat
opzicht belangrijk.

Oude spaarboekjes
Elk jaar opnieuw gaan een aantal bankcliënten bij de Ombuds-

man te rade omtrent een mogelijk batig saldo op een spaarboekje,
nadat zij door de bank zijn afgewezen. Onderzoek leert dat de
saldi indertijd werden uitbetaald of overgeschreven op de nieuw
geopende spaarrekening. De financiële instellingen dienen gedu-
rende tien jaar de boekhoudkundige gegevens bij te houden.

Kan de bank uit eigen beweging bedragen
vanop de spaarrekening naar de
zichtrekening transfereren zonder akkoord
van de rekeninghouder ?

Een bankcliënt had een overschrijving binnengebracht die
dringend moest worden uitgevoerd. Er was onvoldoende provisie
op de zichtrekening. De cliënt beschikte niet over een kasfaciliteit.
De bank heeft uit eigen initiatief een bepaald bedrag vanop de
spaarrekening naar de zichtrekening overgeschreven, opdat de
betaling kon doorgaan. De bank wenste de cliënt ter wille te zijn en
handelde in zijn belang. Een debetrente op de zichtrekening
wegens een ongeoorloofde debetstand zou voor de cliënt duurder
zijn geweest dan het verlies aan rente op de spaarrekening.
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Bankkaarten
Op 17 juli 2002 verscheen in het Staatsblad de wet betreffende

de transacties uitgevoerd met instrumenten voor de elektronische
overmaking van geldmiddelen. Die wet trad in werking op 1 febru-
ari 2003. In de nieuwe wet staat dat de kaarthouder, vóór de
kennisgeving van de diefstal of het verlies van het instrument voor
de elektronische overmaking van geldmiddelen, aansprakelijk is voor
de gevolgen van het verlies of de diefstal tot een bedrag van
150 euro, tenzij hij zich aan zware nalatigheid schuldig heeft
gemaakt of frauduleuze bedoelingen had; in dat geval is het
plafondbedrag niet van toepassing.

Nadat de kaarthouder Cardstop op de hoogte heeft gebracht,
is hij niet meer aansprakelijk voor de gevolgen van het verlies of de
diefstal van het instrument voor de elektronische overmaking van
geldmiddelen, behalve wanneer de kaartverstrekker kan aantonen
dat de kaarthouder frauduleus heeft gehandeld.

Het achterlaten van betaalinstrumenten in een wagen wordt door
de bank bestempeld als zware nalatigheid. De vraag is of dit wel
altijd het geval is.

De nieuwe reglementering impliceert niet dat de bank bij elke
frauduleuze transactie aansprakelijk is. Voor elk geval van kaart-
misbruik zal een grondige analyse van de feiten worden gemaakt
teneinde de aansprakelijkheid te bepalen.

Klachten in verband met verlies en/of diefstal van een kaart
worden verschillend benaderd al naargelang de feiten dateren van
vóór of na de inwerkingtreding van de nieuwe wet van 17 juli 2002.

Als de feiten plaatsvonden vóór 1 februari 2003, kan de kaart-
verstrekker zich beroepen op de destijds geldende algemene voor-
waarden, waarin staat dat de bank de kaarthouder van zware
nalatigheid mag verdenken alleen al doordat de kaart tegelijk met
de bijbehorende code werd gebruikt. Volgens de bank heeft de
kaarthouder zich schuldig gemaakt aan zware nalatigheid door-
dat hij niet al het nodige heeft gedaan om zijn code te beschermen.

In de nieuwe wet van 17 juli 2002 staat meer bepaald dat de
overlegging van de registraties door de kaartverstrekker en het
gebruik van het betaalmiddel met de alleen door de kaarthouder
gekende code geen voldoende vermoeden van nalatigheid
vanwege de kaarthouder vormen.

De bank moet aantonen dat de kaarthouder vrijwillig zijn code
kenbaar heeft gemaakt of dat hij geen voldoende voorzorgen heeft
genomen om een derde te beletten zijn code te zien. De kaart-
houder kan niet worden beschuldigd alleen omdat er andere perso-
nen aanwezig waren in de self-bankruimte op het ogenblik dat hij
zijn verrichting uitvoerde.

Nalatigheid
kaarthouder:

nieuwe
benadering na

wet 17 juli 2002.
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Zodra de kaarthouder heeft gemerkt dat zijn kaart verloren of
gestolen is, moet hij Cardstop verwittigen en verzet aantekenen. Bij
het scherm van de geldautomaten staan berichten in die zin om de
cliënten ertoe aan te zetten onmiddellijk verzet aan te tekenen, als
het apparaat hun kaart heeft ingeslikt of als ze niet erin slagen ze
terug te krijgen. In het algemeen reglement van de verrichtingen dat
vóór de inwerkingtreding van de nieuwe wet aan de cliënten werd
bezorgd, is sprake van een zelfde aanmaning in geval van verlies,
diefstal of enigerlei ander voorval.

Tot aan het verzet is de kaarthouder aansprakelijk voor de
gevolgen van het verlies van of diefstal van de kaart tot een bedrag
van 150 euro, behalve wanneer de houder met zware nalatigheid
of frauduleus heeft gehandeld; in dat geval is het bepaalde
bedrag niet van toepassing. Bij de beoordeling van de nalatigheid
moet men rekening houden met de feitelijke omstandigheden in hun
geheel.

Deze feitelijke omstandigheden kunnen de volgende zijn :

� de dief heeft de portefeuille van de cliënt met daarin onder meer
de kaart gestolen;

� de betwiste verrichtingen gebeurden vrijwel onmiddellijk na de
diefstal;

� bij de geldafhaling werd onmiddellijk de juiste code gebruikt;

� de pincode moet bijgevolg door de fraudeur gekend zijn. Een
“berekening” van de code is niet alleen niet mogelijk, maar in
dergelijke omstandigheden technisch noch praktisch realiseerbaar.
Het bewijs van het tegendeel is tot op heden nooit geleverd.
Dit duidt erop dat de code ergens was neergeschreven op een
document in de portefeuille – misschien op een verdoken manier –
en dat de dief ze kon achterhalen, wat een bewijs is van zware
nalatigheid vanwege de kaarthouder.

Aan elke zichtrekening zijn bij het gebruik van debetkaarten
limieten verbonden. De cliënt kan via zijn debetkaart alleen maar
dagelijks of wekelijks een bepaald bedrag van zijn rekening halen
en dan nog afhankelijk van het soort verrichting. Het valt de
Ombudsdienst op dat deze limieten bij misbruik van een debet-
kaart kunnen worden overschreden.

De Ombudsdienst is van oordeel dat dit voor rekening van de
financiële instelling moet komen. Er is hier inderdaad sprake van een
technisch mankement waarvoor de cliënt niet aansprakelijk kan
worden gesteld. De financiële instellingen treden deze zienswijze bij.

Volg de goede
raad en
verwittig
onmiddellijk
Cardstop bij
verloren of
gestolen kaart.
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Telematica
De meeste klachten in deze categorie hebben betrekking op

geldafhalingen aan een geldautomaat. Klager vraagt een bedrag
van X euro, maar krijgt niet het juiste bedrag. Het gevraagde bedrag
wordt afgetrokken van de rekening van de klager. Bij het onder-
zoek van de feiten komt geen vergissing aan het licht en evenmin
een kasverschil bij de verrichting noch een technisch defect aan de
geldautomaat.

Hier gaat het om het aanvoeren van een bewijs. Klager stelt dat
hij niet de gevraagde X euro heeft ontvangen. Volgens de bank
kreeg hij wel degelijk X euro, aangezien zij geen vergissing heeft
kunnen vaststellen. De Ombudsman wordt in het bezit gesteld van
een kopie van de registratie van de verrichting. De door klager
onderschreven algemene voorwaarden van de bank bevatten een
regeling inzake het ‘bewijs’ van elektronische verrichtingen. Het
reglement bepaalt dat de “kaarthouder” en/of de eigenaar van de
rekening aanvaarden dat de journaalband (of gelijksoortige
informatiedrager) waarop alle gegevens worden opgenomen van
de verrichtingen aan een betaalautomaat, een dwingend en schrif-
telijk bewijs vormt van die verrichtingen. Dit bewijsmiddel heeft de
overhand op alle bewijsmiddelen die de kaarthouder zou kunnen
aanvoeren.

Internetbankieren voor een niet-verblijfhouder
Cliënten met de Belgische nationaliteit maar met hoofd-

verblijfplaats in een ander land wensen hun bankrekening bij een
Belgische bank te controleren en te beheren via internet. Dit wordt
hen geweigerd door de bank op basis van een circulaire van de
CBFA. In die circulaire aangaande financiële diensten via het internet
wordt bepaald dat de bank eerst moet nagaan of het aanbieden
van financiële diensten in dat andere land door de bevoegde auto-
riteit wordt toegestaan. De bank zou dit geval per geval dienen na te
trekken, wat in de praktijk onmogelijk is. Indien de cliënt zijn perma-
nent adres in België heeft, is er geen probleem en kan de dienst
worden aangeboden. De cliënt kan alleen wanneer hij hier ook daad-
werkelijk verblijft een permanent adres in België verkrijgen.
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Loketverrichtingen
Circulaire cheque

De Ombudsdienst krijgt nog steeds klachten betreffende het
ontvreemden en innen van een circulaire cheque door een niet-
gemandateerde derde. Die klachten zijn weliswaar verminderd in
aantal, maar vormen nog steeds de grootste groep bij de rubriek
loketverrichtingen.

Het scenario is steeds hetzelfde :

� de cheque wordt via De Post verstuurd;

� de cheque wordt onderschept vooraleer hij bij de daadwerkelijke
begunstigde terechtkomt;

� de dief of diens medeplichtige int de cheque in een bankkantoor
en maakt daarbij gebruik van een gestolen en vervalste identiteits-
kaart.

Wanneer de dief of zijn medeplichtige zich aanmeldt in het
bankkantoor, is hij in het bezit van een identiteitskaart van niet-
ingezetene waarvan de naam en de handtekening overeenstemmen
met de naam op de circulaire cheque.

Aangezien het om een vervalste identiteitskaart gaat, is het
bedrog onmogelijk te doorzien door de loketbeambte die de iden-
titeit controleert van wie de cheque aanbiedt.

De vermelding van het nummer van de identiteitskaart op de
achterzijde van de cheque toont aan dat die controle inderdaad is
gebeurd.

De bank kan niet aansprakelijk worden gesteld wanneer de
betwiste circulaire cheque aan een andere persoon dan de begun-
stigde, in casu de klager, werd uitbetaald. Daarentegen is het
absoluut niet zeker dat de emittent van de circulaire cheque effec-
tief is ontslagen van zijn verplichting tot betaling, aangezien de
verzending van een circulaire cheque niet als betaling op zich geldt.

Afgifte van munten
Wanneer een cliënt munten afgeeft in een bankkantoor, komt

het voor dat de telling van de bank een ander resultaat geeft dan
wat de cliënt had verwacht. De Ombudsdienst onderzoekt of de
financiële instelling de procedure terzake correct heeft toegepast.

Terugnames aan het loket
Bij betwistingen over het afhalen van geld van een rekening

aan een loket dient het bewijs te worden geleverd via de onder-
tekende kasstukken en zo nodig via de kastoestand van het kantoor
op de dag van de feiten.

Vermelding
nummer IK op
keerzijde van
een circulaire
cheque is geldig
bewijs van
controle door
de bank.
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Overschrijvingen
Bankcliënten geven opdracht om een bedrag van hun rekening

over te schrijven naar de rekening van de begunstigde. Het komt
voor dat de bankcliënt zich vergist bij het invullen van de begun-
stigde rekening en dat het geld terechtkomt op rekening van een
derde. Wanneer die weigert dat bedrag terug te storten rijst er een
probleem. De opdrachtgever is aansprakelijk.

Internationale betalingen
Tal van cliënten vragen de bank om uitleg over de kosten die

worden aangerekend op het bedrag van overschrijvingen vanuit
landen van de Europese Unie. Het huidige SWIFT-model impliceert,
wanneer de overschrijving de vermelding ‘BEN’ (begunstigde)
draagt, dat alle kosten verbonden aan de verwerking (bij de bank
van de opdrachtgever, bij de bank van de begunstigde) ten laste
zijn van de begunstigde. Op 1 juli 2003 trad een Europese regel-
geving in werking op het gebied van grensoverschrijdende
overschrijvingen. Een Belgische bank die een overschrijving voor
een maximumbedrag van 12.500 euro krijgt uit een land van de
EU, moet vanaf die datum hetzelfde tarief als dat voor binnenlandse
overschrijvingen toepassen.

Een overschrijving binnen de EU mag niet meer kosten dan een
vergelijkbare binnenlandse betaling in euro. Hiervoor dienen wel
een aantal voorwaarden voor volautomatische verwerking (IBAN
en BIC-code) te zijn vervuld.

Voor grensoverschrijdende betalingen geldt als principe dat, tenzij
hij een andere instructie geeft, alle kosten door de opdrachtgever
moeten worden betaald (‘OUR’ opdracht). Wel kan de opdracht-
gever ervoor kiezen de kosten te delen met de begunstigde (‘SHARE’
opdracht) of ze integraal aan deze laatste te laten aanrekenen
(‘BEN’ opdracht).

Wanneer de opdrachtgever de kosten voor de begunstigde op
zich wil nemen, rekent de bank hem een forfaitair bedrag aan,
want op dat ogenblik weet de bank niet welke kosten de geadres-
seerde bank zal aanrekenen.

De bank mag dezelfde kosten aanrekenen als die welke voor
een binnenlandse betaling worden gevraagd. Die kosten verschil-
len dus van land tot land, van bank tot bank alsook al naargelang
de soort van rekening.

Kosten van een
internationale
betaling: OUR,

SHARE of BEN ?
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 Hypothecair krediet
Een groot aantal kredietnemers nam geen genoegen met de

herziening van de rentevoet na de periode zoals vermeld in de
hypothecaire leningsakte (1, 3, 5 jaar). De Ombudsdienst onder-
zocht telkens de klacht. De voorwaarden voor herziening van het
krediet werden nagetrokken.

Kredietnemers vroegen hun financiële instelling – buiten de
contractuele herzieningsperiode – de rentevoet van de lopende
hypothecaire lening aan te passen aan het lagere rentetarief op
dat ogenblik. De financiële instelling is bereid een verlaging toe te
staan maar stelt als voorwaarde dat opnieuw een notariële akte
wordt verleden, wat voor de betrokkenen extra kosten meebrengt.
Ze vragen zich dan ook af of dit zomaar kan. Het is duidelijk dat de
financiële instelling een toevloed van dergelijke aanvragen wil
afremmen door een nieuwe notariële akte te eisen. Bovendien is het
al dan niet toestaan van een herziening een commerciële beslis-
sing. De Ombudsdienst is niet bevoegd om in dergelijke gevallen
tussenbeide te komen.

De afschaffing of vermindering van een voor een bepaalde
periode toegekend ristorno bij lopende kredieten werd op vraag
van de cliënten onderzocht. Aangezien de toekenning van ristorno’s
een commerciële beslissing van de bank is en de Ombudsdienst
daarover geen uitspraak doet, werd nagegaan of de voorwaar-
den voor toekenning al dan niet nog waren vervuld.

Consumentenkrediet
Toekenning van een krediet zonder
toestemming van de echtgenoot

Volgens artikel 1422 van het Burgerlijk Wetboek zijn de toestem-
ming en de handtekening van beide echtgenoten gehuwd onder
het stelsel van gemeenschap van goederen vereist om een lening te
kunnen aangaan.

Een echtgenoot mag alleen handelen met het oog op het
aangaan van een consumentenkrediet, als dat nodig is voor de
behoeften van het gezin of voor de opvoeding van de kinderen.
Het is niet de taak van de financiële instelling aan te tonen dat die
uitgaven al dan niet voor het gezin waren bestemd.

De andere echtgenoot kan de rechtbank van eerste aanleg
verzoeken om die handeling te vernietigen. Wel zal die echtgenoot
moeten aantonen dat er een wettelijk belang bestaat en dat er

Herziening
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sprake is van een nadeel, d.w.z. een materieel nadeel voor het
gemeenschappelijk vermogen. Het verzoek tot vernietiging moet bij
de rechtbank worden ingediend binnen een termijn van één jaar
vanaf de datum waarop klaagster op de hoogte was van de
handeling van haar echtgenoot.

Weigering tot toekenning van een lening
op afbetaling

De wet van 25 februari 2003 ter bestrijding van discriminatie is
onder meer gericht tegen discriminatie op basis van leeftijd. Een
78-jarige cliënt beweert dat de reden voor weigering in zijn leeftijd
moet worden gezocht. Hij diende te bewijzen dat het krediet hem
niet werd toegekend alleen wegens zijn leeftijd. De banken doen
een onderzoek bij elke kredietaanvraag op basis van verscheidene
parameters, waarvan leeftijd er maar één is.

De financiële instellingen zijn krachtens de wet op het consumenten-
krediet verplicht een solvabiliteitsonderzoek uit te voeren.

Vaak wordt de Ombudsdienst verzocht na te gaan of de verwijl-
intresten en boetes correct door de kredietverlener worden toegepast.
Telkens kreeg de klager aan de hand van de bepalingen in het
ondertekende contract uitvoerige uitleg.

Opzegging van een kredietopening
De wet van 12 juni 1991 op het consumentenkrediet (art. 58,

§ 6, 3) voorziet in de mogelijkheid om kredietovereenkomsten
gesloten voor onbepaalde duur op te zeggen. Dit recht is ook op-
genomen in de algemene voorwaarden waarnaar in het contract
wordt verwezen. De opzeggingsperiode bedraagt drie maanden.

Kredietrisicocentrale
Kredietnemers vragen de Ombudsdienst na te gaan of ze al dan

niet terecht werden geregistreerd in de Centrales bij de Nationale
Bank van België en de BVK. De Ombudsdienst doet navraag bij de
financiële instelling op wier verzoek zij werden opgenomen in zo’n
negatieve centrale. Tevens wordt er nagegaan of de regelgeving
terzake werd nageleefd. Wanneer blijkt dat de registratie ten
onrechte is gebeurd, gaat de financiële instelling onmiddellijk over
tot de schrapping van de melding.

Kredietopeningen van onbepaalde duur
Kredietnemers die beschikten over een kredietopening van

onbepaalde duur, zijn verwonderd dat deze kredietlijn door de
bank wordt opgezegd en daarenboven dat zij ook worden op-
genomen in de negatieve risicocentrale bij de Nationale Bank van

De leeftijd is
slechts één

van de criteria
die bij een

kredietaanvraag
worden

bekeken.
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Enkel objectieve
documenten
kunnen bewijs
van foutief
advies leveren.

België. Het krediet wordt opgezegd op basis van de algemene
voorwaarden van de kredietovereenkomst (drie maanden voorop-
zegging). In de opzegging wordt de kredietnemer verzocht de
uitstaande schuld te vereffenen tegen het einde van de voorop-
zegging. Zo de schuld niet is aangezuiverd binnen drie maanden
na het verstrijken van de vooropzegging wordt de kredietnemer
geregistreerd bij de Nationale Bank van België. Er is betalings-
achterstand wanneer de kredietnemer in strijd met de krediet-
overeenkomst een debetstand niet volledig heeft aangezuiverd
binnen een periode van drie maanden vanaf de datum waarop hij
door de kredietgever daartoe werd aangemaand. De opzegging
van een kredietopening door de financiële instelling gebeurt niet
altijd omdat er een betalingsachterstand is.

Roerende waarden
Beleggingsadvies

Wanneer een cliënt-belegger van oordeel is dat hij foutief werd
geadviseerd bij een belegging, rust op hem de moeilijke taak om te
bewijzen dat een andere financiële instelling in dezelfde omstandig-
heden niet hetzelfde advies zou hebben gegeven. Dit bewijs dient
te worden geleverd aan de hand van objectieve documenten.
Bovendien moet hij eveneens aantonen dat er een oorzakelijk
verband bestaat tussen de fout van de bank en het nadeel dat hij
heeft geleden.

In de rechtsleer en in de rechtspraak wordt aangenomen dat
een beleggingsadviseur alleen maar een middelenverbintenis
aangaat, tenzij tussen de partijen anders wordt overeengekomen.
Dat betekent dat een beleggingsadviseur geen garantie moet
geven omtrent het resultaat van zijn advies. Volgens de rechtspraak
is verlies op zich geen voldoende grond om de beleggingsadviseur
een fout aan te wrijven.

Het advies om een product van het type “reverse convertible”
te kopen wordt dikwijls door de belegger achteraf als verkeerd
bestempeld. Beleggers worden aangetrokken door de hogere
couponrente maar wensen niet op de vervaldag te worden uitbetaald
in onderliggende aandelen die tussentijds aan waarde hebben
ingeboet. Zo werd de Ombudsdienst geconfronteerd met een klacht
van een 78-jarige weduwe die op aanraden van haar bankier
haar gehele vermogen heeft belegd in een “reverse convertible”.
Zij lijdt grote verliezen. De bank betoogt dat zij uitgebreid werd
ingelicht over deze belegging. Ze kreeg alle informatie mee naar
huis en had ruim de tijd om na te denken over de belegging. Zij
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beschikte slechts over beperkte inkomsten uit pensioen. Aan de
belegging was een hoge couponrente verbonden, zodat dit haar
een mooie aanvulling op haar inkomen gaf. Tegenover de hoge
couponrente staat wel het risico om op de vervaldag te worden
uitbetaald in de onderliggende aandelen met een sterke waarde-
vermindering. Daar de bank haar behoorlijk heeft ingelicht en de
belegging aan de concrete behoeften van de dame beantwoordde,
meent de bank geen fout te hebben begaan. Na bemiddeling door
de Ombudsdienst gaat de bank ermee akkoord om de helft van het
reëel geleden verlies te vergoeden. Klaagster werd wel voldoende
ingelicht over het risico verbonden aan de belegging. Aangezien
het totale vermogen in één product werd belegd en de belegging
een aanvulling op een schamel pensioen moest vormen, werd
geadviseerd de helft van het geleden verlies te vergoeden.

Bij een contract voor beleggingsadvies is het steeds de belegger
die uiteindelijk bepaalt of hij het advies van de financiële instelling
zal volgen of niet.

Vermogensbeheer
Het discretionair beheer van een portefeuille veronderstelt dat

de cliënt uitdrukkelijk toestemming geeft aan de financiële instelling
om zijn activa te beheren. Een cliënt vraagt aan een financiële
instelling om voor hem en uit zijn naam de activa te beheren
conform de in de overeenkomst opgesomde doelstellingen en
modaliteiten. Vóór de ondertekening van de overeenkomst inzake
vermogensbeheer moet, in overleg met de cliënt, worden bepaald
tot welke risicocategorie hij behoort. De cliënt dient tevens voldoende
over de mogelijke risico’s te worden ingelicht. Het contract houdt
een middelenverbintenis in, maar geen resultaatsverbintenis.

Het rendement van het vermogensbeheer kan worden getoetst
aan de hand van een “benchmark” van dezelfde aard als het type
discretionair vermogensbeheer. Een afwijking in negatieve zin
betekent niet dat het beheer niet goed was. Men moet zich steeds
plaatsen op het ogenblik van de beslissing om een evaluatie van
het beleid te maken.

Bewaring van effecten
Het contract van open bewaargeving is een overeenkomst

waarbij een instelling zich, tegen vergoeding of bewaarloon, ertoe
verbindt de effecten te bewaren die de cliënt bij haar in bewaring
geeft, en bepaalde lopende verrichtingen uit te voeren met de in
bewaring gegeven effecten. Over het algemeen gaat het daarbij
om de regularisatie van effecten, wat meestal als dagelijks beheer
wordt beschouwd. Het Algemeen Reglement der Verrichtingen
beschrijft de handelingen die de financiële instelling op zich neemt
met betrekking tot de haar toevertrouwde effecten.

Het indienen van een schuldvordering ten behoeve van cliënten
in geval van faillissement van een emittent behoort niet tot deze
taken. Dergelijke handeling kan inderdaad moeilijk als een daad

De benchmark
is een

vergelijkingspunt.

Belegger blijft de
baas over eigen

portefeuille.
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Bij materiële
levering berust
verantwoordelijk-
heid voor
opvolging bij
de cliënt.

van dagelijks beheer worden beschouwd. Alleen als ze daartoe
uitdrukkelijk wordt gemandateerd, kan een financiële instelling een
dergelijke schuldvordering indienen.

Overdracht effectenrekening naar
een andere financiële instelling

Cliënten-beleggers die hun effectenrekening naar een andere
financiële instelling willen overdragen, beklagen zich erover dat
deze overdracht te lang aansleept. Zij beweren daardoor nadeel
te ondervinden (daling van de beurswaarde). Het onderzoek van
deze grieven toont aan dat één van de redenen van vertraging is
dat op de centralisatierekening van de cliënt onvoldoende provisie
voorhanden is om de aan de overdracht verbonden kosten te beta-
len. Dit werd aan de cliënten meermaals meegedeeld. Nadat de
kosten werden betaald, voerde de financiële instelling onmiddellijk
de opdracht uit. De financiële instelling is in dat geval niet verplicht
een schadevergoeding uit te keren.

Bewaarkosten verbonden
aan een effectenrekening

Klaagster opende een effectenrekening bij een financiële
instelling, omdat voor de effecten die zij had gekocht, geen bewaar-
kosten werden aangerekend. Later deelt de financiële instelling mee
dat er voortaan toch bewaarkosten zullen worden aangerekend
voor die specifieke effecten. Klaagster vindt dat de financiële
instelling zich schuldig maakt aan contractbreuk en eist de terug-
gave van de effecten die ze zelf indertijd deponeerde. Bij de
opening van de rekening heeft de cliënte verklaard akkoord te gaan
met de algemene voorwaarden van de financiële instelling, waarin
staat dat de tarieven kunnen wijzigen. Er wordt eveneens bepaald
dat de bank andere effecten kan teruggeven (principe van
fungibiliteit). Uiteraard dient de bank de cliënt te vrijwaren in geval
van levering van effecten met verzet.

Terugbetaling overdrachtskosten
Een financiële instelling beloofde in een reclamecampagne

overdrachtskosten terug te betalen aan cliënten die binnen een
bepaalde periode hun effecten naar de financiële instelling over-
dragen. De cliënt beklaagt zich erover dat toch nog overdrachts-
kosten werden aangerekend. In de reclame werd verwezen naar
de website van de bank om de voorwaarden van het aanbod te
kennen. Op de website stonden de voorwaarden klaar en duidelijk
vermeld. De Ombudsdienst heeft vastgesteld dat de voorwaarden
correct werden beschreven.

Materiële levering van effecten
De keuze van de belegger om de effecten materieel te laten

leveren brengt mee dat de cliënt zelf de verantwoordelijkheid draagt
voor de stukken. De cliënt kan uiteraard steeds de financiële
instellingen raadplegen en informatie vragen.

Oorzaak van
lang aanslepen
overdracht vaak
te wijten aan
onvoldoende
provisie op
rekening.
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Overdracht van effectenrekening
Een financiële instelling rekende kosten aan bij de overdracht

van een effectenrekening. De cliënten melden de financiële
instelling dat zij nooit op de hoogte werden gebracht van enigerlei
kosten bij overdracht van hun effectendossier naar een andere
financiële instelling. Zij hebben noch in de tarievenlijst van de finan-
ciële instelling, noch in één of andere folder of bij het rekening-
uittreksel van hun effectenrekening enige aanwijzing omtrent kosten-
aanrekening bij overdracht gevonden. De instelling beklemtoont dat
het overdragen van effecten naar een andere financiële instelling
een verrichting is waaraan steeds operationele kosten zijn verbon-
den. Om die reden worden de verrichtingen sinds kort getarifeerd.
Het bericht over de nieuwe kostenaanrekening werd via de pers
verspreid. De tarieven liggen ter beschikking in elk kantoor en
worden op aanvraag overhandigd aan de cliënt. De folder
waarnaar de cliënt verwijst, bevat niet de informatie over beleggings-
verrichtingen. Het nieuwe tarief van de financiële instelling voor het
overdragen van effecten valt niet onder de reglementering van het
KB van 23 maart 1995 betreffende de prijsaanduiding van
homogene financiële diensten. De prijs ervan hoeft niet te worden
vermeld in de tarievenlijst die ter beschikking ligt van de consument
in de ontvangstruimte van de bankkantoren. De verplichtingen die
voortvloeien uit artikel 30 van de wet op de handelspraktijken, zijn
echter wel van toepassing (precontractuele informatieverplichting).
Luidens die bepaling moet de verkoper (financiële instellling)
uiterlijk bij het sluiten van de verkoop “te goeder trouw” aan de
consument behoorlijke en nuttige informatie geven betreffende de
kenmerken van het product of de dienst alsmede de verkoops-
voorwaarden.

Het lijdt geen twijfel dat de prijs van de overdracht als één van
de belangrijkste verkoopsvoorwaarden in de zin van die wets-
bepaling moet worden beschouwd.
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Beveks
Tal van beleggers beweren dat ze door de financiële instelling

slecht zijn geadviseerd en vragen voor het geleden verlies te
worden vergoed.

Klagers namen vrij een beslissing om in bepaalde waarden
(effecten, beveks) te beleggen op basis van de informatie betref-
fende de beveks die hen werd verstrekt, en waarvan zij toegeven
dat ze hen werd bezorgd. De financiële instelling gaat alleen een
middelenverbintenis en geen resultaatsverbintenis aan. Een beleg-
ging in beveks (aandelen) is een belegging op lange termijn. De
financiële instelling kan niet aansprakelijk worden gesteld voor de
waarde van de beveks waarin werd belegd, die een gevolg is
van de ongunstige evolutie van de beurskoersen.

De Ombudsdienst komt bij het onderzoek van die klachten tot de
bevinding dat klager de documenten voor intekening op de beveks
heeft ondertekend en dat er een clausule is waarin staat dat hij in
het bezit is gesteld van alle gegevens en documenten betreffende
de producten waarop hij heeft ingetekend, hun kenmerken en de
risico’s die eraan zijn verbonden.

Als er geen overeenkomst inzake beleggingsadvies of discretionair
vermogensbeheer is, neemt de financiële instelling geen advies-
verplichting ten opzichte van de cliënt op zich, wel een informatie-
verplichting.

Vereffening, fusie van een bevek
De vereffening van een bevek is geen beslissing van de finan-

ciële instelling maar wel een beslissing van de aandeelhouders die
dit volgens de wettelijk opgelegde bepalingen hebben goed-
gekeurd. De houder van een deelbewijs van een bevek is aandeel-
houder van de beleggingsvennootschap. Hij wordt steeds uit-
genodigd om deel te nemen aan de algemene vergadering van de
aandeelhouders. Dit gebeurt via publicatie in de pers.

Beleggingsfonds – maandelijkse uitkering
De intekening op een beleggingsfonds gaat dikwijls gepaard

met de vraag tot een periodieke uitkering van een bepaald bedrag,
bijvoorbeeld als aanvulling op het pensioen. In de voorbije periode
stelden beleggers vast dat de uitkeringen gewoon uitbetalingen van
het kapitaal zijn en dat die het kapitaalgedeelte aantasten. Nochtans
beweert klager dat hij bij de aanvang om kapitaalgarantie had
gevraagd.

Bij een uitkeringsplan wordt belegd in een beleggingsfonds en
wordt de periodieke uitkering zo bepaald dat het kapitaal in
principe niet wordt aangetast. De uitkering gebeurt steeds door de
verkoop van de deelbewijzen. Enkel een kapitalisatiefonds komt in
aanmerking. De inkomsten (stijging van de beurswaarde) worden
onmiddellijk bij het kapitaal gevoegd. Fondsen garanderen geen
vast rendement.

Wie inschrijft op
een bevek is
aandeelhouder
van de
uitgevende
vennootschap.

Kapitaalgarantie
geldt enkel bij
terugbetaling op
eindvervaldag:
opletten voor
aantasting
kapitaalgedeelte.
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Tak 21:
‘gewaarborgd
rendement’ is
niet hetzelfde

als ‘bonus’.

Bij de bepaling van het bedrag van de uitkering wordt uitgegaan
van een raming van het beleggingsresultaat over een langere
termijn. Deze raming is louter hypothetisch en kan in de realiteit
anders uitvallen (beursmalaise van de jongste jaren). Om in de
periodieke uitkering te voorzien worden de meerwaarden aan-
gesproken, en als die niet volstaan wordt de initiële inleg aangewend.

Doorlopende informatie over beveks
Voor beveks gedeponeerd in een effectendossier garandeert de

bank een doorlopende informatie. Op regelmatige basis krijgt de
cliënt een overzicht van de inhoud van de effectenrekening. Hij
wordt tevens op de hoogte gehouden van alle regularisatie-
verrichtingen. Voor effecten die materieel worden geleverd, kan de
bank die service niet bieden. De cliënt moet zelf controleren.

Kapitaalgarantie
De kapitaalgarantie geldt enkel bij terugbetaling op de eind-

vervaldag. Bij vervroegde uitbetaling krijgt de belegger de afkoop-
waarde die op dat ogenblik geldt.

Tak 23
Los van de wettelijke behandeling terzake, worden dezelfde

criteria van zorgvuldigheid vereist bij de verkoop van een ‘gewone’
belegging als bij een verzekeringsbelegging (tak 23).

In artikel 30 van de wet op de handelspraktijken wordt boven-
dien bepaald dat: “Ten laatste op het ogenblik van het sluiten van
de verkoop moet de verkoper te goeder trouw aan de consument de
behoorlijke en nuttige voorlichting geven betreffende de kenmerken
van het product of de dienst en betreffende de verkoopsvoorwaarden,
rekening houdend met de door de consument uitgedrukte behoefte
aan voorlichting en rekening houdend met het door de consu-
ment meegedeelde of redelijkerwijze voorzienbare gebruik”.

Tak 21
Is de jaarlijkse winstdeelname gegarandeerd ?  In het contract

staat duidelijk vermeld dat het gewaarborgd vast rendement 3,75 %
bedraagt, maar de bonus bedraagt historisch 3 %. Puur taalkundig
is er een duidelijk verschil tussen de woorden “gewaarborgd vast
rendement” en “bonus”. Het eerste is het gedeelte waarvan men
contractueel zeker is, het tweede is een mogelijke winstdeelname
die afhankelijk van de marktomstandigheden kan wijzigen.

Tak 23-
producten
eveneens

geviseerd.
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Rekeningverzekering
Aan een spaarrekening is een verzekering bij overlijden door

ongeval van de rekeninghouder verbonden. De bank treedt op als
verzekeringnemer en de verzekerde is elke natuurlijke persoon die
houder is van een zicht- of spaarrekening en de verzekering heeft
onderschreven waarvoor een bijdrage is ingehouden. Het ongeval
moet te wijten zijn aan een onverwachte en toevallige gebeurtenis
die zich voordoet buiten de wil van de verzekerde om.

In de verzekeringsovereenkomst die de bank als verzekering-
nemer met de verzekeraar heeft gesloten, wordt bepaald dat de
verzekeringnemer niet kan garanderen dat de verzekeraar een
financiële regeling voor het schadegeval zal treffen, en evenmin
een standpunt kan innemen omtrent de grond van het dossier dat
bij de verzekeraar is ingediend.

In dat verband moet erop worden gewezen dat er benevens het
verzekeringscontract dat de verzekeraar en de bank als
verzekeringnemer hebben gesloten, een tweede overeenkomst
bestaat die bindend is voor de bank en haar cliënten die bij haar
een rekening hebben geopend. Meer bepaald is de cliënt ten
opzichte van de bank ertoe gebonden een bijdrage te betalen in
de premie die zij aan de verzekeraar betaalt en haar op de hoogte
te houden van elk schadegeval, opdat de bank zich op haar beurt
kan houden aan haar verplichting om de verzekeraar in kennis te
stellen. In het kader van die tweede overeenkomst is de bank
verplicht de rechthebbenden van de verzekerde rekeninghouder bij
te staan, wanneer het overlijden als gevolg van een ongeval zich
heeft voorgedaan, en hun zaak bij de verzekeraar te bepleiten.

Volmacht
Intrekking van een volmacht – duur

Wanneer twee rekeninghouders gezamenlijk over een zicht-
rekening beschikken, krijgt elk van hen een volmacht over de tegoeden
op de rekening. Zodoende wordt vermeden dat beiden telkens
samen moeten optreden om verrichtingen te doen. De intrekking
van de volmacht door één van de rekeninghouders geeft meermaals
aanleiding tot een klacht. Klager beweert dat de huidige moderne
technologie het mogelijk moet maken om de intrekking nog dezelfde
dag of minstens de dag erna te verwerken. In casu gebeurde de
intrekking van de volmacht drie bankwerkdagen na ontvangst van
het bericht van herroeping.

Intrekking van
een volmacht:
algemene
bankvoorwaarden
voorzien in
een termijn.

Verzekering bij
overlijden: bank
kan financiële
regeling bij
ongeval niet
garanderen,
maar moet wel
rechthebbenden
van de
verzekerde
bijstaan.
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Beide rekeninghouders hebben bij de ondertekening van het
document waarbij zij elkaar volmacht op de rekening gaven,
verklaard kennis te hebben genomen van de algemene voorwaarden
van de bank en ermee akkoord te gaan.

In de algemene voorwaarden staat dat de bank zo spoedig
mogelijk met de intrekking van de volmacht rekening zal houden en
in elk geval de derde bankwerkdag na de ontvangst van het
bericht van herroeping.

De bank heeft een redelijke termijn nodig om de intrekking van
een volmacht in haar bestanden te verwerken. Het kantoor dat de
opdracht tot intrekking ontvangt, moet die doorsturen naar een
administratieve zetel om redenen van veiligheid en interne controle.

Slotbedenkingen
� Adviesverlening bij beleggen is belangrijk en zal nog in belang
toenemen. De structuur van de aangeboden producten is voor
de leek duister en onbegrijpelijk. Beveks worden beheerd door
specialisten en vragen een minutieuze opvolging van de markt van
de onderliggende producten. Aan de potentiële belegger gaat deze
wetenschap voorbij. Wat hem interesseert is de graad van veilig-
heid van de belegging en het rendement dat hij kan halen. De
Ombudsman dringt erop aan dat in de begeleidende informatie
(folder, prospectus, technische fiche,…) duidelijk en klaar wordt
gesteld dat de belegging gepaard gaat met een kapitaalgarantie
op vervaldag, en dat tijdens de looptijd, al naargelang de markt-
omstandigheden, een minwaarde kan optreden. Bij het intekenen
op een beleggingsfonds dient duidelijk te worden vermeld welke
risicoklasse het beleggingsfonds meekrijgt. Een verwijzing naar een
“morele” garantie bij het beleggingsgesprek dat het kapitaal
beschermd is en de terugbetaling minstens 100 % zal bedragen
van de inleg op vervaldag, is volledig uit den boze en leidt
achteraf tot discussies die moeten worden voorkomen. Werd
een morele garantie beloofd, dan dient de financiële instelling
consequent de totale inleg ten laste te nemen, zo dit niet uit de
belegging zelf voortvloeit.
Anderzijds heeft de consument ook de verplichting om zich
voorafgaandelijk aan het ondertekenen van de aankoop-
documenten, grondig over het beleggingsproduct zelf te informeren.
Hij dient de nuttige informatie door te nemen. Indien de bekomen
informatie niet voldoende of onduidelijk is, zal hij meer informatie
moeten opzoeken.

Mondelinge
beloftes inzake

morele
garanties zijn
uit den boze !
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� Tevens dienen bij financiële instructies – waar de mogelijke
opbrengst is verbonden aan de groei van een index of andere
parameter – de inherente risico’s duidelijk te worden vermeld. Al te
dikwijls stuit de Ombudsman op beloftevolle folders die het product
de hemel inprijzen, maar waarin slechts heel summier en sporadisch
sprake is van de mogelijk minder gunstige evolutie van het product.
Duidelijkheid en transparantie zijn trefwoorden die zeker van
toepassing zijn bij een beleggingsgesprek.

� Klachten in verband met de aanrekening van kosten hebben
betrekking op alle bankproducten en -diensten. De cliënt stelt zich
vragen bij de omvang en de daadwerkelijke aanrekening van de
kosten. Soms verwijt de klager de Ombudsdienst zich niet uit te
spreken over het al dan niet gerechtvaardigd zijn van de kosten-
aanrekening. Dit behoort niet tot de bevoegdheid van de
Ombudsdienst. De financiële instellingen bepalen zelf hun
algemeen beleid alsook hun commercieel beleid. Cliënten dienen
vooraf te weten wat de kostprijs is van een bepaalde verrichting of
dienst. Bij wijziging van tarieven moeten de cliënten vooraf worden
geïnformeerd. Tarieflijsten liggen ter beschikking van de cliënten in
elk bankkantoor. Jaarlijks wordt de cliënt geïnformeerd over de
toepasselijke tarieven (homogene diensten). Voor niet-homogene
diensten zal de financiële instelling spontaan de kostprijs aan de
cliënt meedelen in geval van verzoek om informatie.

� Bij de slotbedenkingen in het Jaarverslag 2002 werd gesugge-
reerd om de discussies na adviesverlening door de financiële instel-
ling in te perken door de tijdens het gesprek door de potentiële
belegger geuite wensen bondig en schriftelijk vast te leggen en dat
document door de partijen te laten ondertekenen. Een aantal
financiële instellingen heeft die suggestie nader uitgewerkt en in
toepassing gebracht.

� Aan 45 % van de ingediende en ontvankelijk verklaarde klachten
werd een positief gevolg gegeven in de zin van een financiële
vergoeding of een rechtzetting van een scheefgegroeide toestand.
Soms bleek de bemiddeling door de Ombudsdienst al voldoende
om de verzoekers het resultaat te geven waarnaar zij tot dan toe
tevergeefs bij hun financiële instelling hadden aangeklopt.

Profiel van
de potentiële
belegger wordt
steeds vaker
schriftelijk
vastgelegd.

Adviesverlening
en folders bij
beleggen
moeten 100%
transparant
zijn.

Klanten moeten
behoorlijk
worden
geïnformeerd
over kosten-
aanrekening.

45% van de
ingediende en
ontvankelijke
klachten
opgelost !
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Correspondenten
van de Ombudsman

De Ombudsdienst voor de financiële sector onderzoekt klachten
van cliënten van de financiële sector op een tegensprekelijke ma-
nier. De standpunten van alle betrokken partijen moeten gekend
zijn vooraleer een advies wordt verleend.

De Ombudsdienst dankt de correspondenten bij de financiële
instellingen voor hun medewerking en positieve inbreng bij de
behandeling van de klachten. Waar nodig werden voorstellen
gedaan om het product of de dienst te optimaliseren.
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Ondernemingen die vallen onder de
bevoegdheid van de “Ombudsdienst
voor de financiële sector”

Aachener Bank eG

Aareal Bank AG - Brussels Branch

ABN AMRO Bank N.V. - Belgian Branch

Alena N.V.

Alpha Credit

American Express Europe Services Ltd

Antwerpse Diamantbank nv

Arbor Private Asset Management

Aremas n.v.

Auxifina N.V.

Axa Bank Belgium N.V.

Axa IM Benelux N.V.

Axitis N.V.

Banca Monte Paschi Belgio N.V.

Banco Bilbao Vizcaya Argentaria N.V.

Bank Card Company N.V.

Bank Corluy, Effectenbankiers N.V.

Bank Degroof N.V.

Bank Delen N.V.

Bank J. Van Breda & C° N.V.

Bank Nagelmackers N.V.

Bank of America, N.A.

Bank of Baroda

Bank of Scotland

Bank van De Post N.V.

Banque Chaabi du Maroc

Banque Commerciale du Maroc

Banque CPH

Banque Privée Edmond de Rothschild Europe s.a.

Bearbull Belgium

Belgian Bank

Belgolaise Bank N.V.

Beroepskrediet n.v.*

BHW Bausparkasse AG

BMW Financial Services Belgium N.V.

BNP Paribas Lease Group N.V.

BNP Paribas Private Bank- Bijkantoor van België

BNP Paribas Securities Services - Bijkantoor van Brussel

BNP Paribas, Bijkantoor van België

Bocklandt B.V.B.A.

Bonnewijn, Renwart, Van Goethem & C’

Buttonwood N.V.

Byblos Bank Europe N.V.

CALYON - Succursale de Bruxelles

Capital & Finance Asset Management N.V.

Capital@Work

CBC Banque, N.V.

CENTEA N.V.

Centrale Kredietverlening N.V. (CKV)

Cetelem Belgium N.V.

Citibank Belgium N.V.

Citibank International plc

Cofidis N.V.

Comfort Card België

Commerzbank Aktiengesellschaft

Commerzbank Belgium N.V.

Compagnie de Gestion Privée S.A.

Contassur n.v.

CREDIBE

Credimo N.V.

Daimler Chrysler Finance Belgium N.V.

Damien Courtens b.v.b.a.

de Buck Bankiers N.V.

Degroof Institutional Asset Management (DIAM)

De Hypothecaire Vereniging

Delande et Cie S.C.S.

Delta Lloyd Bank N.V.

Delta Lloyd Securities n.v.

Deutsche Bank Aktiengesellschaft

Deutsche Bank N.V.

Dexia Bank België N.V.

Dexia Lease N.V.

Dexia Société de Crédit S.A.

DHB Bank – Brussels Branch

Dierickx, Leys & Cie nv Effectenbank

Diners Club Benelux N.V.

DMR Finance N.V.

Dresdner Bank AG – Brussels Branch

EB-Lease N.V.

Ethias Bank N.V.

Euler Hermes Credit Insurance Belgium N.V.

Eural N.V.

Euroclear Bank N.V.

Europabank N.V.

FCE Bank PLC

F. Delcour, A. Vancrayebeck & E. Ernould s.p.r.l.

Fidelity Capital Management NV

Fides Asset Management N.V.
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Fidexis n.v.

Fidusud s.a.

Fimaser S.A.

Finansbank (Holland) N.V. – Bijkantoor België

Finaref Benelux

Fonds du Logement Wallon

Fortis Bank NV

Fortis Credit Card

F. van Lanschot Bankiers België N.V.

General Motors Acceptance Corporation Continental

Goffin Bank n.v.

Goldwasser Exchange

Groep Landbouwkrediet

Horatius Vermogensbeheer N.V.

HSBC Bank plc

HSBC CCF

HSBC Dewaay N.V.

ING België N.V.

ING Car (Financial) Lease Belgium N.V.

JPMorgan Chase Bank

JPMorgan International Bank Limited

J. Quatannens & C° N.V.

KBC Bank N.V.

KBC Lease N.V.

KBC Pinto Cards

KBC Pinto Systems

KBC Securities

Kempen Capital Management

Keytrade Bank N.V.

Krefima N.V.

Lawaisse Beursvennootschap G.C.V.

Leasing J. Van Breda & C°

Leleux Associated Brokers

L’Entr’aide Financière du Tournaisis

Leo Stevens & Cie

Lloyds TSB Bank plc

Lombard Odier Darier Hentsch & C° (Belgium) N.V.

Mega Invest Management NV

Mélice en Cie S.A.

Mercator Bank

Merciervanderlinden Asset Management N.V.

Neckermann Postorders n.v.

Neofin n.v.

NIB Capital Bank N.V.

Nissan Finance Belgium N.V.

Parfibank N.V.

Patronale Hypotheek Maatschappij n.v.

Petercam N.V.

Pierre Nihant & Cie s.n.c.

Pire & Cie S.A.

PRIV-gest s.a.

PSA Finance Belux N.V.

PUILAETCO GCV

Quaestor Vermogensbeheer N.V.

Rabobank International Antwerp Branch

Rampelbergs et Cie S.A.

Record Bank N.V.

Record Credit Services SCRL

Robeco Bank Belgium

Ronflette et Cie s.p.r.l.

Rouws & Ceulen

Saint Brice S.A.

Santander Benelux N.V.

SG Bank De Maertelaere

Shizuoka Bank (Europa) N.V.

Société Générale (Succursale de la Société Générale France)

State Bank of India

State Street Bank Europe, Ltd.

Sumitomo Mitsui Banking Corporation (SMBC)

The Bank of New York

The Bank of Tokyo – Mitsubishi, Ltd.

Theodoor Gilissen Bank N.V.

Triodos Bank N.V.

Trustinvest N.V.

UBS Belgium N.V.

United Taiwan Bank N.V.

Van Bauwel & C° G.C.V.

Van Breda Car Finance n.v.

van de Put & C° Effectenbank

Van Glabbeek en C° b.v.b.a.

Van Goolen & C° b.v.b.a.

Van Herreweghe b.v.b.a.

Van Moer, Santerre & C° N.V.

VDK spaarbank n.v.

Volkswagen Bank GmbH

Wafabank

Weghsteen & Driege N.V.

*  Inclusief de volgende kassen: Antwerps Beroepskrediet C.V. (ABK) – Bank van Brabant (Brabants Beroepskrediet – Bank) – Banque de
Crédit Professionnel (C.P. Banque) – Interfederaal Beroepskrediet C.V. (IBK) – Federale Kas voor het Beroepskrediet C.V. (FKBK) –
Middenstands Deposito- en Kredietkantoor C.V. (MDK) – Onderling Beroepskrediet C.V. (OBK) – Oostvlaams Beroepskrediet C.V. (OVBK) –
West-Vlaamse Bank C.V. (WVB).
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Ombudsdienst
voor de financiële sector
Banken – Spaarbanken –
Beursvennootschappen –
Vermogensbeheerders en beleggings-
adviseurs – Kredietmaatschappijen

De Ombudsdienst: een woordje uitleg

De Ombudsdienst voor de financiële sector wordt geleid door een Om-
budsman; dat is een onpartijdige bemiddelaar die u kan helpen bij het
oplossen van een probleem met uw bank, beursvennootschap, vermogens-
beheerder, beleggingsadviseur of kredietmaatschappij.

Hij zal een advies opstellen betreffende het voorgelegde probleem. Dit
advies is niet bindend. Als u niet akkoord gaat met de inhoud ervan, kunt
u zich nog altijd tot de rechtbank wenden.

Wie kan een beroep doen
op de Ombudsdienst?

In 2002 werd de Ombudsdienst geherstructureerd. De bevoegdheid van
de dienst werd uitgebreid van klachten van cliënten van de krediet-
instellingen aangesloten bij de BVB (Belgische Vereniging van Banken)
tot die van de cliënten van ondernemingen aangesloten bij de BVK
(Beroepsvereniging van het Krediet), de beursvennootschappen aan-
gesloten bij Euronext en de BVBL (Belgische Vereniging van Beursleden) en
de leden van de BVVB (Belgische Vereniging van Vermogensbeheerders en
Beleggingsadviseurs). Deze uitbreiding en de stijging van het aantal inge-
diende klachten heeft geleid tot de oprichting van de “Ombudsdienst voor
de financiële sector”.

Enkel natuurlijke personen met klachten die hun privé-belangen betreffen,
kunnen een beroep doen op de Ombudsdienst.

Rechtspersonen

Rechtspersonen kunnen bij de Ombudsdienst voor de financiële sector
terecht alleen in geval van klachten betreffende een grensoverschrijdende
betaling van ten hoogste 12.500 euro.

Wanneer is een beroep
op de Ombudsdienst (on)mogelijk?

De Ombudsdienst komt tussenbeide pas nadat u het probleem schriftelijk
hebt voorgelegd aan de betrokken financiële instelling en er geen oplos-
sing werd bereikt binnen een redelijke termijn.

De Ombudsdienst is onbevoegd voor een geschil:

� betreffende het commerciële beleid van de financiële instelling;
� dat bij een rechtbank aanhangig is;
� waarvoor reeds een gerechtelijke uitspraak bestaat.

De Ombudsdienst  antwoordt niet op vragen om algemene inlichtingen.
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Wat te doen wanneer u een klacht heeft?

Wanneer u en uw financiële instelling niet tot een oplossing komen, kunt u
een beroep doen op de Ombudsdienst. U dient dan schriftelijk een
aanvraag in waarbij u de Ombudsdienst duidelijk en nauwkeurig inlicht
over het geschil. U bezorgt de Ombudsdienst ook een kopie van de
volledige relevante briefwisseling met uw financiële instelling alsook een
kopie van de nodige of nuttige stukken (vb. uittreksels, kredietovereenkomst,
borderel, …).

Wat zal de Ombudsdienst doen?

De Ombudsdienst bevestigt de ontvangst van uw verzoek en zal u laten
weten of nog aanvullende inlichtingen vereist zijn. De procedure is volle-
dig schriftelijk. Als de Ombudsdienst het advies van het Ombudscollege*
inwint, verstrekt hij u de nodige informatie hierover.

Een zorgvuldig onderzoek vergt tijd. De behandeling van een dossier kan
variëren van enkele dagen tot enkele maanden, al naargelang de com-
plexiteit.

U wordt schriftelijk op de hoogte gebracht van het gemotiveerd advies
van de Ombudsdienst.

* Het Ombudscollege is samengesteld uit experten in het consumenten-
recht en het financieel recht.

Basis-bankdienst

De wet van 24 maart 2003 tot invoering van een basis-bankdienst is in
september 2003 in werking getreden.

Die wet bepaalt dat elke natuurlijke persoon die woonachtig is op het
Belgisch grondgebied een rekening moet kunnen openen, hiervan geld
moet kunnen opnemen evenals overschrijvingen en stortingen doen. De
wet voorziet in een buitengerechtelijke klachtenprocedure om de even-
tuele geschillen tussen de consument en de kredietinstelling op te lossen.

De Ombudsdienst voor de financiële sector behandelt de klacht met voor-
rang en brengt in geval van een geschil een advies uit dat bindend is voor
de kredietinstelling.

Is het beroep op de Ombudsdienst gratis?

Het beroep op de Ombudsdienst is gratis. Wanneer een rechtspersoon
voor een geschil over een grensoverschrijdende betaling een beroep op
de dienst doet, wordt wel een bijdrage van 50 euro gevraagd, die wordt
teruggestort als de klager in het gelijk wordt gesteld.

Waar is de Ombudsdienst te bereiken?

Ombudsdienst voor de financiële sector
Paul CAEYERS, Ombudsman
de Meeûs Square 35
1000 BRUSSEL
Tel. 02 545 77 70 – Fax 02 545 77 79

E-mail: ombudsman@OmbFin.be
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Basiscriteria van
de Ombudsfunctie

Eerste beginsel

De Ombudsman staat per definitie ten dienste van het publiek
en treedt op als beroepsinstantie wanneer een eerste contact
fout is gelopen.

De ombudsdiensten bevinden zich zeer duidelijk op de tweede lijn: een
eerste contact of vraag moet gebreken hebben vertoond, die als dus-
danig werden ervaren door de gebruiker of cliënt.

Het onderzoek wordt ab initio opnieuw gevoerd met als richtsnoeren:
objectiviteit, billijkheid en praktische haalbaarheid.

De ombudsfunctie wordt gekenmerkt door een optimale
toegankelijkheid, een lage drempel en een gebruiks- of cliëntgerichte
aanpak.

Tweede beginsel

De Ombudsman moet in volle onafhankelijkheid werken en
over de nodige middelen beschikken. Daartoe behoren onder
meer een reële onderzoeksbevoegdheid en de mogelijkheid
om aanbevelingen te formuleren, die bedoeld zijn om her-
haling van de vastgestelde gebreken te voorkomen.

De onafhankelijkheid van de ombudsman is zijn belangrijkste kenmerk.
Deze onafhankelijkheid geldt ten aanzien van de benoemende personen of
instanties, ten aanzien van de te controleren personen of instanties en ten
opzichte van de gebruikers/cliënten.

De ombudsman beschikt over een echte onderzoeksbevoegdheid.

De ombudsman beschikt over een aanbevelingsbevoegdheid.

Derde beginsel

De Ombudsman is gebonden door een volledig beroepsgeheim.
Hij onderzoekt in volle objectiviteit, werkt op grond van wette-
lijke teksten of reglementen, maar vindt tevens inspiratie in het
beginsel van de billijkheid en zoekt naar praktische oplossin-
gen. In deze zin bewerkt hij hervormingen op basis van de
verworven ervaring.

De ombudsfunctie is een vertrouwensfunctie. Het beroepsgeheim is
essentieel. Zowel de privacy van de klager als de belangen van de betref-
fende instantie worden erdoor beschermd.

Het onderzoek gebeurt in volledige objectiviteit en onafhankelijk-
heid.

Het onderzoek steunt op wetten en reglementen, maar houdt ook reke-
ning met het principe van de billijkheid en het streven naar praktische
oplossingen.

De ombudsman heeft naast de oplossing van het aangebrachte probleem
ook oog voor meer structurele oplossingen op lange termijn.

Vierde beginsel

De Ombudsman stelt periodiek een activiteitenverslag op, dat
voor het publiek toegankelijk dient te zijn.

Het jaarverslag is extern en openbaar en heeft niet het statuut van een
louter interne rapportering.

Het jaarverslag bevat aanbevelingen, waaraan een zekere vorm van
controle achteraf moet worden gekoppeld.
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De Ombudsdienst voor deDe Ombudsdienst voor deDe Ombudsdienst voor deDe Ombudsdienst voor deDe Ombudsdienst voor de
financiële sector is lid vanfinanciële sector is lid vanfinanciële sector is lid vanfinanciële sector is lid vanfinanciële sector is lid van

FIN-NET (Europees buitengerechtelijk netwerk voor financiële diensten,
opgericht door de Europese Commissie)

De lijst van de Belgische leden vindt u verder.

POOL-CPMO (Permanent Overleg van Ombudslieden –
Concertation Permanente des Médiateurs/Ombudsman)

De lijst van de leden en basiscriteria vindt u verder.

EEJ-Net (European Extra Judicial Network – Europees buitengerechtelijk
netwerk voor consumentengeschillen, opgericht door de Europese
Commissie)

De lijst van de Belgische leden vindt u verder.
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Lijst van de Belgische
Ombudsmannen,
leden van FIN-NET en
geassocieerde landen

Geassocieerde landen

België Luxemburg
Denemarken Nederland
Duitsland Noorwegen
Finland Oostenrijk
Frankrijk Portugal
Griekenland Spanje
Groot-Brittannië IJsland
Ierland Zweden
Italië

Belgische vertegenwoordigers

Verzekeringen
Ombudsman van de Verzekeringen
De Meeûssquare 35
1000 Brussel
Tel: 02 547 58 71
Fax: 02 547 59 75

Financiële sector
Ombudsdienst voor de financiële sector
De Meeûssquare 35 - 6de verdieping
1000 Brussel
Tel: 02 545 77 70
Fax: 02 545 77 79

De Post
(Financiële diensten – Bank van De Post –
Verzekeringen van De Post)
Ombudsman bij De Post
Koningsstraat 97
1000 Brussel
Tel: 02 221 02 20 (Nl)

02 221 02 30 (Fr)
02 221 02 40 (De)

Fax: 02 221 02 44
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Lijst van de leden
van POOL-CPMO (maart 2004)

Antwerpen
Ombudsman Stad Antwerpen
Everdijstraat 20
2000 Antwerpen
Tel: 0800 94 843
Fax: 03 202 59 59
ombudsman@stad.antwerpen.be

Aquafin
Ombudsman Aquafin
Dijkstraat 8
2630 Aartselaar
Tel: 03 450 45 45
Fax: 03 450 41 87
ombudsman@aquafin.be

Brugge
Ombudsman Stad Brugge
Braambergstraat 17
8000 Brugge
Tel: 050 33 09 99
Fax: 050 49 03 88
ombudsman@brugge.be

Brusselse Gewestelijke Dienst
voor Arbeidsbemiddeling
Ombudsdienst BGDA
Anspachlaan 65
1000 Brussel
Tel: 02 505 16 28
Fax: 02 505 15 96
ombuds@BGDA.be

Charleroi
Ombudsman de la Ville de Charleroi
Rue Léopold 41
6000 Charleroi
Tel. 0800 10 203
Fax 071 30 45 34
mediateur@charleroi.be

College van de Federale
Ombudsman
Hertogstraat 43 rue Ducale
1000 Brussel/Bruxelles
Tel: 02 289 27 27
Fax: 02 289 27 28
ombudsman@federaalombudsman.be
email@mediateurfederal.be

De Post
Ombudsman van De Post
Koningsstraat 97 rue Royale
1000 Brussel/Bruxelles
Tel: 02 221 02 20 (N)

02 221 02 30 (F)
02 221 02 40 (D)

Fax: 02 221 02 44
www.ombudsman.post.be
correspondentie@ombudsman.post.be
courrier@ombudsman.post.be

Gent
Ombudsvrouw Stad Gent
Botermarkt 17
9000 Gent
Tel: 09 266 55 00
Fax: 09 266 55 19
ombudsvrouw@gent.be

Hamme
Ombudsman gemeente Hamme
Marktplein 1
9220 Hamme
Tel: 052 47 55 05
ombudsman@hamme.be

La Louvière
Ombudsman de la Ville de la Louvière
Rue de la Loi 18
7100 La Louvière
Tel: 0800 95 265
Fax: 064 45 09 89

064 27 80 02
ombudsman@lalouvière.be

Leuven
Ombudsdienst Stad Leuven
Muntstraat 1A
3000 Leuven
Tel: 016 21 16 33
Fax: 016 21 16 34
ombudsman@leuven.be

Mechelen
Ombudsman Stad Mechelen
Frederik de Merodestraat 16
2800 Mechelen
Tel: 015 27 00 40
Fax: 015 20 34 74
ombudsman@mechelen.be

Médiateur de la Communauté
française
Rue des Poissonniers 11-13 boîte 7
1000 Bruxelles
Tel: 02 548 00 70
Fax: 02 548 00 80
courrier@mediationcf.be

Nationale Maatschappij
der Belgische Spoorwegen
Ombudsman bij de NMBS
Kantersteen 4 Cantersteen
1000 Brussel/1000 Bruxelles
Tel: 02 525 40 00 (N)

02 525 40 01 (F)
02 525 40 10

ombudsman@B-Rail.be
mediateur@B-Rail.be



42 ombudsman jaarverslag 2003

Ombudsdienst voor
de financiële sector
de Meeûssquare 35
1000 Brussel
Tel: 02 545 77 70
Fax: 02 545 77 79
ombudsman@ombfin.be

Ombudsman Landsbond
der Christelijke Mutualiteiten
Haachtsesteenweg 579 bus 40
1030 Brussel
Tel: 02 246 42 12
cm.ombud@cm.be

Ombudsman voor de Private
Arbeidsbemiddeling
Helihavenlaan 21 bus 7
1000 Brussel
Tel: 02 203 38 03
Fax: 02 203 42 68
Ombudsman@federgon.be

Pensioenen
Ombudsman Pensioenen
WTC III
Simon Bolivarlaan 30 bus 5
1000 Brussel
Tel: 02 274 19 80 (N)

02 274 19 90 (F)
Fax: 02 208 31 43
ombud.pen@skynet.be

Puurs
Ombudsdienst gemeente Puurs
Hoogstraat 29
2870 Puurs
Tel: 03 890 76 75
Fax: 03 890 76 91
ombudsdienst@puurs.be

Sint-Niklaas
Ombudsman Stad Sint-Niklaas
Stadhuis (1ste verdieping)
9100 Sint-Niklaas
Tel: 03 760 90 14
ombudsman@Sint-Niklaas.be

Telecommunicatie
Ombudsman voor Telecommunicatie
Barricadeplein 1 Place des Barricades
1000 Brussel/Bruxelles
Tel: 02 223 09 09 (N)
Fax: 02 219 86 59
Tel: 02 223 06 06 (F)
Fax: 02 219 77 88
klachten@ombudsmantelecom.be
plaintes@mediateurtelecom.be

Verzekeringen
Ombudsman van de Verzekeringen
de Meeûssquare 35
1000 Brussel
Tel: 02 547 58 71
Fax: 02 547 59 75
info@ombudsman.as

Vlaamse Ombudsman
Leuvenseweg 86
1000 Brussel
Tel: 02 552 48 48

0800 240 50
Fax: 02 552 48 00
ombudsdienst@vlaamsparlement.be

Waals Gewest
Médiateur de la Région Wallonne
Rue Lucien Namèche 54
5000 Namur
Tel: 0800 19199

081 32 19 11
Fax: 081 32 19 00
courrier@mediateur.wallonie.be
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Lijst van de Belgische leden
van het EEJ-Net  (maart 2004)

Commissie voor het Bank-,
Financie- en Assurantiewezen
Klachten verzekeringsconsument
Louizalaan 99
1050 Brussel
Tel: 02 535 22 11
Fax: 02 220 58 17
http://www.cbfa.be/nl/cob/cob.asp

Geschillencommissie Meubelen
Trade Mart - Atomiumsquare PB 613
1020 Brussel
Tel: 02 478 47 58
Fax: 02 478 37 66
vanessa.dierick@gcmeubelen.be

Geschillencommissie Reizen
North Gate III - Koning Albert II-laan 16
1000 Brussel
Tel: 02 206 52 37
Fax: 02 206 57 74
http://mineco.fgov.be/
redir_new.asp?loc=protection_consumer/
disputes/voyages/home_nl.htm

Geschillencommissie Verbruikers
Textielreinigers (GVT)
Brusselsesteenweg 478
1731 Zellik
Tel: 02 463 19 50
Fax: 02 463 17 61
http://www.fbt-online.be/fbt_nl/
geschcom.php

Legibel (arbitrage en bemiddeling
in privé-geschillen)
Koningsstraat 55
1000 Brussel
Tel: 02 227 08 21
Fax: 02 227 08 20
http://www.legibel.be

Médiateur de la Région wallonne
Rue Lucien Namèche 54
5000 Namur
Tel: 0800 19 199
Fax: 081 32 19 00
http://www.mediateur.wallonie.be

Ombudsdienst voor de Financiële Sector
De Meeûssquare 35 – 6de verdieping
1000 Brussel
Tel: 02 545 77 70
Fax: 02 545 77 79
http://www.abb-bvb.be/ombudsman

Ombudsdienst voor Telecommunicatie
Barricadeplein 1
1000 Brussel
Tel: 02 223 09 09
Fax: 02 219 86 59
http://www.ombudsmantelecom.be

Ombudsman bij De Post
Koningsstraat 97
1000 Brussel
Tel: 02 221 02 20
Fax: 02 221 02 44
http://www.ombudsman.post.be

Ombudsman bij de NMBS
Kantersteen 4 – 2de verdieping
1000 Brussel
Tel: 02 525 40 00
Fax: 02 525 40 10
http://www.b-rail.be/ombudsman/N/
index.html

Ombudsman van de Verzekeringen
De Meeûssquare 35
1000 Brussel
Tel: 02 547 58 71
Fax: 02 547 59 75
http://www.ombudsman.as

Service Ombudsman
de la Ville de La Louvière
Rue de la Loi 18
7100 La Louvière
Tel: 0800 95 265
Fax: 064 27 80 03
ombudsman@lalouviere.be

Verzoeningscommissie Bouw
Espace Jacquemotte
Hoogstraat 139
1000 Brussel
Tel: 02 504 97 86
Fax: 02 504 97 84
http://www.construction-conciliation.be

Vlaamse Ombudsdienst
Leuvenseweg 86
1000 Brussel
Tel: 0800 240 50
Fax: 02 552 48 00
http://www.vlaamseombudsdienst.be

Voor meer informatie over EEJ-Net:
Het Clearing House
Het Europees Centrum voor de Consument
Riddersstraat 18
1050 Brussel
Tel: 02 517 17 90
Fax: 02 517 17 99
info@cec-ecc.be
www.cec-ecc.be / www.eejnet.org
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