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VOORWOORD

Na een stijging van de klachten van consumenten in 2012 

was er een lichte daling merkbaar in 2013. 

Hier zijn meerdere verklaringen voor. De website www.

ombudsfin.be verwijst de verzoeker rechtstreeks naar zijn 

financiële instelling wanneer hij daar eerst geen klacht 

indiende. Meer en meer klachten worden in eerste lijn 

opgelost bij de financiële instelling en een tussenkomst 

van Ombudsfin is niet meer nodig. Een gedeelte van 

de daling van de klachten is te wijten aan een interne 

wijziging in de classificatie van de klachten. 

Voor nog meer transparantie publiceert Ombudsfin dit jaar 

de cijfers over de resultaten van de adviezen van het College 

met daarbij de naam van de instellingen en de vermelding 

of zij al dan niet het advies gevolgd hebben. Het College 

spreekt zich uit over principekwesties en complexere 

dossiers of over dossiers waarin de Vertegenwoordiger van 

de consumenten en de Ombudsman van mening verschillen. 

In 88% van de gegronde klachten werd een oplossing gevonden.

De klachten betreffen voornamelijk drie belangrijke categoriëen. 

Klachten over betalingsverrichtingen staan op de eerste plaats. Er zijn twee belangrijke thema’s : frauduleuze 

verrichtingen ingevolge verlies of diefstal van betaalkaarten en betwistingen over zichtrekeningen. In 2013 werd een 

nieuwe soort klacht geregistreerd die betrekking heeft op de verwarring tussen internationale overschrijvingen enerzijds 

en Europese overschrijvingen anderzijds. Er waren ook een aantal klachten over de bankoverstapdienst.

De cijfers van 2013 tonen aan dat de klachten rond consumentenkredieten licht toenemen, terwijl de klachten rond het 

hypothecair krediet afnemen. De klachten i.v.m. kredieten zijn zeer verscheiden. 

De klachten over financiële instrumenten komen op de derde plaats. Ombudsfin heeft een aantal klachten behandeld 

over bijzonder risicovolle complexe gestructureerde producten die aangeraden werden aan personen met een defensief 

of zelfs conservatief profiel die minstens kapitaalgarantie wensten.

Voor de belangrijkste thema’s geeft Ombudsfin, zoals ieder jaar, adviezen aan de consumenten en doet de dienst 

aanbevelingen aan de financiële instellingen. Uit de behandelde dossiers blijkt dat het zeer belangrijk is dat de 

consument de informatie, verschaft door de financiële raadgever, goed begrijpt. 

Ombudsfin deed een tevredenheidsonderzoek bij de personen die een beroep deden op de dienst en die een advies van de 

Ombudsman ontvingen in de loop van 2013. 82% van de deelnemers vindt het positief dat de dienst bestaat. Ombudsfin 

moet niettemin de communicatie met de verzoeker nog verbeteren en zal er op toezien dat verzoeker optimaal op de 

hoogte wordt gehouden van de evolutie van zijn dossier tijdens de behandeling ervan. 

In 2014 wordt een nieuwe wet van kracht tot oprichting van de « Bemiddelingsdienst voor de consumenten » waarin Ombudsfin 

zal opgenomen worden. Ombudsfin blijft echter een onafhankelijke entiteit die haar huidige bevoegdheden behoudt. 

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. 1.238

De klacht valt niet onder de bevoegdheid  
van de Dienst (commerciële politiek,  
betrokken instelling is niet aangesloten  
bij de Dienst). 202

De klacht betreft een materie die buiten 
de werkingssfeer van de Dienst valt 
(verzekeringen,…). Zo mogelijk wordt  
de verzoeker doorverwezen naar de  
bevoegde dienst. 170

Totaal aantal niet-ontvankelijke klachten 1.610

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.

Naast de klachtendossiers, zijn er, zoals hiervoor 
reeds gemeld, dossiers die louter een vraag naar 
informatie betreffen. In principe behoort het 

2.173

2.700

2.514
2.597

2.319

2.539

2.324

2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013

Totaal aantal ingediende dossiers van 1 januari 
tot 31 december

1.1. OMBUDSFIN IN CIJFERS 

1.1.1. Daling van het aantal ingediende 
dossiers
In 2013 heeft Ombudsfin, wat betreft klachten van 
particulieren, in totaal 2.324 dossiers ontvangen. 
Dit betekent een daling van 215 dossiers of 8,5% 
tegenover 2012, waarin 2.539 dossiers werden 
ingediend. De dienst situeert zich, qua ingediende 
dossiers op het niveau van 2011.

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.

Deze daling (54 klachten) is voor een deel het 
resultaat van een wijziging in het registreren 
van de klachten door Ombudsfin. De klachten 
ingediend door niet-particulieren werden voorheen 
als niet-ontvankelijke klachten opgenomen in de 
statistieken “particulieren”. Sinds 2013 worden deze 
opgenomen in de statistieken “ondernemingen”.

Niet alle ingediende klachtendossiers konden 
meteen als ontvankelijke dossiers worden 
behandeld door de Dienst. In 2013 ging het om 1610 
klachten. De redenen van niet-ontvankelijkheid en 
de respectievelijke aantallen zijn de volgende:
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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 2013 ging het om 136 
dossiers, tegenover 148 in 2012.

1.1.2. Daling van het aantal ontvankelijke 
dossiers
In 2013 werden 626 dossiers als ontvankelijke 
klachten geregistreerd, dit betekent een daling van 
15,6% of 116 dossiers tegenover 2012. 

Ombudsfin in cijfers

1.1.3. Behandelde thema’s
Hier dient in herinnering te worden gebracht dat 
Ombudsfin sinds januari 2012 de nieuwe Europese 
classificatie hanteert. 

Gezien deze wijziging in classificatie, kunnen de 
cijfers van 2013 enkel met deze van 2012 worden 
vergeleken. Er zal wel worden getracht in de tekst 
zelf verder terug te gaan dan 2012 en de aandacht 
te vestigen op de belangrijkste tendensen sinds 
2010. In de besprekingen zullen, net zoals vorig 
jaar, de twee hoofdthema’s « Niet-hypothecaire 
Kredieten » en « Hypothecaire Kredieten » worden 
samengenomen in één hoofdthema « Kredieten ».Totaal aantal ontvankelijke klachten van 1 januari 

tot 31 december

642

869

1.008

755

634

742

626

2007 2008 2009 (incl.
240

Lehman
Brothers
dossiers)

2010 2011 2012 2013

Een eenduidige verklaring voor deze daling is er 
niet. Ombudsfin veronderstelt dat meer klachten op 
het niveau van de financiële instelling zelf worden 
opgelost.
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Zie hieronder de cijfers van 2012 en 2013 in detail :
 Aantal Aantal Percentages Percentages 

 2012 2013 2012 2013 

 per 31 dec per 31 dec per 31 dec per 31 dec

Betalingen en betaalrekeningen 203 204 27,36 32,59

Zichtrekening 50 66 6,74 10,54

Achterstand op rekening 1 2 0,13 0,32

Betaalkaarten 83 64 11,19 10,22

ATM’s 11 19 1,48 3,04

Verrichtingen aan loket 11 5 1,48 0,80

Overschrijvingen 17 16 2,29 2,56

Betalingen op afstand 5 6 0,67 0,96

Domiciliëringen en bestendige opdrachten 3 8 0,40 1,28

Internationale betalingen 9 15 1,21 2,40

Volmachten op rekeningen 13 3 1,75 0,48

Basisbankdienst 0 0 0,00 0,00

Kredieten 184 175 24,80 27,96

Niet-hypothecaire kredieten 87 93 11,73 14,86

Algemeen 8 6 1,08 0,96

Consumentenkredieten 58 70 7,82 11,18

Groene leningen 2 2 0,27 0,32

Borgstellingen 0 1 0,00 0,16

Registraties NBB 19 14 2,56 2,24

Hypothecaire kredieten 97 82 13,07 13,10

Algemeen 61 45 8,22 7,19

Vervroegde terugbetalingen 6 13 0,81 2,08

Hypothecair mandaat 1 3 0,13 0,48

Rentevoeten 5 10 0,67 1,60

Fiscale aspecten 8 4 1,08 0,64

Waarborgen 16 7 2,16 1,12

Sparen 66 34 8,89 5,43

Spaarrekeningen 52 29 7,01 4,63

Termijnrekeningen 4 1 0,54 0,16

Kasbons 7 3 0,94 0,48

Andere 3 1 0,40 0,16

Diversen 73 56 9,84 8,95

Wisselverrichtingen 3 3 0,40 0,48

Kluizen 6 2 0,81 0,32

Huurwaarborgen 11 8 1,48 1,28

Nalatenschappen 32 31 4,31 4,95

Minderjarigen 4 5 0,54 0,80

Bankoverstapdienst 4 3 0,54 0,48

Fraude van bediende 3 2 0,40 0,32

Andere 10 2 1,35 0,32

Beleggingen, pensioenfondsen en effecten 216 157 29,11 25,08

Beleggingsadvies 82 52 11,05 8,31

Vermogensbeheer 14 5 1,89 0,80

Aankoop en verkoop 42 27 5,66 4,31

Online verrichtingen 2 5 0,27 0,80

Corporate action 11 9 1,48 1,44

Fiscale aspecten 15 9 2,02 1,44

Effectenrekening (overdrachten, dematerialisatie, …) 33 34 4,45 5,43

Borgstellingen 0 0 0,00 0,00

Pensioenfondsen 6 11 0,81 1,76

Diversen 11 5 1,48 0,80

Totaal 742 626 100,00 100,0
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betrekking hebben op het misbruik van gestolen of 
verloren betaalkaarten..

Enkel voor de subthema’s “Zichtrekening”, 
“Internationale betalingen” en “Verrichtingen 
aan automatische loketten” is er een stijging op 
te tekenen. De klachten over dit laatste thema 
betroffen problemen bij cash afhalingen aan 
selfbank-automaten of aan ATM’s (niet ontvangen 
van volledige afgehaalde bedrag). Op de klachten 
over de twee eerste subthema’s wordt verder in dit 
verslag dieper ingegaan (zie hoofdstuk 2.3.).

Het tweede belangrijkste hoofdthema  
wordt Kredieten met 175 klachten
De cijfers van 2013 tonen aan dat de problemen 
rond consumentenkredieten licht blijven toenemen 
(93 dossiers in 2013 tegenover 87 dossiers in 2012) 
en dat de klachten rond de hypothecaire kredieten 
afnemen (82 dossiers in 2013 tegenover 97 dossiers 
in 2012).

Ook al is “Kredieten” het tweede belangrijkste 
thema, wil dit niet zeggen dat er in 2013 méér 
klachten omtrent kredieten werden ingediend dan 
in de voorgaande jaren. Onderstaande tabel ter 
illustratie van de evolutie.

Ombudsfin in cijfers

131 127

96
83

64

2009 2010 2011 2012 2013

Kaarten

27,36%

24,80%

8,89%

9,84%

29,11%

2012

Betalingen en betaalrekeningen

Kredieten

Sparen

Andere

Beleggingen, pensioenfodsen,
effecten

32,59%

27,96%5,43%

8,95%

25,08%

2013

Betalingen en betaalrekeningen

Kredieten

Sparen

Andere

Beleggingen, pensioenfondsen,
effecten

Betalingen en betaalrekeningen” is nieuwe 
belangrijkste hoofdthema met 204 klachten
Niet langer “Beleggingen”, maar wel “Betalingen 
en betaalrekeningen” is het belangrijkste thema 
van de klachten die in 2013 ontvankelijk werden bij 
Ombudsfin.

In aantal is er een stijging met 1 dossier tegenover 
2012 te noteren binnen dit thema (205 dossiers 
in 2013 tegenover 204 in 2012). Dit is het enige 
hoofdthema waarbinnen een stijging voorkomt.

Binnen dit thema blijft een dalende tendens 
merkbaar voor de Kaartendossiers, die voornamelijk 
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In quasi alle subthema’s, zoals Beleggingsadvies 
of Vermogensbeheer e.d., is er een sterke daling. 
Enkel het subthema “Effectenrekening” blijft 
stabiel (stijging met 1 dossier). Een stijging valt op 
te tekenen bij “Pensioenfondsen” (11 dossiers in 2013 
tegenover 6 dossiers in 2012). 

Andere vermeldenswaardige thema’s
In de rubriek “Diversen” blijft “Nalatenschappen” een 
belangrijk subthema (31 dossiers in 2013 tegenover 
32 dossiers in 2012). In de meeste dossiers gaat 
het om een vraag om meer informatie betreffende 
de verrichtingen die werden uitgevoerd vóór het 
overlijden.

1.1.4. Resultaat van de in 2013 afgesloten 
dossiers
Op een totaal van 607 klachten, waren 292 klachten 
(48%) gegrond. Dit betekent dat voor 292 dossiers 
Ombudsfin daadwerkelijk in bemiddeling is gegaan 
met de financiële instelling om tot een oplossing te 
komen voor de cliënt. In 88% van de gevallen werd 
een oplossing bereikt. Dit is een nog beter resultaat 
dan in 2012, waar de Ombudsman 84,60% dossiers 
kon afsluiten met een positief resultaat. 

In de overige 12% van de gevallen wenste de 
financiële instelling geen gevolg te geven aan de 
resultaten van de analyse en het advies.

“88% van de gegronde 
klachten werd opgelost”

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.

In de bespreking van de thema’s, wordt uiteengezet 
welke de in 2013 wederkerende thema’s van de 
klachten rond Kredieten waren (zie hoofdstuk 2.2.).

Het derde belangrijkste hoofdthema is  
Beleggingen met 157 klachten
Opmerkelijk in 2013 is dat “Beleggingen” niet langer 
het topthema is van de dossiers bij Ombudsfin. De 
laatste keer dat Beleggingen niet de nummer 1 was, 
was in 1998.

Zie hieronder de evolutie van de beleggingsdossiers 
sinds 2010:

Kredieten

118

145 148

184
175

2009 2010 2011 2012 2013

Beleggingen

219

173

216

157

2010 2011 2012 2013
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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.

In bepaalde dossiers worden ook geïndividualiseerde 
aanbevelingen aan de betrokken financiële 
instellingen gedaan. Tot op heden doet 
Ombudsfin nog geen concrete opvolging van deze 
aanbevelingen.

315 klachten of 52% 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

48,11%
51,89%

Gegrond (292)

Ongegrond (315)

88,01%

11,99%

Opgelost (257)

Niet gevolgd (35)
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1.1.5. Adviezen van het Ombudscollege
In 2013 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 35 dossiers behandeld.

Hieronder is terug te vinden welke thema’s door het 
college werden behandeld in 2013:

“Het volgen van de adviezen 
van het College door  

de instellingen is belangrijk 
en geeft blijk van respect 

voor het systeem.”

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.

Niettegenstaande deze paritaire samenstelling 
en de relevante expertise van de leden van het 
College, moet worden vastgesteld dat de financiële 
instellingen niet altijd bereid zijn de adviezen te 
volgen. In 2013 werden slechts iets meer dan de helft 
van de adviezen, i.e. 14 van de 25 gegronde dossiers 
of 56%, gevolgd door de financiële instelling. Dit kan 
worden betreurd, gezien er bij de oprichting van de 
Ombudsdienst een engagement werd aangegaan 
door de financiële instellingen om het volgen van 
de adviezen (van zowel de Ombudsman als van 
het Ombudscollege) als algemene regel te zullen 
hanteren, zonder hierover weliswaar een formele 
verbintenis aan te gaan tegenover de Dienst.

10

7
1

5

3 Betalingen en
betaalrekeningen

Kredieten

Sparen

Beleggingen

Andere

In 25 van de 35 dossiers werd de klacht als gegrond 
beschouwd en in de overige 10 als ongegrond. 
Van de 25 gegronde dossiers werden 11 adviezen 
niet gevolgd. In de overige 14 dossiers kwamen 
de financiële instelling en de cliënt wel tot een 
vergelijk.
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Ombudsfin in cijfers

71,43%

28,57%
Gegrond (25)

Ongegrond (10)
56%44%

Opgelost (14)

Niet gevolgd (11)

Resultaten van de aan het Ombudscollege 
voorgelegde dossiers per financiële instelling:

Financiële instellingen die het advies van het 
College niet hebben gevolgd : BNP Paribas Fortis (4), 
Belfius  (3), Axa, (1), Crelan (1), Delta Lloyd (1), 
Record (1).

Axa Bel�us Crelan Delta
Lloyd

Co�dis BNP
Paribas
Fortis

Record bpost
bank

ING Buyway KBC Leleux Axa PM

Gevolgd Niet gevolgd Ongegrond Gegrond, geen schade

1 1
2

1
2

1
2

3

1

3

1

1

4

1

1

2

3

1

1 1 1

1
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Een vergelijking met de vorige jaren geeft het 
volgende resultaat:

Adviezen Ombudscollege 2009 2010 2011 2012 2013

Gegrond waarvan 18 24 11 20 25

 Opgelost 11 11 6 13 14

 Niet gevolgd 7 13 5 7 11

Ongegrond  8 6 10 6 10

TOTAAL  26 30 21 26 35

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 2013 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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“Om een basisbankdienst 
te bekomen, dient men er 
expliciet naar te vragen.”

Bérengère, Elke, Vincent & Christine

Ombudsfin in cijfers

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 2013.

Statistieken basisbankdienst 2013

Aantal banken die basisbankdiensten hebben geregistreerd 17

Aantal geopende basisbankdiensten 1.165

Totaal aantal bestaande basisbankdiensten 9.406

Aantal weigeringen van openingen van basisbankdiensten 6

Aantal opgezegde basisbankdiensten (*) 957

* De belangrijkste reden van opzegging is het verzoek daartoe door de houder zelf.
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2. ENKELE THEMA’S IN BEELD

2.1. BELEGGINGEN

2.1.1. Beleggingsadvies
In 2013 werd een aantal interessante 
beleggingsdossiers voorgelegd aan het College.

Voornamelijk op het vlak van beleggingsadvies 
van complexe gestructureerde producten kon het 
College een aantal basisprincipes vastleggen:

• Ook vóór de inwerkingtreding van MiFID genoot 
de belegger een bescherming op basis van 
een algemene zorgplicht die in verschillende 
wetgevingen werd geconcretiseerd en die op 
elke beleggingsdienstverlener rustte. 

• Het beleggingsproduct moet niet enkel duidelijk 
uitgelegd zijn aan de cliënt via een productfiche 
of via een beleggingsgesprek, de kenmerken 
en risico’s moeten ook daadwerkelijk goed 
begrepen zijn door de cliënt.

• Een complex product kan nooit onder het 
regime “execution only” worden verkocht.

Opgemerkt dient te worden dat deze gestructureerde 
producten overeenkomstig de criteria bepaald door 
de FSMA op dit moment als “bijzonder ingewikkeld” 
zouden worden gekwalificeerd. Dit betekent dat deze 
beleggingsproducten, sinds de inwerkingtreding 
van het moratorium op 1  augustus 2011, niet meer 

mogen worden verkocht op de Belgische markt 
aan particuliere beleggers. In de aan Ombudsfin 
voorgelegde dossiers was het moratorium nog niet 
van toepassing, waardoor Ombudsfin toch tot een 
gedetailleerde analyse moest overgaan.

Zorgplicht vóór MiFID en begrip van de 
concrete risico’s door de cliënt
Hierna wordt een voorbeeldcase hernomen waarin 
het College heeft geoordeeld dat de onderneming 
niet aan de zorgplicht heeft voldaan bij de 
aanbieding van het beleggingsproduct vóór MiFID 
en waarin met reden sterk getwijfeld kan worden 
aan het begrip van alle risico’s van het product door 
de cliënt. 

Er werden verschillende dossiers met betrekking 
tot hetzelfde product aan Ombudsfin voorgelegd.  
Verzoekers waren elk zeer defensieve beleggers 
die vóór de belegging in dit product, hun geld enkel 
hadden geplaatst op spaarrekeningen of in kasbons 
–met uitzondering van het hiernavolgend dossier 
waarin verzoeker in het verleden ook in een euro-
obligatie had belegd-. Verzoekers meenden ook 
deze keer te hebben belegd in een veilig product 
met kapitaalgarantie op eindvervaldag.

Slechts in één dossier heeft de betrokken financiële 
instelling gunstig gevolg gegeven aan het advies. 
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Enkele thema’s in beeld

GESTRUCTUREERD PRODUCT MET COMPLEX TRANSFORMATIEMECHANISME 
EN MISLEIDENDE BROCHURE

De klacht betreft een belegging van 35.000 EUR in bepaalde notes. Deze notes zijn een belegging op 
8 jaar, gebaseerd op een portefeuille van 30 toonaangevende internationale aandelen. Eerder had 
verzoeker enkel belegd in kasbons en euro-obligaties in CAD. Verzoeker had een spaarrekening, maar 
geen effectenrekening.

Deze notes waarborgen de eerste 3 jaren een hoge bruto-coupon. Nadien hangt het rendement 
af van de al dan niet activering van een transformatiemechanisme. Enkel indien het 
transformatiemechanisme wordt geactiveerd, blijft een hoge jaarlijkse bruto-coupon gegarandeerd 
en is er 100% kapitaalgarantie op eindvervaldag.

Verzoeker, 72 jaar bij intekening, stelt dat deze belegging niet strookt met zijn zeer conservatieve 
beleggersprofiel. Hij meent te zijn misleid. 

Advies van het Ombudscollege

Gezien de intekening in de notes vóór MiFID, moet de aanbieding door de bank van de notes worden 
beoordeeld tegen de achtergrond van de op het moment van de intekening (2004) geldende relevante 
wetgeving:

Vooreerst dienden beleggingsdienstverleners zich, in overeenstemming met art. 36, § 1, 2°, van 
de wet van 6 april 1995 inzake de secundaire markten, het statuut van en het toezicht op de 
beleggingsondernemingen, de bemiddelaars en beleggingsadviseurs, bij transacties in financiële 
instrumenten optimaal in te zetten voor de belangen van hun cliënten, rekening houdend met de 
mate van professionele kennis van deze laatste.

Bovendien werd bij wet van 2 augustus 2002 betreffende het toezicht op de financiële sector en 
de financiële diensten bepaald dat alle aan cliënten of potentiële cliënten verstrekte inlichtingen 
correct, duidelijk en niet misleidend moeten zijn.

Op basis van het gemeen recht rust op de professionele beleggingsdienstverlener ook een zorgplicht 
om cliënten die onvoldoende vertrouwd zijn met (risicovolle) beleggingen niet alleen te informeren, 
maar ook afdoende te waarschuwen voor de inherente risico’s.

Rekening houdend met het beleggingsverleden bij de bank van verzoeker, rijst effectief de vraag of 
hij wel voldoende vertrouwd was met de evolutie van aandelenmarkten, of hij de complexe werking 
van dergelijke producten begreep, en zich bijgevolg terdege bewust was van de onderliggende 
risico’s. Bovendien meent het College dat er gewettigde twijfel bestaat of het kantoor wel op 
adequate wijze toelichting heeft verstrekt aan verzoeker met betrekking tot de notes en de eraan 
verbonden risico’s.

Het College acht daarenboven de door de bank aan verzoeker overhandigde brochure misleidend in 
die zin dat het in hoofdzaak het hoge rendement belicht, terwijl het de risico’s veel minder in de verf 
zet.
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Om al deze redenen is het College van oordeel dat de bank haar “zorgplicht” jegens verzoeker 
onvoldoende is nagekomen en stelt het College voor dat de bank de tegenwaarde aan verzoeker zou 
terugbetalen van het oorspronkelijk belegde bedrag, te verminderen met de ontvangen coupons en 
de eindwaarde van de referentiekorf. Dit bedrag moet vervolgens vermeerderd worden met intresten 
overeenkomstig het gewoon sparen vanaf de datum van de intekening. 

Klacht gegrond, advies niet gevolgd.

(2012.2315)

Er waren vanzelfsprekend evenzeer dossiers met 
beleggingen in het pre-MiFID-tijdperk waarin 
Ombudsfin moest oordelen dat de onderneming 
de complexe gestructureerde beleggingsproducten 
wel mocht adviseren aan de verzoekers. Om tot dit 
besluit te komen, hield Ombudsfin rekening met de 
eerdere beleggingservaring van verzoeker en met de 
informatie die over het beleggingsproduct aan de 
cliënt werd verschaft. 

Indien uit het beleggingsverleden kon worden 
verondersteld dat verzoeker op de hoogte was van 
de kenmerken van dit soort product en hij de risico’s 
ervan dus voldoende kon inschatten en indien 
daarenboven bleek dat de informatie rond het 
product duidelijk, correct en niet misleidend was, 
weerhield Ombudsfin geen concrete fout in hoofde 
van de financiële instelling. 

In deze gevallen kon de klacht van de verzoeker 
vaak teruggebracht worden tot een loutere klacht 
over het rendement van de belegging. Dit element 
volstaat vanzelfsprekend niet om een klacht 
gegrond te verklaren.

“Execution only” is uitgesloten bij complexe 
producten
“Execution only” is volgens MiFID een “dienst die op 
louter uitvoerende basis wordt aangeboden”. 

Om een product onder execution only te kunnen 
verkopen, moet aan 2 voorwaarden cumulatief 
voldaan worden: het moet een niet-complex 
product betreffen EN de verkoop moet gebeuren op 
initiatief van de cliënt. Indien een product complex 
is en/of van zodra een verkoop niet langer gebeurt 
louter en alleen op initiatief van de cliënt, is een 
verkoop onder het execution only-regime niet meer 
mogelijk.

Algemeen mag men stellen dat er niet langer 
sprake is van “initiatief van de cliënt” van zodra er 
een commercieel gesprek plaatsvindt. In dat geval 
moet een profiel worden opgesteld aan de hand 
van de antwoorden van de cliënt op vragen over zijn 
kennis en ervaring, zijn beleggingsdoelstellingen en 
financiële draagkracht. De onderneming mag enkel 
beleggingsproducten aanraden en verkopen die 
passen binnen het vastgestelde profiel.  

In het dossier dat werd voorgelegd aan Ombudsfin 
gaf verzoekster zelf aan dat zij meende dat de MiIFD-
reglementering niet was nageleefd doordat de bank 
geen profiel had opgesteld en dus geen toetsing 
van het product aan het profiel had uitgevoerd vóór 
de intekening in het product. Indien de toetsing 
wel was gebeurd, was duidelijk geweest dat het 
product niet geschikt was voor verzoekster en had 
verzoekster er niet op ingetekend. 
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EXECUTION ONLY ONMOGELIJK BIJ COMPLEXE PRODUCT EN/OF ADVIES

Op 24 januari 2008 tekende verzoekster in voor 2000 EUR op product X. Enkele dagen vóór deze 
intekening had de vader van verzoekster al bij het agentschap van de bank informatie ingewonnen 
m.b.t. twee beleggingsfondsen : X en Y. Bij haar bezoek aan de bank, samen met haar vader, was 
verzoekster in bezit van de 2 productfiches X en Y en koos uiteindelijk voor X, met vervaldag februari 
2013. De bank stelde geen profiel op. Verzoekster had geen beleggingskennis of –ervaring en had 
slechts een zeer beperkte financiële draagkracht. Ze wenste haar geld veilig te beleggen. Begin 2013 
stelde verzoekster echter vast dat het fonds nog slechts 68,73% van zijn oorspronkelijke waarde 
vertoonde. 

De bank argumenteert dat zij het aankooporder louter heeft uitgevoerd dat verzoekster op eigen 
initiatief heeft gegeven -dus onder “execution only”-, wat ook uitdrukkelijk blijkt uit de termen van 
het intekeningsborderel. Het product X kan daarenboven als een niet-complex product worden 
beschouwd dat aan alle 5 cumulatieve voorwaarden van artikel 18 van het MiFID Koninklijk besluit 
van 3 juni 2007 beantwoordt. Het was niet nodig een profiel op te stellen.

Verder wijst de bank op het feit dat de productfiche X nergens vermeldt dat er kapitaalbescherming 
geboden wordt en dat verzoekster op de hoogte was van de kenmerken, risico’s en het verloop van 
het product, zonder reactie.

Advies van het Ombudscollege

Het College verwijst naar artikel 27, § 6 van de Wet Toezicht Financiële Sector van 2 augustus 2002 
inzake het “execution only” regime dat cumulatieve voorwaarden voorschrijft, namelijk de verkoop 
van een niet-complex product EN op initiatief van de cliënt. 

In het kader van de analyse van de klacht van verzoekster heeft het College het standpunt van de 
FSMA gevraagd omtrent het al dan niet complexe karakter van het product X.

In tegenstelling tot het standpunt van de bank, stelt de FSMA dat het beleggingsproduct X niet aan 
de criteria a) en b) van artikel 18 van het MiFID Koninklijk Besluit van 3 juni 2007 beantwoordt en dat 
het dus wel degelijk een complex product betreft. 

De FSMA wijst er daarnaast op dat het plaatsvinden van een commercieel gesprek voldoende is om 
te spreken van een initiatief van de bank. Op basis hiervan concludeert het College dat in dit dossier 
eveneens sprake is van beleggingadvies.

De bank heeft bijgevolg een fout begaan door het niet opstellen van een profiel aan de hand van een 
‘suitability’-test en mocht in deze omstandigheden het product X aan verzoekster niet verkopen.

De bank moet het nodige doen om verzoekster terug naar de toestand van vóór de belegging te 
brengen, en dus het geïnvesteerde kapitaal terug te geven, mits aftrek van wat verzoekster reeds uit 
het product ontvangen heeft, vermeerderd met interest alsof het kapitaal op een spaarrekening zou 
geplaatst geweest zijn.

Klacht gegrond, advies gevolgd.

(2013.0978)

Enkele thema’s in beeld
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AANBEVELINGEN AAN DE SECTOR
• Verzeker u ervan dat de cliënt alle kenmerken en risico’s van de aanbevolen beleggingsproducten 

begrepen heeft.

• Verkoop geen product onder “execution only”  van zodra er een commercieel gesprek plaatsvindt.

AANBEVELINGEN AAN DE BELEGGERS
• Lees aandachtig de brochures en productfiches alvorens in te tekenen op een bepaald product. 

Bij onduidelijkheden, stel vragen. 

• Voor de defensieve belegger: Laat u niet verleiden door (tijdelijke) hoge rendementen. Hoge 
rendementen duiden op hoge risico’s.

2.1.2. Online aankoop/verkoop van effecten
Afgelopen jaar stelde Ombudsfin vast dat een 
reeks klachten betrekking had op technische 
problemen in het informaticasysteem of een gebrek 
aan duidelijkheid van dit systeem bij het online 
aan- of verkopen van effecten. Niettegenstaande 
alle voorzorgsmaatregelen die de banken voor de 
onlineverrichtingen nemen, kan een technische 
panne niet uitgesloten worden. Bovendien eist 
het gebruik van de ‘trading platforms’ enige kennis 
van de tool die ter beschikking van de cliënt wordt 
gesteld. 

Uit de analyse van de verschillende klachten die 
Ombudsfin onderzocht, blijkt hoe belangrijk het 
is om een alternatief communicatiemiddel te 
voorzien voor het internetbankieren teneinde een 
oplossing te bieden voor alle mogelijke incidenten 
die een optimale uitvoering van bankverrichtingen 
beletten. Het meest performante onlinesysteem zal 
trouwens nooit het contact met een adviseur kunnen 
vervangen. Dit contact is het communicatiemiddel 
bij uitstek om zich te verzekeren van een behoorlijke 
uitvoering van een transactie.

SYSTEEMPANNE

Een verzoeker diende een klacht in bij Ombudsfin met betrekking tot de verkoop van zijn aandelen 
via het onlinesysteem van zijn financiële instelling.

Verschillende malen op dezelfde dag heeft verzoeker geprobeerd een verkooporder door te geven, 
zonder succes. Bij iedere poging verscheen een melding dat ingevolge een technisch probleem het 
tijdelijk niet mogelijk was om verrichtingen te doen met dit aandeel via internet.

De bank verklaart dat haar Algemeen Reglement van de Verrichtingen voorziet dat cliënt zijn 
beursorders aan de bank kan doorgeven op volgende wijzen :
• in het agentschap;
• via een electronisch systeem;
• telefonisch.

In deze zaak betreurt Ombudsfin dat de bank geen duidelijke communicatie voerde over het technisch 
probleem en doet een aanbeveling om in de toekomst de communicatie te verbeteren. Artikel 27, 
§ 1, c van het koninklijk besluit van 3 juni 2007 tot bepaling van nadere regels tot omzetting van de 
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richtlijn betreffende markten voor financiële instrumenten verplicht de financiële instellingen om 
de cliënten op de hoogte te brengen van elk probleem dat een correcte uitvoering van een order 
ernstig belemmert, en dit van zodra zij het probleem vaststellen.

Ombudsfin meende echter dat verzoeker, toen hij geconfronteerd werd met het technisch probleem 
en hierdoor niet van een voordelige koers kon genieten, hij zijn order per telefoon had kunnen 
doorgeven zoals voorzien in het Algemeen Reglement van de Verrichtingen van de betrokken 
financiële instelling. Het technisch probleem is dus niet de enige oorzaak van de ingeroepen schade.

Klacht ongegrond, maar met een aanbeveling aan de bank. 

(2013.0288)

VERKOOP VAN OBLIGATIES OP DE OTC-MARKT – BEST EXECUTION.

Verzoeker diende een verkooporder van obligaties in via het online platform van zijn financiële 
instelling. Dit order werd ingegeven met een limietkoers van 38% en werd uitgevoerd op de OTC-
markt aan 39%. Diezelfde dag stelt verzoeker vast dat dezelfde obligatie verhandeld werd op een 
gereglementeerde markt in Duitsland met een openingskoers van 42,95%, een hogere van 43,38% en 
een lagere van 41,01%.

Verzoeker meent dus dat de bank het principe van ‘best execution’ voorzien door de MiFID-wetgeving 
niet heeft gerespecteerd omdat de voordeligste plaats om de transactie uit te voeren niet werd 
gekozen. 

De bank verduidelijkt dat orders via internet enkel mogelijk zijn via OTC en dat geen andere markt 
voorzien wordt in het systeem. Indien de cliënt zijn transactie wil uitvoeren via een gereglementeerde 
markt dient hij zich aan te melden bij het agentschap of moet hij zijn order telefonisch doorgeven. 
De bank verklaart dat zij een commerciële beslissing nam door de uitvoering van orders via internet 
te beperken tot de OTC-markt. De bank stelt eveneens dat zij niet gehouden is om order per order 
aan te tonen dat het beste resultaat voor de cliënt werd bekomen, maar dat zij globaal moet kunnen 
rechtvaardigen dat het de OTC-markt is die doorgaans de beste resultaten geeft.

Advies van het Ombudscollege

Artikel 28 van de wet van 2 augustus 2002 betreffende het toezicht op de financiële sector en 
de financiële diensten bepaalt dat de onderneming bij het uitvoeren van orders, alle redelijke 
maatregelen dient te nemen om het best mogelijke resultaat voor haar cliënten te behalen, rekening 
houdend met de prijs, de kosten, de snelheid, de waarschijnlijkheid van uitvoering en afwikkeling, 
de omvang, de aard van het order en alle andere voor de uitvoering van de order relevante aspecten. 
Het orderuitvoeringsbeleid omvat tenminste de plaatsen van uitvoering die de gereglementeerde 
onderneming in staat stellen om consistent het best mogelijke resultaat voor de uitvoering van 
orders van cliënten te behalen. Op welke manier ook de bank haar aanbod aan haar cliënten doet, zij 
moet dit doen met respect van het ‘best execution’-principe. Voor een identiek order aan de loketten 
voorziet de bank echter verschillende plaatsen voor uitvoering (OTC of gereglementeerde markt). Dit 

Enkele thema’s in beeld
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betekent dat volgens de bank, naargelang het geval, een gereglementeerde markt voordeliger kan 
zijn dan haar OTC.

Stellen dat orders die via internet worden doorgegeven enkel op OTC zullen verhandeld worden, 
beantwoordt niet aan de bepaling die de instelling verplicht om de plaatsen van uitvoering te 
voorzien die de gereglementeerde onderneming in staat stelt om consistent het best mogelijke 
resultaat te behalen.

De klacht is gegrond omdat het order op een gereglementeerde markt moest kunnen worden 
uitgevoerd eerder dan via OTC, indien na onderzoek van de opdracht blijkt dat de gereglementeerde 
markt voordeliger is. Verzoeker moet bovendien de mogelijkheid krijgen om te kiezen voor een 
gereglementeerde markt zoals hij die ook heeft bij het doorgeven van orders via het loket of per 
telefoon.

Het is echter niet zeker dat indien verzoeker deze mogelijkheid had, het order effectief was 
uitgevoerd via een gereglementeerde markt of via deze die verzoeker had geraadpleegd in Duitsland 
of dat het order was uitgevoerd tegen de hoogste koers op 2 november 2001. Bovendien kunnen de 
kosten voor een order op een gereglementeerde markt hoger zijn dan op de OTC-markt.

De schade betreft dus het verlies van een kans. Het College heeft aan de bank gevraagd om verzoeker 
te vergoeden voor dit verlies. Gezien de omstandigheden heeft het College de schade van verzoeker 
begroot op 100 EUR.

Klacht gegrond, advies niet gevolgd door de bank.

(2013.0613)

Indicatieve koers
Dit jaar behandelde Ombudsfin een aantal dossiers 
over transacties van effecten waarin de klacht ging 
over het verschil tussen de aangeduide koers bij PC-
banking en de uiteindelijke definitieve afrekening 
van de verrichting. 

Wanneer men via PC-banking een aankooporder met 
limietkoers plaatst, baseert men zich op de koers die 
aangeduid staat op de site van de bank. Het feit dat 
men een order plaatst tegen een hogere koers dan 
deze aangeduid op het online platform garandeert 
niet dat de transactie uitgevoerd zal worden.

De verklaring is dat de aangeduide koers een 
indicatieve koers is : het betreft in feite een 
prijsgemiddelde van de aankoop- en verkooporders. 
Zelfs als men een order plaatst boven de limiet van 
de aangeduide koers heeft men geen garantie dat 
het order uitgevoerd kan worden. 

Zo ook wanneer men aandelen wil kopen tegen een 
limietkoers en men zijn order indient net vóór de 
opening van de beurs kan het zijn dat het order niet 
uitgevoerd wordt niettegenstaande de limietkoers 
bereikt werd bij de eerste beursnoteringen.

In dit laatste geval worden beursorders niet 
uitgevoerd in ‘real time’. De koers waarover de 
belegger beschikt, is indicatief en niets garandeert 
dat de transactie tegen die prijs zal uitgevoerd 
worden. Het vergt enkele minuten om de transactie 
uit te voeren. Er dienen inderdaad bepaalde 
basiscontroles te gebeuren (voldoende saldo, 
effecten in portefeuille) vooraleer het order naar de 
beurs wordt gestuurd.

Cliënten krijgen de raad om zich tot hun agentschap 
te wenden wanneer zij een effect wensen te 
verhandelen en zij willen weten aan welke koers 
de verrichting zou worden uitgevoerd. In dat geval 
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neemt het agentschap contact met de bevoegde 
dienst om te weten wat de koers juist is.

In dit verband nodigt Ombudsfin de banken uit om 
een duidelijk en gebruiksvriendelijk online systeem 

ter beschikking te stellen van hun cliënten om 
twijfel of verkeerde manipulaties te vermijden die 
beide partijen schade zouden kunnen berokkenen.

Enkele thema’s in beeld

AANBEVELINGEN AAN DE GEBRUIKERS
• In geval van twijfel bij een verrichting via PC-banking neemt u best contact op met uw bank 

alvorens deze verrichting uit te voeren.

• Aarzel niet om de alternatieven voor PC-banking te gebruiken bij een informaticapanne.

AANBEVELINGEN AAN DE SECTOR
• Vergewis u ervan dat bij een informaticapanne de continuïteit van de dienst verzekerd blijft.

• Geef alternatieven voor PC-banking zodat de cliënt zijn verrichtingen kan uitvoeren.

• Bied een duidelijk en gebruiksvriendelijk PC-bankingsysteem aan.

2.1.3. Effectenrekeningen
Een aanbeveling van Febelfin inzake de overdracht 
van effectenrekeningen voor particulieren bepaalt 
de te volgen ‘best practices’ en de transfertermijnen 
tussen de instellingen. 

Deze aanbeveling voorziet in de overhandiging van 
een informatiebrochure aan de particulier alsook 
in een reeks in te vullen standaardformulieren 
om per fax alle gegevens van de cliënt en de lijst 
van de over te dragen effecten door te geven. Het 
is de nieuwe bank die op vraag van de cliënt de 
overdrachtprocedure opstart en het is de vorige bank 
die de gegevens doorgeeft. Dan wordt er een datum 
vastgelegd door de twee banken om de transfer uit 
te voeren. Er is een indicatieve standaardtermijn 
voorzien voor transfer van effecten die 10 tot 15 
werkdagen bedraagt op voorwaarde dat elk van de 
partijen zonder uitstel handelt en voor bepaalde 
effecten. Deze termijn is langer indien het gaat om 
een transfer van buitenlandse fondsen en opties. 

Bij dit type van dossier kunnen zich problemen 
voordoen wanneer er tussenpersonen bij betrokken 
zijn of wanneer het gaat om een bepaalde soort 
effecten. In de praktijk betekent dit dat de gestelde 
termijn niet altijd kan gerespecteerd worden. De 
termijn varieert al naargelang het soort product dat 
getransfereerd moet worden. 

De kost van een dergelijke transfer wordt vermeld in 
de tarieflijst en wordt over het algemeen berekend 
per lijn van over te dragen effecten.

Meerdere gevallen werden aan Ombudsfin 
voorgelegd. Ombudsfin onderzoekt in functie 
van de feiten en rekening houdend met de 
standaardtermijn voorgesteld door Febelfin of er 
een redelijke termijn van transfer werd gehandhaafd 
en of de bank correct gehandeld heeft. 
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TRANSFER VAN EEN DEVIEZENREKENING : TOEPASSING VAN HET ALGEMEEN 
REGLEMENT VAN DE VERRICHTINGEN VAN DE BANK

In een dossier van transfer van effecten werd een bedrag in buitenlandse deviezen gestort op de 
zichtrekening van verzoeker (in euro). Om de overdracht uit te voeren en niettegenstaande er ook 
een rekening in buitenlandse deviezen werd geopend, heeft de nieuwe bank het bedrag omgezet 
van buitenlandse deviezen naar euro. Dit bracht kosten met zich mee. Verzoeker vraagt het bedrag 
terug in buitenlandse deviezen omdat hij vindt dat de bank een fout beging. 

Het formulier dat aan de vorige bank werd overhandigd, vermeldde geen opening van een rekening 
in buitenlandse deviezen. Het transferdocument spreekt enkel van de rekening in euro. De nieuwe 
bank meent dat zij alle instructies van de vorige bank volgde en dus geen fout maakte. 

Het Algemeen Reglement van de Verrichtingen van de nieuwe bank bepaalde echter dat « Een 
betaalopdracht in vreemde valuta ten gunste van de cliënt, wordt gecrediteerd op de rekening in 
de munt van het deposito, zelfs als die niet overeenstemt met de op de betaalopdracht vermelde 
rekening. »

In toepassing van dit reglement aanvaardde de nieuwe bank om de bedragen in vreemde valuta om 
te zetten en de kosten terug te storten.

Klacht opgelost.

(2013.1338)

AANBEVELINGEN AAN DE BELEGGERS
• Geef alle gegevens en al uw wensen duidelijk en precies door.

 

AANBEVELINGEN AAN DE SECTOR
• Waak erover dat de vooropgestelde standaardtermijnen bij transfer van effecten gerespecteerd 

worden.

• Houd de cliënt op de hoogte zodat hij niet denkt dat zijn effecten verdwenen zijn. 
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2.2. KREDIETEN

2.2.1. Hypothecair krediet
Wat u moet weten over hypothecaire 
kredieten
Ook in 2013 ontving Ombudsfin behoorlijk wat 
dossiers over hypothecaire kredieten. Het is echter 
moeilijk uit deze dossiers een aantal hoofdtopics 
te distilleren. De onderwerpen waren zeer 
uiteenlopend en specifiek per dossier.

Toch tracht Ombudsfin een reeks belangrijke 
boodschappen (“weetjes”) op te lijsten, die 
zowel gericht zijn aan de consument als aan de 
kredietverstrekker. Net zoals bij de bespreking 
rond Consumentenkredieten, wordt een 
onderscheid gemaakt naargelang de fase van de 
kredietverstrekking waarin men zich bevindt.

a) Vóór  en bij het aangaan van het krediet:
• Een kredietgesprek op kantoor houdt 

niet automatisch in dat er effectief 
een kredietaanvraag werd gedaan. Een 
kredietaanvraag is pas officieel wanneer 
die ondertekend is door de kandidaat-
kredietnemer en wordt overgemaakt aan de 
kredietgever.

• De kredietgever moet een redelijke 
behandelingstermijn van een 
kredietaanvraag hanteren. Belangrijk hierbij 
is dat de kredietgever zoveel mogelijk 
rekening houdt met de eventueel voorziene 
termijnen van opschortende voorwaarden in 
de compromis.

• De behandeling van een kredietaanvraag kan 
vertraging oplopen doordat de kredietgever 
niet beschikt over alle noodzakelijke 
gegevens om de aanvraag te waarderen. 

• Een verkennend gesprek op kantoor of mails 
vanuit het kantoor omtrent tarieven en 
eventuele voorwaarden kunnen geen basis 
zijn van verbintenis van de kredietgever. Het 
is pas op het moment dat de kredietgever 
een officieel aanbod overmaakt, dat de 
verbintenis van de kredietgever vaststaat.

• Het al dan niet verschaffen van een krediet 
behoort tot de commerciële politiek van 
de financiële instelling. Het komt niet 
toe aan Ombudsfin om te oordelen over 
het door de instelling intern vastgelegde 
acceptatiebeleid met betrekking tot 
kredieten. 

• De kandidaat-kredietnemer dient het aanbod 
van de kredietgever officieel via handtekening 
te aanvaarden. Zo dit niet gebeurt, ontstaat 
geen formele kredietovereenkomst en mag 
deze dus niet worden uitgevoerd, door geen 
van beide partijen.

• De kandidaat-kredietnemer dient het 
kredietaanbod aandachtig te lezen en alle 
bepalingen te begrijpen alvorens het aanbod 
te ondertekenen. Na aanvaarding van het 
aanbod door de cliënt, strekken de erin 
opgenomen bepalingen tot wet.

• Ook het verlenen van een hypothecair krediet 
moet verantwoord gebeuren. Indien twijfel 
bestaat omtrent de terugbetalingscapaciteit 
van de cliënt, mag de kredietgever geen 
krediet verlenen.

• Voor zover dit voorzien is in de tarieflijst, is 
het de kredietgevers toegestaan dossier- 
en expertisekosten aan te rekenen. 
De dossierkosten zijn wettelijk pas 
verschuldigd na het opstellen van een 
aanbod. Expertisekosten kunnen worden 
aangerekend voor de schatting van de in 
waarborg gegeven goederen en moeten 
op voorhand worden meegedeeld aan de 
kandidaat-kredietnemer. Schattingskosten 
zijn pas verschuldigd na de uitvoering van 
de schatting. De kandidaat-kredietnemer 
ontvangt onverwijld een kopie van het 
schattingsverslag.

b) Gedurende de looptijd van het krediet:
• Indien door de kredietgever een krediet 

aan gunsttarief onder voorwaarden werd 
verleend aan de kredietnemer, moet 
de kredietnemer zich houden aan de 
eventueel tussen partijen overeengekomen 

Enkele thema’s in beeld
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voorwaarden. Zo niet, kan de kredietgever het 
gunsttarief herroepen en de kredietnemer 
voor de toekomst onderwerpen aan het 
normale tarief.

• Bij een hypothecair krediet dat in schijven 
wordt verleend op basis van facturen 
(bijvoorbeeld bij bouw van een woning) 
wordt meestal bepaald dat gedurende de 
opnemingsperiode enkel intrest op het reeds 
opgenomen kapitaal wordt betaald. Er kan 
ook een reserveringscommissie worden 
bepaald. De afbetaling van het kapitaal 
neemt pas een aanvang nadat het kapitaal 
volledig werd opgenomen of nadat de 
opnemingsperiode is verstreken, tenzij dit 
expliciet anders werd overeengekomen. 

• De kredietgever mag een hypothecair 
mandaat in principe te allen tijde omzetten 
in een hypothecaire inschrijving. De kost 
van de omzetting is voor de kredietnemer. 
Belangrijk hierbij op te merken is dat 
de initiële kost van een krediet met een 
hypothecair mandaat veel lager ligt dan 
een krediet met hypothecaire inschrijving. 
In het geval de kredietgever het mandaat 
omzet in een inschrijving, komt de initieel 
uitgespaarde kost uiteindelijk toch ten laste 
van de cliënt. Daarenboven kan dit krediet 
nooit meer voor een fiscale aftrek zorgen, 
ook niet nadat het mandaat werd omgezet 
in een inschrijving. Besluit is dat het 
verschaffen van een krediet met hypothecair 
mandaat initieel voordelen kan opleveren 
(qua notariskosten), die in een latere fase 
kunnen omslaan in een groot nadeel (vooral 
op vlak van fiscaliteit).

• Het is de kredietnemer toegestaan tijdens 
de looptijd van een kredietcontract, 
bij een trend van dalende rente, een 
aanvraag tot renteherziening in te dienen. 
Een renteherziening komt neer op een 
herfinanciering van een huidig krediet.  De 
kredietgever is niet verplicht hier gunstig 
gevolg aan te geven. Indien de kredietgever 
toch bereid is een renteherziening te 

doen, kunnen bepaalde kosten worden 
aangerekend, onder andere dossierkosten, 
wederbeleggingsvergoeding,…

c) Beëindigen van het krediet:
• De opzegmogelijkheden in hoofde van de 

kredietnemer en van de kredietgever worden 
bepaald in het kredietcontract.

• Een gehele of gedeeltelijke terugbetaling 
van een krediet gaat principieel gepaard met 
een wederbeleggingsvergoeding (3 maanden 
intrest), onafhankelijk of het krediet wordt 
terugbetaald op verzoek van de kredietgever 
dan wel op verzoek van de kredietnemer. Het 
contract bepaalt concreet in welke gevallen 
deze vergoeding verschuldigd is.  

• De kredietgever moet de kredietnemer 
duidelijke en correcte afrekeningen 
bezorgen. 

• De kredietnemer moet er zich van bewust 
zijn dat een afrekening pas definitief kan zijn 
op het moment de afrekening daadwerkelijk 
uitwerking heeft. Bijvoorbeeld: bij de verkoop 
van een woning, kan de kredietnemer 
voorafgaandelijk een afrekening vragen 
ter informatie. Echter, de afrekening 
zal pas definitief zijn op het moment 
van het verlijden van de akte (of van de 
daadwerkelijke terugbetaling van het krediet 
na het verlijden van de akte) en dus op het 
moment dat alle elementen noodzakelijk om 
een correcte afrekening te doen, gekend zijn.

2.2.2. Consumentenkrediet
Dit jaar kwamen verscheidene vragen regelmatig 
terug. Deze hadden betrekking op de voornaamste 
problemen die zich kunnen voordoen bij het 
aangaan van het contract (a), tijdens het contract 
(b) of bij het beëindigen van het contract (c).

a) Bij het aangaan van het contract :
• Het is essentieel om bij het eerste contact 
met de instelling de juiste persoonlijke gegevens 
door te geven : de wet verplicht de kredietgever om 
navraag te doen naar de terugbetalingscapaciteiten 
van zijn cliënt en om hem het gevraagde krediet te 



OO
OO23

weigeren indien er twijfel over bestaat of hij het 
krediet kan terugbetalen (artikel 10 van de wet op 
het consumentenkrediet).

In dergelijk geval controleert Ombudsfin of de 
kredietinstelling haar cliënt voldoende heeft 
ondervraagd over zijn terugbetalingsmogelijkheden 
en of zij, op basis van de bekomen informatie, niet had 
moeten weigeren om de cliënt dit krediet toe te staan.

Ombudsfin meende verscheidene malen dat de 
kredietinstelling het krediet niet had mogen toestaan. 
De dienst bekwam van de kredietinstelling niet de 
annulering/ontbinding van het contract aangezien de 
hoofdsom gebruikt werd, maar wel de vermindering 
van de verplichtingen van de kredietnemer tot het 
ontleende bedrag (in overeenstemming met artikel 
92, § 1, van de wet op het consumentenkrediet). In 
dit geval doet de kredietinstelling afstand van de 
aangerekende intresten en kosten. In één geval werd 
het dossier ook bij de FOD Economie ingediend en 
werd dezelfde oplossing bekomen. 

Enkele thema’s in beeld

• De rubrieken « persoonsgegevens » en « 
ondertekenaars van het contract » mogen niet 
met elkaar verward worden in het contract. Enkel 
de ondertekenaars van het contract zijn erdoor 
verbonden. De persoonsgegevens worden ter 
informatie vermeld. 

In geval van twijfel zal Ombudsfin het contract 
analyseren en nakijken wie de contractspartijen zijn 
om te bepalen wie het krediet moet terugbetalen. 
Het begrip « contractspartij » wordt niet vermeld 
in de wet op het consumentenkrediet. Het is dus 
het gemeen recht dat van toepassing is. Enkel de 
ondertekenaars van het contract worden als partijen 
beschouwd en zijn dus gehouden tot terugbetaling 
van de schuld ongeacht privé-, familiale of andere 
afspraken.

De wet op het consumentenkrediet verplicht niet 
dat een kredietopening ondertekend wordt door 
beide echtgenoten, maar vaak is dit een vereiste van 
de kredietgever. 

In één geval baseerde verzoeker zich op het 
ontbreken van de handtekening van alle 
contractspartijen om het contract te betwisten:

VERBINTENIS VAN DE CONTRACTSPARTIJEN

Verzoeker probeerde de nietigheid van zijn lening op afbetaling te bekomen omdat zijn echtgenote 
het contract, waarin haar naam stond vermeld, niet ondertekend had. Bijgevolg hadden, op grond 
van artikel 16, § 1, van de wet op het consumentenkrediet, de bedragen niet mogen uitbetaald 
worden aangezien niet alle contractspartijen het contract ondertekend hadden.

Advies van het Ombudscollege

Het College stelde vast dat op eenzelfde bladzijde van het contract op de linkerzijde een aantal 
informatieve gegevens van beide echtgenoten staan vermeld en op de rechterzijde, « de aanvaarding 
van de overeenkomst » welke enkel door verzoeker werd ondertekend. Het kader bestemd voor de 
handtekening van de echtgenote bleef leeg zonder enige vermelding. Het College meende dat in 
toepassing van het algemeen contractenrecht, enkel diegene die het contract ondertekend heeft als 
contractspartij diende beschouwd te worden en dat daardoor de overeenkomst op geldige manier 
werd aangegaan met hem.
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In zijn hoedanigheid van bemiddelaar heeft het College de kredietinstelling aanbevolen om 
haar contracten te herzien en een duidelijker onderscheid te maken tussen het gedeelte met de 
“gegevens” en het gedeelte “contract”. Het College heeft de instelling tevens gevraagd om gebruik te 
maken van de formulering «  schrappen wat niet van toepassing is ».

Klacht ongegrond, maar met een aanbeveling aan de kredietinstelling.

(2013.0594)

 
“Enkel de ondertekenaars van het contract  

zijn contractspartijen,  
ongeacht de omstandigheden.”

b) Tijdens het contract :
• Niettegenstaande de verzoeker van zijn 
kredietinstelling een afbetalingsplan bekwam dat 
hij steeds nakomt, begrijpt hij in veel gevallen niet 
waarom de instelling toch overgaat tot « melding » 
in het negatieve luik van de Centrale voor Kredieten 
aan Particulieren en weigert deze melding te laten 
schrappen.

In werkelijkheid heeft het akkoord over een 
afbetalingsplan tussen de instelling en de verzoeker 
geen invloed op de wettelijke verplichting die de 
instelling oplegt om over te gaan tot melding in geval 
van betalingsachterstand.  De kredietinstelling kan 
hierover niet vrij beslissen. 

In dergelijke dossiers controleert Ombudsfin of aan de 
wettelijke voorwaarden om tot melding over te gaan, 

werd voldaan en of de melding correct is. Wanneer 
Ombudsfin een fout vaststelt, vraagt de dienst aan de 
instelling om de melding te laten schrappen.

Indien de betalingsachterstand volledig werd 
geregulariseerd, controleert Ombudsfin of de vermelde 
datum van regularisatie correct is, aangezien de 
melding in het negatieve luik automatisch geschrapt 
wordt 1 jaar na datum van regularisatie. Ombudsfin 
stelt verzoeker op de hoogte van de exacte datum 
waarop de schrapping dient te gebeuren.

De wettelijke voorwaarden om over te gaan tot 
melding worden voorzien in de wet van 10 augustus 
2001 betreffende de Centrale voor Kredieten 
aan Particulieren en het Koninklijk Besluit van 
20 november 2002. De interpretatie van deze 
voorwaarden is soms een twistpunt. 
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CUMULATIEVE CRITERIA OM TOT MELDING OVER TE GAAN

Verzoekster ging begin 2011 een kredietopening aan voor een bedrag van 5.000 €. De maandelijkse 
aflossingen bedroegen 1/24e van het verschuldigd saldo. Het te betalen bedrag werd maandelijks 
aan verzoekster meegedeeld door de financiële instelling. De betaling diende te gebeuren door 
automatische afhoudingen op de rekening van verzoekster. 

Vanaf maart 2012 vertoonde de rekening van verzoekster een onvoldoende creditsaldo op de 
vervaldag vermeld op het uittreksel. Iedere verdere maandaflossing werd te laat betaald, maar geen 
enkel vervallen bedrag bleef onbetaald gedurende meer dan drie maanden. 

De instelling meldde verzoekster echter in het negatieve luik van de Centrale voor Kredieten 
aan Particulieren. Verzoekster betwist deze melding en dient klacht in bij de Commissie voor de 
bescherming van de persoonlijke levenssfeer (CBPL) en bij Ombudsfin. De kredietinstelling ging niet 
akkoord met de interpretatie van de CBPL. Het dossier werd aan het College voorgelegd. 

Advies van het Ombudscollege

Het College nam kennis van de briefwisseling tussen de kredietinstelling en de CBPL en deelde 
de analyse van de CBPL : het College meent dat artikel 5, § 1, 2°) van het Koninklijk Besluit van 20 
november 2002 cumulatieve criteria oplegt voor de wanbetaling bij een kredietopening. Het  
vervallen bedrag moet onbetaald zijn EN tegelijkertijd moet ditzelfde bedrag onbetaald blijven 
gedurende drie maanden. Het volstaat niet dat het dossier een betalingsachterstand vertoont die 
betrekking heeft op opeenvolgende vervaldagen gedurende drie maanden.

Het College meende dus dat de melding in het negatieve luik niet terecht was en verzocht de 
kredietinstelling om de melding te laten verwijderen.

De kredietinstelling bevestigde dat zij zich niet kon vinden in het standpunt van het College maar 
aanvaardde in het kader van de bemiddeling om de melding te schrappen.

Klacht gegrond – advies van het College gevolgd.

(2013.0179)

Enkele thema’s in beeld
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• Bij het gebruiken van een kredietkaart worden 
de rekeningen soms geblokkeerd. Ombudsfin 
onderzoekt de omstandigheden bij deze blokkering:

Ofwel is de blokkering onterecht en probeert 
Ombudsfin de deblokkering te bekomen bij de 
financiële instelling, ofwel kan de instelling de 
blokkering van de rekening rechtvaardigen als een 
maatregel om de kredietovereenkomst te schorsen. 
De wet op het consumentenkrediet (artikel 33ter, 
§ 2) voorziet dat de kredietgever, onder bepaalde 
voorwaarden, op objectieve gronden, onder meer 
wanneer hij over inlichtingen beschikt waaruit hij 
kan afleiden dat de consument niet langer in staat 
zal zijn zijn verbintenissen na te komen, het recht 
van de consument om krediet op te nemen op grond 
van een kredietovereenkomst kan opschorten. In dit 
geval is de kredietgever verplicht om de consument 
van die opschorting, alsook van de gronden hiervoor, 
in kennis te stellen. 

De overschrijding van het krediet, de 
negatieve melding, de niet-regularisatie van 
betalingsachterstanden gedurende verscheidene 
maanden kunnen een reden zijn om de overeenkomst 
op te schorten. De blokkering van het recht om 
verder krediet op te nemen, is een modaliteit uit van 
deze opschorting. In andere gevallen lijkt de reden 
van opschorting niet altijd objectief te verklaren. 
In dergelijk geval probeert Ombudsfin met de 
financiële instelling te onderhandelen. Indien geen 
deblokkering van de rekening kan bekomen worden, 
deelt Ombudsfin de redenen van opschorting aan 
verzoeker mee. Daar zijn adviezen niet bindend zijn 
kan Ombudsfin de instelling niet verplichten om 
een einde te stellen aan de opschorting.

De verplichting tot nulstelling is voorzien in 
artikel 22 van de wet op het consumentenkrediet 
: het betreft de verplichting van de consument om 
binnen een bepaalde termijn zijn rekening op nul te 
zetten door het totaal opgenomen bedrag terug te 
betalen met eigen middelen.

Voor welk type van krediet ? Sinds 1 januari 2013 
voor alle kredietopeneningen met of zonder 
maandelijkse terugbetalingen, bijvoorbeeld : 
rekeningen waarmee in het rood kan worden 
gegaan, alsook de « revolving-kredieten »…

Wanneer begint de nulstellingstermijn ? Vanaf 
de eerste opname van de gelden of wanneer de 
rekening onder nul daalt. 

Wat is de duur van deze termijn ? De maximale 
nulstellingstermijnen zijn voorzien in de wet of 
in een koninklijk besluit (koninklijk besluit van 4 
augustus 1992, artikel 9), dit volgens het type van 
krediet en in functie van het bedrag. De termijnen 
kunnen ook vastgelegd worden in het contract. 

Wat gebeurt er wanneer de rekening niet op nul 
gesteld wordt binnen de termijn ?

1) Op grond van artikel 60bis van de wet op het 
consumentenkrediet wordt de rekening geblokkeerd 
of de kredietopnemingen geschorst.

2) Wanneer de nulstellingstermijn verstreken is 
en de « nulstelling » niet gebeurde, is de financiële 
instelling verplicht om over te gaan tot melding in 
het negatieve luik van de Centrale voor Kredieten 
aan Particulieren (Nationale Bank van België) één 
maand na het verstrijken van de nulstellingstermijn 
(artikel 5, § 1, 2°, c) van het gewijzigde koninklijk 
besluit van 7 juli 2002).“Sinds januari 2013  

zijn alle kredietopeningen  
onderworpen  

aan de verplichting  
tot nulstelling.”
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In 2013 heeft Ombudsfin meerdere dossiers 
behandeld waarin de cliënten de nulstelling uit het 
oog verloren waren en geficheerd werden vooraleer 
ze door de bank verwittigd werden. Velen deden 
onmiddellijk na het ontvangen van de brief van 
de bank de nodige storting op de rekening, maar 
konden de fichering niet meer voorkomen. Zij 
bleven dan nog een jaar geficheerd met de melding 
‘geregulariseerd’. 

Enkele thema’s in beeld

De wet voorziet nochtans dat de bank haar cliënten 
op voorhand van de nakende nulstelling moet 
verwittigen. Op het moment van de nulstelling 
zelf dienen de cliënten ook nog een schriftelijke 
waarschuwing te bekomen  van de bank van het feit 
dat zij zo snel mogelijk voor de nulstelling moeten 
zorgen om te voorkomen dat zij één maand na het 
verstrijken van de termijn van nulstelling zullen 
geficheerd worden. Uit de dossiers kwam naar voor 
dat er op voorhand niet werd verwittigd en dat de 
rappel na het moment van de nulstelling te laat 
verstuurd werd. 

“Wanneer de nulstelling  
niet gebeurde binnen de termijn  

moet de bank één maand na het verstrijken  
van de termijn overgaan tot melding  

bij de Nationale Bank.” 

AANBEVELING AAN DE CONSUMENTEN
• -oteer goed de momenten van nulstelling en doe het nodige zodat de debetstand op rekening 

tijdig aangezuiverd wordt.

AANBEVELING AAN DE SECTOR
• verwittig de cliënten van de noodzaak om te zorgen voor nulstelling en van de gevolgen van het 

in gebreke blijven, en dit voor én na het moment van de nulstelling.
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2.3. ZICHTREKENINGEN EN BETALINGS-
VERRICHTINGEN

De in 2013 behandelde klachten over 
betalingsverrichtingen bevatten twee belangrijke 
thema’s : frauduleuze afhalingen ingevolge verlies 
of diefstal van het betaalinstrument (31% van de 
klachten in deze categorie, d.w.z. iets meer dan 10% 
van het totaal aantal klachten) en de betwistingen 
betreffende zichtrekeningen (32%, iets meer dan 
10% van het totaal aantal klachten). In 2013 werd, 
tussen de klachten over betalingsverrichtingen, 
een nieuw type van klacht behandeld. Deze heeft 
betrekking op de verwarring die ontstaat tussen 
enerzijds de internationale overschrijvingen en 
anderzijds de Europese overschrijvingen.

2.3.1. Overdracht van de zichtrekening naar 
een andere bank
IOm van bank te veranderen, dienen bepaalde 
formaliteiten vervuld te worden. Dit kan soms 
wat tijd in beslag nemen. In de bij Ombudsfin 
behandelde dossiers werden door verzoekers vooral 
vragen gesteld omtrent de duur van de transfer of 
over de kosten die door de bank die zij verlaten, 
worden aangerekend. 

In dergelijk geval zal Ombudsfin controleren of :
• de gedragsregels inzake bankoverstapdienst 

werden nageleefd (http://www.ombudsfin.be/
nl/particulieren/publicaties/gedragscodes/)

• de algemene voorwaarden van de instellingen 
werden nageleefd 

• de eventueel aangerekende kosten 
overeenkomen met de kosten vermeld in de 
tarieflijst. 

In de Gedragscode inzake bankoverstapdienst 
worden alle tussen de banken te vervullen 
formaliteiten vastgelegd om te vermijden dat 
de cliënt gehinderd wordt bij de overstap van 
zijn vorige naar zijn nieuwe bank. Zo zal het 
nodige worden gedaan voor zijn recurrente 
binnenlandse domiciliëringen, doorlopende en 
memo-overschrijvingsopdrachten, afsluiten van 
zijn zichtrekening in euro bij de vorige bank samen 
met of na de aanvraag tot overdracht van zijn 
betalingsopdrachten, met annulering of blokkering 
van de aan de rekening gekoppelde betaalkaarten,… 

Het stelsel van overstap van de ene bank naar de 
andere berust op een reeks formulieren die de nieuwe 
bank aan zijn nieuwe cliënt laat ondertekenen en die 
zij overmaakt aan de vorige bank. De Gedragscode 
bepaalt eveneens de termijnen en verplichtingen 
die moeten nageleefd worden:

Aanvraagformulier
inzake bankoverstap
in te vullen bij de
nieuwe bank

Aanvraag tot
overstap

Een afschrift ter
beschikking stellen van
de cliënt over de
afsluiting van de
zichtrekening binnen de
4 tot 7 dagen na de
uitwisselingsdatum

Behandeling door
de vorige bank

Termijn: 1 tot 8
bankwerkdagen in
functie van de uit te
voeren verrichtingen

Behandeling door
de nieuwe bank

Termijn van 1 tot 8 bankwerkdagen

DATUM VAN OVERDRACHT :
de nieuwe bank ontvangt alle
gegevens van de vorige bank

UITWISSELINGSDATUM : 
datum van ontvangst van 
het formulier door de vorige bank
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De algemene voorwaarden van de financiële 
instellingen verwijzen vaak naar deze Gedragscode. 

De overdracht van een zichtrekening op 
zich brengt geen kosten mee. In dit opzicht 
bepaalt de Gedragscode uitdrukkelijk dat de 
bankoverstapdienst gratis is. Er kunnen wel 
eventuele kosten voor verstrekte diensten in de rand 
worden aangerekend : bijvoorbeeld, portkosten, 
voor zover deze vermeld worden in de tarieflijst. 

2.3.2. Frauduleus gebruik van betaalkaarten
Niettegenstaande er vorig jaar een lichte 
daling plaatsvond van de klachten over kaarten 
vertegenwoordigen de betwistingen inzake 
betaalkaarten nog steeds een niet onbelangrijk deel 
van de bij Ombudsfin behandelde klachten (10% 
van het totaal aantal). 20% van deze klachten werd 
behandeld door het Ombudscollege in 2013.

Bij dergelijke betwistingen vraagt de verzoeker 
meestal de terugbetaling van de ten onrechte 
afgehaalde sommen aangezien zijn financiële 
instelling dit weigert wegens grove nalatigheid in 
hoofde van de cliënt.

Wet op de betalingsdiensten
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. 

Grove nalatigheid en algemene 
bankvoorwaarden
In geval van diefstal of verlies van een betaalkaart 
volgt meestal een debat over het begrip grove 
nalatigheid. Het is niet uitzonderlijk dat een 

financiële instelling haar argumentatie om 
terugbetaling te weigeren, baseert op haar algemene 
voorwaarden. Deze algemene voorwaarden zijn 
meestal terug te vinden op de website van de 
instelling. 

In deze algemene voorwaarden worden vaak een 
reeks gedragingen beschreven die de instelling als 
« grove nalatigheid » beschouwt. De wet verbiedt 
de financiële instellingen niet om de cliënten aan 
te raden bepaalde veiligheidsmaatregelen in acht 
te nemen bij het gebruik van betaalkaarten. Deze 
regels zijn echter ondergeschikt aan de wet en 
kunnen dus geen afbreuk doen aan de bevoegdheid 
van de rechter of, naar analogie, van de Ombudsman, 
om de grove nalatigheid autonoom te appreciëren. 
Recent hebben de Voorzitter van de Rechtbank 
van Eerste Aanleg van Namen in het kader van 
een stakingsvordering, alsook het Ombudscollege 
(2013.0192) zich in die zin uitgesproken. 

“Het niet naleven  
van de algemene 

bankvoorwaarden  
volstaat niet  

als bewijs van  
grove nalatigheid.”

Enkele thema’s in beeld

“De bankoverstapdienst 
geldt enkel voor de 

zichtrekening.”
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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. 

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

KAART ACHTERGELATEN IN EEN AFGESLOTEN WAGEN
Op een avond stelt verzoeker vast dat er werd ingebroken in zijn wagen die op de openbare weg 
geparkeerd stond. Verzoeker had zijn portefeuille, met daarin zijn bankkaarten, in de koffer van zijn 
auto gelegd. De dieven namen o.m. zijn portefeuille mee. Twintig minuten na de vaststelling van de 
diefstal verwittigt verzoeker CARD STOP, maar intussen had de dief reeds frauduleuze afhalingen 
gedaan voor een bedrag van 700 EUR.

De bank weigert tussen te komen in het verlies omdat de laatste niet betwiste verrichting één week 
vóór de diefstal plaatsvond en de code dus niet kon afgekeken worden. De bank meent bovendien dat 
het zonder toezicht achterlaten van zijn kaart in een wagen alsook de keuze van zijn geboortedatum 
als code kan beschouwd worden als een grove nalatigheid.

Advies van het Ombudscollege

Volgens het College levert de bank niet het bewijs van grove nalatigheid in hoofde van de gebruiker. 
Het College beroept zich hierbij op de rechtspraak waaruit blijkt dat het achterlaten van zijn kaart in 
een afgesloten wagen zonder dat de portefeuille van buiten uit zichtbaar is, geen grove nalatigheid 
uitmaakt. Het kiezen van de geboortedatum als geheime code is weliswaar onvoorzichtig, maar 
op zichzelf geen grove nalatigheid aangezien er met de acht cijfers van de geboortedatum veel 
combinatiemogelijkheden zijn.

Klacht gegrond. Advies niet gevolgd door de bank.

(2013.0960)

Verloren, ingeslikte of gestolen  
kaart, bel onmiddellijk :
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2.3.3. Overschrijvingen
Ombudsfin ontving en behandelde een aantal 
klachten over overschrijvingen en de daarop 
toegepaste tarieven. Er deden zich twee soorten 
problemen voor. 

Een financiële instelling rekende aan haar cliënten 
kosten aan voor zogenaamde « internationale 
» overschrijvingen bij het uitvoeren van online-
overschrijvingen naar een Europese rekening. De 
kern van het probleem betrof hier het verwarren 
van de begrippen « internationaal » en « Europees », 
zowel door de bank als door de gebruiker. 

Verder betwistten enkele verzoekers de kosten 
die werden aangerekend bij een niet-uitgevoerde 
internationale overschrijving.

Europese overschrijvingen (of SEPA) 
Sinds 1 februari 2014 moeten alle overschrijvingen 
in euro van of naar de EER (Europese Economische 
Ruimte), aan dezelfde regels beantwoorden, namelijk 
de regels die gelden voor SEPA-overschrijvingen 
(Single Euro Payments Area). Het betreft de 
Europese lidstaten, maar ook Noorwegen, Ijsland, 
Liechtenstein en Zwitserland. Het is de bedoeling 
om de bestaande nationale betalingssystemen 
van elke lidstaat te harmoniseren. De SEPA-regels 
worden opgelegd voor de overschrijvingen en 
voor de domiciliëringen. Dit heeft tot gevolg dat 
de domiciliëringsmandaten niet langer beheerd 
worden door de bank, maar door de leveranciers 
(b.v. de gas- en electriciteitsleverancier of de 
telecomoperator). Om de overschrijving correct 
uit te voeren, moet deze de BIC-code van de bank 
van de begunstigde alsook de IBAN-code van de 
begunstigde vermelden.

Enkele thema’s in beeld

Internationale overschrijvingen
Overschrijvingen die uitgevoerd worden buiten 
de EER of binnen de EER maar in een andere munt 
dan de euro worden beschouwd als internationale 
overschrijvingen. Bij de meeste internationale 
overschrijvingen dienen ook de BIC-code (Bank 
Identifier Code) en de IBAN-code (International 
Bank Account Number) vermeld te worden.

Algemeen toegepaste tarieven
Bij de meeste banken zijn Europese betalingen 
in het algemeen gratis voor zover zij door de 
gebruiker uitgevoerd worden in de Self-ruimte van 
de bank of via de website van de instelling. Een 
aantal financiële instellingen rekenen daarentegen 
kosten aan wanneer zij manueel een papieren 
overschrijving dienen uit te voeren, zelfs indien 
het een overschrijving betreft van een Belgische 
rekening naar een andere Belgische rekening. 

Voor de uitvoering van internationale betalingen 
worden verschillende soorten kosten aangerekend. 
Afhankelijk van de financiële instelling, de munt en 
het bedrag kunnen deze kosten variëren van enkele 
tientallen tot enkele honderden euro. Niet enkel de 
Belgische bank en de buitenlandse bank rekenen 
kosten aan, maar ook de tussenpersonen die 
ervoor moeten zorgen dat het geld bij de bank van 
de begunstige terechtkomt. In de meeste gevallen 
worden de kosten vermeld op de tarieflijst van 
de instellingen, maar de gebruikers hebben soms 
moeite om hieruit wijs te raken. 
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KOSTEN VOOR « INTERNATIONALE OVERSCHRIJVING » AANGEREKEND VOOR 
EEN EUROPESE OVERSCHRIJVING

Verzoeker schrijft via PC-banking 100 EUR over naar Spanje. De verrichting wordt uiteindelijk niet 
uitgevoerd. Een bedrag van 47 EUR wordt echter wel aangerekend voor transactiekosten, nl. 30 EUR 
door de Spaanse bank en 17 EUR door de Belgische bank.

Vaststelling van Ombudsfin

Verzoeker voerde een overschrijving uit binnen de SEPA-zone. Het betreft dus een Europese 
overschrijving ongeacht de door de bank gebruikte benaming. Door een gebrek aan duidelijkheid 
op de website van de Belgische bank heeft de gebruiker op het luik « internationale overschrijving 
» geklikt in plaats van op het luik « SEPA-overschrijving ». Doordat het systeem geautomatiseerd 
is,  werd de overschrijving uitgevoerd als een overschrijving buiten de SEPA-zone met als gevolg het 
aanrekenen van kosten. In dit dossier had de gebruiker zich eveneens vergist bij het ingeven van 
het bankrekeningnummer (IBAN), reden waarom de overschrijving niet kon uitgevoerd worden. De 
tarieflijst van de Belgische bank voorziet de toepassing van de internationale tarieven in geval van 
foute gegevens, zelfs bij een Europese overschrijving.

De bank besliste echter om de kosten die zij aanrekende (17 EUR) aan haar cliënt terug te betalen. De 
kosten van 30 EUR bleven ten laste van verzoeker.

Klacht gedeeltelijk gegrond.

(2013.1519)

AANGEREKENDE KOSTEN VOOR EEN NIET-UITGEVOERDE INTERNATIONALE 
OVERSCHRIJVING 

Zoals reeds meerdere malen in het verleden doet verzoeker via Internet-banking een overschrijving 
van 500 EUR van zijn Belgische rekening naar Rusland ter gelegenheid van het huwelijk van een 
Russische vriendin. Het rekeningnummer werd correct ingegeven maar de naam van de bruid was 
door het huwelijk gewijzigd. Daar de naam van de begunstigde niet overeenstemde, weigerde de 
Russische bank de uitvoering van de verrichting. Verzoeker kreeg 426 van de 500 EUR terug. Er 
werden 74 EUR kosten aangerekend. 

Advies van de Ombudsman

Wat de uitvoering van de opdracht betreft, heeft de Belgische bank correct gehandeld. Zij heeft de 
opdracht tot overschrijving doorgegeven en daarna de door de Russische bank teruggestuurde som  
teruggestort. Ombudsfin is niet bevoegd betreffende de weigering van uitvoering van de overdracht 
door de Russische bank. De aangerekende kosten komen overeen met deze vermeld op de tarieflijst 
van de Belgische bank.

Klacht ongegrond.

(2012.2606)
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AANBEVELINGEN AAN DE SECTOR
• Vergewis u ervan dat cliënten goed de werkwijze voor elektronische overschrijvingen begrijpen.

• Zie er op toe dat de kosten worden aangerekend in functie van het soort overschrijving en niet 
afhankelijk van de keuze van de gebruiker die hij online maakte. 

• Geef duidelijke informatie over de tarieven voor internationale overschrijvingen met inbegrip 
van de kosten die door de correspondenten worden aangerekend.

Christel & Serge

Enkele thema’s in beeld
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3. GRENSOVERSCHRIJDENDE KLACH-
TEN

3.1. FIN-NET

Ombudsfin maakt 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.

Meer uitvoerige informatie over FIN-NET is 
beschikbaar op de site van de Commissie 
(http://europa.eu). 

3.2. PROCEDURE

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 de dienst 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.

Ieder land heeft zijn bijzonderheden en zijn eigen 
structuren voor alternatieve geschillenregeling. 
Toch is het in sommige gevallen niet mogelijk om 
naar een Europese collega te verwijzen. Sommige 
landen beschikken niet over een organisatie zoals 
Ombudsfin die algemeen bevoegd is voor bancaire 
aangelegenheden. In sommige landen, bijvoorbeeld 
in Frankrijk, is de bevoegde instantie soms 
gevestigd binnen de financiële instelling zelf zonder 
enige mogelijkheid om beroep aan te tekenen bij 
een onafhankelijke instantie. In dergelijk geval 
behoort de interne organisatie niet tot FIN-NET. 
Ombudsfin zal evenwel proberen om verzoeker door 
te verwijzen naar de juiste interne klachtendienst 
van de instelling. 

3.3. VOORGELEGDE DOSSIERS

In 2013 ontving Ombudsfin acht klachten in het 
kader van de FIN-NET-procedure. Niet alle klachten 
konden behandeld worden, bij gebrek aan een 
bevoegde Europese correspondent. De vragen 
hadden meestal betrekking op problemen die zich 
voordeden bij gebruikelijke bankverrichtingen : 
het niet ontvangen van een overgemaakt saldo, 
blokkering van een som geld bij de buitenlandse 
bank. 
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PROBLEEM MET EEN KREDIETKAART TOEGESTAAN IN EEN BUITENLANDSE 
SUPERMARKT 

Verzoekster is houder van een kredietkaart van een supermarkt in Frankrijk, de kredietgever is een 
Franse kredietinstelling. Bij de aan de kaart verbonden kredietopening was een bedrag van 354 EUR 
verschuldigd. De betaling werd via domiciliëring op een vaste datum aangeboden. Ingevolge een 
onvoldoende saldo op de Belgische bankrekening gekoppeld aan de kaart kon de domiciliëring niet 
uitgevoerd worden op de voorziene datum. Twee dagen later kon de storting evenwel uitgevoerd 
worden door de Belgische bank, maar de kredietinstelling beweerde dit bedrag nooit ontvangen te 
hebben. De daaropvolgende maanden werden bovendien aan verzoekster herinneringskosten en 
nalatigheidsintresten aangerekend.

Verzoekster dient een klacht in bij Ombudsfin die de tussenkomst vroeg van de “Médiateur de 
l’Association française des sociétés financières”. Het onderzoek wees uit dat het probleem ontstond 
bij het niet overeenstemmen van de opgegeven namen bij het aangaan van de kredietopening en van 
de namen van de rekeninghouder. Het betalingssysteem van de Franse kredietinstelling herkende 
de oorsprong van de betaling niet. Ingevolge de verschillende tussenkomsten werd uiteindelijk de 
situatie geregulariseerd door de kredietinstelling. 

Klacht opgelost.

Grensoverschrijdende klachten
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4. TEVREDENHEIDSENQUETE

82% VAN DE DEELNEMERS  
VINDT HET POSITIEF DAT DE DIENST BESTAAT.

Ombudsfin deed een tevredenheidsonderzoek bij 
de personen die een beroep deden op de dienst en 
die een advies van de Ombudsman ontvingen in de 
loop van 2013. De enquête kon enkel elektronisch 
ingevuld worden.

Van de 435 verstuurde enquêteformulieren werden 
er 160 ingevuld (36,78%).

Van de 160 deelnemers ontvingen 87 personen een 
negatief advies en 73 een positief advies.

Algemeen gezien, vindt 81,88% van de deelnemers 
het positief dat de dienst bestaat en 71,25% zou de 
dienst aan andere personen aanbevelen.

Een grote meerderheid van de deelnemers (73,75%) 
was tevreden tot zeer tevreden over het eerste 
contact met de dienst.

Een zeer kleine meerderheid (52,50%) is tevreden 
over de manier waarop het dossier werd onderzocht.

Een meerderheid (61%) is tevreden tot zeer tevreden 
over de behandelings- en antwoordtermijn.

58% van de deelnemers vindt jammer genoeg dat 
met hun argumenten niet voldoende rekening werd 
gehouden en 52% vindt dat zij niet de nodige steun 
hebben gekregen van de dienst.

Dit is geen verrassend resultaat, aangezien het de 
perceptie weergeeft van sommige verzoekers die 
geen gelijk hebben gekregen. Het is niet makkelijk 
om een verzoeker duidelijk te maken dat zijn klacht 
niet gegrond is en dat er dus niets hoeft rechtgezet 
te worden.

Ombudsfin zal niettemin trachten de communicatie 
met de verzoeker te verbeteren om hem ervan 
te verzekeren en te overtuigen dat met zijn 
argumenten wel degelijk rekening werd gehouden.
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Praktische informatie

5. PRAKTISCHE INFORMATIE

5.1. EEN KLACHT INDIENEN BIJ  
OMBUDSFIN

5.1.1. 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.

5.1.2. 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

5.1.3. 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.

5.1.4. 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. 

5.1.5. 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.

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

Samenwerking

6.1. BELGIË 

6.1.1. 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 

6.1.2. 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 

6.2. EUROPA

6.2.1. 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.

Zie bladzijde 34, punt 3. Grensoverschrijden klachten. 

6.2.2. 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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7. SAMENSTELLING VAN DE ORGANEN 
VAN OMBUDSFIN

7.1. OMBUDSFIN

Ombudsman
Françoise Sweerts

Vertegenwoordiger van de consumenten
Grégory Renier

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

Assistenten
Serge Henris, Christel Speltens

7.2. 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

7.3. HET BEGELEIDINGSCOMITÉ

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

Vertegenwoordigers van de financiële sector
Arnaud Lecocq, Ivo Van Bulck, Wien De Geyter

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

7.4. 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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