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PERSBERICHT 

OMBUDSFIN – OMBUDSDIENST VOOR FINANCIELE DIENSTEN 

Brussel, 2 april 2020 

« STOP aan phishing van bankgegevens» is de oproep van Ombudsfin ter gelegenheid van de 

publicatie van zijn jaarverslag 2019. Het jaar 2019 werd gekenmerkt door een opvallende stijging 

van het aantal klachten over betwiste betalingen als gevolg van internetfraude. De strijd tegen 

online betalingsfraude moet de volle aandacht krijgen van de banken en hun klanten. Dit verslag 

herneemt enkele veiligheidstips om te voorkomen dat consumenten in de val worden gelokt. 

Het totale aantal ingediende aanvragen van consumenten en ondernemingen is in 2019 met 

20,8% gestegen tot 5190 dossiers. 

 

Klachten van consumenten in 2019 

In 2019 werden 4890 aanvragen ingediend door consumenten, wat een stijging van 22,7% betekent. Alleen 

in ontvankelijk verklaarde aanvragen, wordt een bemiddeling opgestart: 1196 dossiers in 2019 of een 

verhoging van 29,9%. Deze sterke groei heeft onder andere te maken met de toename van het aantal 

klachten over online betalingsfraude. 316 ontvankelijke dossiers betroffen fraude, hetzij na diefstal van de 

bankkaart (95), hetzij via internet (221). 

Het jaarverslag herneemt de meest voorkomende types fraude en brengt de veiligheidstips in herinnering. 

Hoe trap je niet in de val?  

- Een "ingeslikte" kaart is gelijk aan een verloren kaart: bel onmiddellijk Cardstop! 

- U wordt opgebeld door Microsoft? Haak meteen in. Dit is fraude. Voer nooit een betaling uit wanneer u 

uw computer hebt laten overnemen door een derde. 

- Verkoopt u via een tweedehandssite? Aanvaard geen betaling via een pakjesdienst en wantrouw kopers 

die een hogere prijs willen bieden. 

- U zou een factuur dubbel hebben betaald? Voor het ontvangen van een betaling is het gebruik van een 

digipas nooit nodig. 

- Raadpleeg regelmatig de website www.safeonweb.be 

 

 

http://www.safeonweb.be/
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Ombudsfin analyseert klachten over internetfraude in het licht van de geldende wetgeving, die de regels 

bepaalt over de aansprakelijkheid bij betwiste betalingstransacties. Er wordt met name rekening gehouden 

met de al dan niet detecteerbaarheid van de fraude en met de eventuele grove nalatigheid van de 

consument. Het zijn de feitelijke omstandigheden, die geval per geval worden geanalyseerd, die de leidraad 

vormen voor de analyse van Ombudsfin. In het jaarverslag wordt uitgebreid ingegaan op hoe Ombudsfin 

de wet toepast en op de redenen waarom banken de wet mogelijk anders kunnen interpreteren. 

 

Klachten van ondernemingen in 2019 

Het aantal aanvragen dat in 2019 door ondernemingen is ingediend (300), alsook het aantal ontvankelijke 

klachten (81) zijn gedaald. De hoofdthema’s van de klachten van ondernemingen blijven funding loss en 

de weigering van vervroegde terugbetaling van een investeringskrediet (37 dossiers, of 45,68% van de 

ontvankelijke dossiers). 

 

Wanneer komt Ombudsfin tussen? 

Elk geschil moet eerst aan de financiële instelling worden voorgelegd die dan de mogelijkheid heeft om zelf een 

oplossing voor te stellen. Wanneer dit niet het gewenste resultaat oplevert voor de cliënt, kan hij zich tot Ombudsfin 

wenden. 

Voor meer informatie : 
JAARVERSLAG OMBUDSFIN 2019 – beschikbaar op www.ombudsfin.be 

 

Contactpersoon : 

Françoise Sweerts, Ombudsman : 02/545.77.70 

http://www.ombudsfin.be/

