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Voor de Bemiddelingsdienst is het jaar 2011 een 

scharnierjaar geweest. De Dienst heeft de conclusies 

van een conformiteitsaudit inzake Europese 

aanbevelingen ontvangen : de Dienst voldoet in 

zeer grote mate aan de principes van transparantie, 

onafhankelijkheid, doeltreffendheid, hoor en 

wederhoor, wettigheid en vrijheid.

Om de zichtbaarheid en de toegankelijkheid van de 

Dienst te verbeteren, zal de Bemiddelingsdienst in 

2012 zijn identiteit actualiseren door een nieuwe 

naam en een nieuwe website die beter aan de 

verwachtingen van zijn gesprekspartners voldoet.

De dalende tendens van de ontvankelijke klachten 

wordt in 2011 bevestigd, wat kan wijzen op een 

betere eerstelijnsbehandeling van de klachten door 

de financiële instellingen.

In 2011 werd geen opvallend feit vastgesteld betreffende het voorwerp van de klachten. Bepaalde tendensen worden 

echter toch meer in detail besproken.

De klachten inzake kredieten aan particulieren stijgen lichtjes en bevatten nieuwe vragen die voordien niet werden 

gesteld.  Het komt regelmatig voor dat de Dienst klachten krijgt die voortvloeien uit familiale conflicten in het kader 

van echtscheiding, beheer van tegoeden van minderjarigen of nalatenschappen. Een klein gedeelte van dit verslag 

zal hieraan gewijd worden. De behandeling van dossiers inzake diefstal en verlies van betaalkaarten toont aan dat de 

problematiek nog steeds actueel is en brengt ook nieuwe vragen op juridisch vlak mee. Wat de financiële instrumenten 

betreft, heeft de Dienst meer klachten ontvangen als gevolg van beslissingen van emittenten waardoor de rechten 

gelinkt aan effecten worden gewijzigd (corporate actions).

De adviezen van de Ombudsman moeten goedgekeurd worden door de Vertegenwoordiger van de consumenten. Dit 

garandeert de consument dat er rekening wordt gehouden met zijn belangen. François Bayi heeft de consumenten 

vertegenwoordigd tot het einde van het jaar 2011. Wij danken hem voor de efficiënte samenwerking.

Tot slot danken wij van harte alle medewerkers van de Bemiddelingsdienst, alsook de leden van het Bemiddelingscollege 

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 de Bemiddelingsdienst de 

broodnodige logistieke steun verlenen.

Grégory Renier      Françoise Sweerts
Vertegenwoordiger van de consumenten    Ombudsman
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1.1 DE BEMIDDELINGSDIENST IN CIJFERS

1.1.1 Daling van het aantal ingediende dossiers
In 2011 heeft de Bemiddelingsdienst 2.319 dossiers van 

particulieren ontvangen. Dit betekent een daling van 

10,70% of 278 dossiers tegenover 2010 waarin 2.597 

dossiers werden ontvangen. Dit is een behoorlijke daling 

tegenover de vorige jaren (waaronder de crisisjaren). Het 

aantal dossiers is toch merkelijk hoger (6,7% hoger) dan in 

2007 (pre-crisis) waarin 2173 dossiers werden ingediend.

Onder ingediende dossiers worden alle dossiers begrepen 

waarin een klacht wordt geformuleerd of waarin gevraagd 

wordt om informatie. 

Vanzelfsprekend zijn niet alle dossiers waarin een klacht 

wordt geformuleerd ontvankelijke klachten die meteen 

kunnen worden behandeld door de Dienst. Hieronder 

worden de redenen daarvoor, en de respectievelijke 

aantallen weergegeven.

Uit deze cijfers zou kunnen worden afgeleid dat heel wat 

cliënten nog onvoldoende vertrouwd zijn met enerzijds 

de klachtenprocedure van hun financiële instelling en 

anderzijds met het gegeven dat de Bemiddelingsdienst 

slechts tussenkomt in tweede lijn (nadat de klacht door de 

bevoegde dienst van de instelling zelf werd behandeld). 

Wat betreft de dossiers waarin informatie werd gevraagd, 

is er een stijging van 13,2% merkbaar tegenover 2010. In 

2011 ontving de Dienst 154 vragen tegenover 136 in 2010. 

Veel vragen waren gelinkt aan de actualiteit. Zo ontving 

de Dienst in een bepaalde periode veel vragen over Dexia. 

Daarnaast waren er in 2011 opmerkelijk veel vragen over 

de pogingen tot internetfraude (internetbankieren).

Hierbij dient eraan te worden herinnerd dat het 

beantwoorden van loutere vragen in principe niet tot 

het takenpakket van de Dienst behoort. In de mate van 

het mogelijke en naar best vermogen verschaft de Dienst 

de consument echter wel steeds een antwoord.

1. BEMIDDELINGSDIENST IN CIJFERS
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1.1.2 Daling van het aantal ontvankelijke klachten
In 2011 werden 634 dossiers als ontvankelijke klachten 

geregistreerd1. Dit betekent een daling van 16,03% of 

121 dossiers tegenover 2010 waarin 755 dossiers als 

ontvankelijke klachten werden geregistreerd. Dit is een 

aanzienlijke daling tegenover de vorige jaren (waaronder 

de crisisjaren). De Bemiddelingsdienst behandelt opnieuw 

ongeveer hetzelfde aantal ontvankelijke klachten als vóór 

de crisis (2007).

Uit deze cijfers zou kunnen worden afgeleid dat er ofwel in 

het algemeen minder ontvankelijke klachten zijn (omdat 

de instellingen transparanter werken en de cliënten beter 

worden geïnformeerd of omdat de cliënt opnieuw meer 

vertrouwen heeft in de financiële sector of omdat de cliënt 

zelf voorzichtiger en alerter is), ofwel dat de klachten op 

het niveau van de instelling beter beheerd, beantwoord 

en opgelost worden.

1 In dit aantal zitten ook een aantal dossiers die reeds in 2010 werden 
ingediend, maar pas in 2011 als ontvankelijke klachten konden worden 
behandeld.

1.1.3 De behandelde thema’s

Financiële instrumenten blijft ook in 2011 het 
belangrijkste thema. Daarna volgen, net zoals in 
2010, Betalingen en Kredieten.

Sinds 2009 is er voor elk thema een matige tot sterke 

daling op te tekenen. Enkel rubriek “Kredieten” verhoogt. 

Daar is er sinds 2009 een stijging vast te stellen van 30 

klachten. De opkomende klachten over kredieten maakt 

dat er niet langer kan gesproken worden over 1 of 2 

grote thema’s, maar wel over 3 grote thema’s: financiële 

instrumenten, betalingen en kredieten. Er dient hierbij te 

worden opgemerkt dat het verschil tussen betalingen en 

kredieten in 2011 zelfs quasi verwaarloosbaar is geworden 

(verschil van 5 klachten in 2011 tegenover een verschil 

van 41 klachten in 2010).
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VERDELING PER THEMA VAN DE ONTVANKELIJKE DOSSIERS IN 2009, 2010 EN 2011

2009 2010 2011 2009 2010 2011

1. Rekeningen en deposito's 117 108 76 11,68% 14,30% 11,99%

Zichtrekening 24 43 37 2,40% 5,70% 5,84%

Spaarrekening 76 49 27 7,58% 6,49% 4,26%

Overige 17 16 12 1,70% 2,12% 1,89%

           waarvan:termijnrekening 5 6 6 0,50% 0,79% 0,95%

           Kasbons 3 4 1 0,30% 0,53% 0,16%

           Pensioensparen 9 6 5 0,90% 0,79% 0,79%

2. Betalingen 203 186 153 20,26% 24,64% 24,13%

Bankkaarten 131 127 96 13,07% 16,82% 15,14%

Automatische loketten 14 16 16 1,40% 2,12% 2,52%

Cheques 11 4 5 1,10% 0,53% 0,79%

Lokettransacties 13 9 6 1,30% 1,19% 0,95%

Overschrijvingen - Domiciliëringen 22 21 21 2,20% 2,78% 3,31%

Internationale betalingen 12 9 9 1,20% 1,19% 1,42%

3. Kredieten 118 145 148 11,78% 19,21% 23,34%

Algemeen 3 4 0 0,30% 0,53% 0,00%

Hypothecaire kredieten 58 69 69 5,79% 9,14% 10,88%

Consumentenkredieten en kasfaciliteiten 45 53 63 4,49% 7,02% 9,94%

Groene leningen 2 5 4 0,20% 0,66% 0,63%

Registratie risicocentrale 9 12 11 0,90% 1,59% 1,74%

Overige 1 2 1 0,10% 0,26% 0,16%

4. Financiële instrumenten 455 219 173 45,41% 29,01% 27,29%

Beleggingsadvies en vermogensbeheer 250 108 63 24,95% 14,30% 9,94%

Bevek + tak 21 en tak 23 + gestructureerde 
producten

40 9 5 3,99% 1,19% 0,79%

Aan- en verkoop 81 48 32 8,08% 6,36% 5,05%

Corporate action 16 9 26 1,60% 1,19% 4,10%

Overige 68 45 47 6,79% 5,96% 7,41%

5. Diversen 109 97 84 10,87% 12,84% 13,25%

Wisselverrichtingen 3 6 4 0,30% 0,79% 0,63%

Diverse bankdiensten 18 34 13 1,80% 4,50% 2,05%

Nalatenschap 29 26 28 2,89% 3,44% 4,42%

Echtscheiding 5 3 2 0,50% 0,40% 0,32%

Minderjarige 12 4 9 1,20% 0,53% 1,42%

Overige 41 18 19 4,09% 2,38% 3,00%

Level Playing Field (LPF) (rekening cliënt) 0 0 0 0,00% 0,00% 0,00%

Basisbankdienst 0 2 0 0,00% 0,26% 0,00%

Bankverhuisdienst 1 4 9 0,10% 0,53% 1,42%

TOTAAL 912 698 572 100,00% 100,00% 100,00%
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1.1.4 Analyse van het resultaat van de klachten
In vergelijking met de vorige jaren heeft er zich in 

2011 geen noemenswaardige afwijking voorgedaan in 

de verdeling van de afgesloten klachten op basis van 

resultaat. 

Deze beweging in de hoofdthema’s is ook terug te 

vinden in de subthema’s. In 2010 was bankkaarten 

het grootste subthema, gevolgd op de tweede plaats 

door beleggingsadvies en vermogensbeheer en op de 

derde plaats door hypothecaire kredieten. In 2011 bleef 

bankkaarten het grootste subthema, maar op de tweede 

plaats staat nu hypothecaire kredieten en de derde 

plaats wordt gedeeld door consumentenkredieten en 

beleggingsadvies en vermogensbeheer. 

Of dit een tijdelijke trend is of eerder een constante 

evolutie, valt af te wachten.

38,50% van de klachten werd opgelost
Dit houdt in dat de financiële instelling ofwel meteen, 

spontaan, ofwel na enige gedachtewisseling of na formeel 

advies van de Bemiddelingsdienst een billijk voorstel 

heeft gedaan dat werd aanvaard door de cliënt. 

56,10% van de klachten was ongegrond
Dit betekent dat in 56,10% van de klachten de financiële 

instelling niets kon worden verweten en dat de 

Bemiddelingsdienst bij de financiële instelling dan ook 

niet kon aandringen op enige tegemoetkoming.

5,40% van de klachten was gegrond, maar het 
advies werd niet gevolgd door de financiële 
instelling
Voor deze categorie van klachten werd door de 

Bemiddelingsdienst een concrete fout weerhouden in 

hoofde van de financiële instelling en werd een advies 

uitgereikt in het voordeel van de cliënt, maar gaf de 

financiële instelling er geen positief gevolg aan.

Verdeling van de in 2011 afgesloten dossiers 
volgens resultaat  (in % en in absolute cijfers)
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Gegrond, niet gevolgd (37)
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Voor 2011 bedraagt het totaal aantal gegronde klachten 

299, d.w.z. 43,90% van het totaal aantal afgesloten 

dossiers tijdens het jaar. Dit totaal is inclusief de dossiers 

die voorgelegd werden aan het Bemiddelingscollege, 

waarvan de resultaten vermeld staan in punt 1.1.5.

Bij de gegronde klachten werden er 262 opgelost en 

werden 37 adviezen ten voordele van de cliënt niet 

gevolgd door de financiële instelling. Dit cijfer moet 

genuanceerd worden : 11 gevallen betreffen dezelfde 

zaak : Kobelco1.

1.1.5 Adviezen van het Bemiddelingscollege
In 2011 heeft het Bemiddelingscollege, dat zich uitspreekt 

over principekwesties en complexe dossiers, in totaal 21 

dossiers behandeld. 

1 Reeds in 2010 heeft het Bemiddelingscollege een eerste advies 
gegeven over de Kobelco-problematiek. Begin 2011 werd een tweede, 
bevestigend advies uitgebracht door het College. Dit advies kon, mits 
hier en daar details aan te passen, worden toegepast op alle Kobelco-
dossiers. Aangezien de financiële instelling dit advies niet wenste 
te volgen, dienden al deze dossiers in 2011 te worden afgesloten als 
“gegrond, niet gevolgd”. Deze zaak maakt momenteel het voorwerp uit 
van een gerechtelijke procedure.

Hieronder is terug te vinden welke thema’s door het 

college behandeld werden.

In 11 van de 21 dossiers werd de klacht als gegrond 

beschouwd en in de 10 overige als ongegrond. Van de 11 

gegronde dossiers, werden 5 adviezen van het College niet 

gevolgd. In de overige 6 dossiers kwamen de financiële 

instelling en de cliënt daarentegen wel tot een vergelijk.

Resultaat  klachten behandeld door 
Bemiddelingscollege in 2011 

Opgelost (6)

Gegrond, niet gevolgd (5)

Ongegrond (10)

28%

24%

48%

Thema's dossiers Bemiddelingscollege 2011

Betalingen (7)

Kredieten (6)

Financiële instrumenten (6)

Rekeningen (1)

Nalatenschap (1)

5%
5%

33%

28,5%

28,5%

Adviezen 
Bemiddelingscollege 2009 2010 2011

Gegrond waarvan 18 24 11

Opgelost 11 11 6

Niet gevolgd 7 13 5

Ongegrond 8 6 10

TOTAAL 26 30 21

Resultaat gegronde dossiers in 2011

Gegrond, niet gevolgd (37)

Opgelost (262)

12,4%

87,6%
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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. 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 euro, met uitsluiting 

van huurwaarborgrekening;

- de aanvrager heeft een consumentenkrediet van 

meer dan 6.000 euro bij een kredietinstelling;

- de aanvrager heeft spaartegoeden en een 

consumentenkrediet waarvan het gecumuleerde 

bedrag groter is dan 6.000 euro;

- de aanvrager heeft zich schuldig gemaakt aan 

oplichting, misbruik van vertrouwen, frauduleus 

bankroet, valsheid in geschrifte of witwassen van 

kapitalen.

De rol van de Bemiddelingsdienst 

De rol van de Bemiddelingsdienst 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. De Bemiddelingsdienst 

behandelt een dergelijke klacht bij voorrang en brengt 

een advies uit dat voor de kredietinstelling bindend is.

In 2011 ontving de Bemiddelingsdienst geen enkele klacht 

betreffende de basisbankdienst.

Cijfers

Kredietinstellingen die diensten aan particulieren 

aanbieden, zijn verplicht elk jaar cijfers mee te delen 

aan de Bemiddelingsdienst over het aantal geopende 

en bestaande basisbankdienstrekeningen, weigeringen 

en opzeggingen alsook over de redenen daarvoor. 

Onderstaande tabel bevat het resultaat voor 2011.

De Bemiddelingsdienst in cijfers

Statistieken basisbankdienst 2011

Aantal banken die basisbankdiensten hebben 
geregistreerd

12

Aantal geopende basisbankdiensten 1.095

Totaal aantal bestaande basisbankdiensten 8.605

Aantal weigeringen van openingen van 
basisbankdiensten (*)

8

Aantal opgezegde basisbankdiensten (**) 981

*: In de meeste gevallen waarin werd geweigerd om een rekening te 
openen, gold als reden dat de aanvrager reeds houder was van een 
zichtrekening.

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

2.1.1 Beleggingsadvies en vermogensbeheer
Sinds het uitbreken van de financiële crisis eind 2008, 

blijven de zogenaamde “eeuwigdurende” obligaties, 

die werden aangekocht als een zeer veilige belegging 

in de jaren 2004-2005, de beleggers teleurstellen. Velen 

onder hen verwachtten inderdaad niet alleen een mooie 

opbrengst (zoals aangekondigd), maar rekenden tevens 

op een vervroegde terugbetaling na 8 of 10 jaar. Door de 

crisis hebben deze beleggers niet kunnen genieten van 

Het College heeft zich eveneens uitvoerig uitgesproken 

over wat moet worden verstaan onder “gepersonaliseerde 

aanbeveling” en wanneer dit volgens de MiFID 

reglementering overeenstemt met een beleggingsadvies 

waarvoor een uitgebreid beleggersprofiel van de 

consument moet worden opgesteld vóór de aankoop 

(geschiktheidstest).

het verwachte rendement. Bovendien waren sommige 

beleggers zich niet bewust van het eeuwigdurend karakter 

van de belegging. De secundaire markt biedt niet altijd 

een uitweg. In 2011 heeft de Dienst opnieuw meerdere 

klachten ontvangen  over dit soort van beleggingen. 

Het Bemiddelingscollege heeft ook gewezen op de 

omvang van de informatieplicht die op de professioneel 

rust.

2. ENKELE THEMA’S IN BEELD

OMVANG VAN DE INFORMATIEPLICHT

Op advies van zijn personal banker, belegt de cliënt 75.000 EUR in de eeuwigdurende obligatie die hem 

werd aangeprezen per mail. Vijf jaar later stelt hij vast dat de intresten niet werden uitbetaald en bovendien 

gedurende twee jaar opgeschort zullen worden als gevolg van de financiële crisis. Hij dient klacht in voor het 

feit dat hij niet correct werd ingelicht.

Advies van het Bemiddelingscollege

Het College is van mening dat de bank niet de contractuele verplichting had om haar cliënten te verwittigen 

dat de emittent van een effect op een effectenrekening een coupon niet zal uitbetalen. Het College stelt 

daarentegen vast dat de informatie die de bank over de obligatie verstrekte op het moment van de intekening 

in 2005 ruim onvoldoende was. Door enkel aan te geven dat deze obligatie “eeuwigdurend” was, zonder 

te verduidelijken dat zij achtergesteld was, en door niet aan te geven dat de emittent kon beslissen dat de 

intresten niet worden uitbetaald, is de bank tekortgeschoten in haar verplichting nauwkeurige, duidelijke en 

gedetailleerde informatie te verstrekken. 

 (2010.1809)
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GEPERSONALISEERDE AANBEVELING = BELEGGINGSADVIES?

Het College stelt vast dat het financieel instrument niet had mogen verkocht worden door de bank onder het 

regime execution only geregeld door artikel 27, § 6, van de wet van 2 augustus 2002. Er is niet voldaan aan de 

vereiste toepassingsvoorwaarden voor dit regime: 

- Het betreft geen niet-complex financieel instrument; 

- De dienst werd niet geleverd op initiatief van de cliënt maar ingevolge een bevraging van de bank;

- Cliënt werd niet gepast gewaarschuwd (geen toezicht op de passendheid van het instrument). 

Er moet dus nagegaan worden of de geleverde dienst als beleggingsadvies kan beschouwd worden in de zin 

van artikel 27, § 4, van de wet van 2 augustus 2002 of als een andere dienst bepaald door artikel 27, § 5, van 

diezelfde wet.

Beleggingsadvies wordt gedefinieerd als het geven van gepersonaliseerde aanbevelingen aan een cliënt.

De term aanbeveling betreft de informatie van een kredietinstelling die rechtstreeks of onrechtstreeks een 

welbepaalde aanbeveling tot beleggen inhoudt aangaande een financieel instrument.

Onder gepersonaliseerde aanbeveling moet worden verstaan : een aanbeveling die wordt voorgesteld als 

zijnde aangepast aan die bepaalde persoon,(…). 

De vraag die zich stelt, is of de brief aan verzoeker kan beschouwd worden als een gepersonaliseerde aanbeveling 

of dat door het feit dat de brief aan alle cliënten werd gestuurd het advies niet meer als gepersonaliseerd kan 

gekenmerkt worden.

Bij het beoordelen van deze begrippen baseert het College zich op de beschouwingen van het Committee of 

European Securities Regulators (CESR).

Het CESR merkt op dat een aanbeveling de uitdrukking van een mening inhoudt. Een aanbeveling is tegengesteld 

aan informatie met feiten en cijfers. Het komt voor dat een onderneming niet de bedoeling heeft om de cliënt 

een aanbeveling te doen, maar dat ze toch in die zin handelt doordat zij de informatie subjectief laat worden 

op een manier die de cliënt aanstuurt om voor een welbepaald product te kiezen en niet voor een ander. Het 

kenmerk van een aanbeveling is dus dat ze de cliënt aanspoort tot een gedrag of actie.

In dit bepaalde geval geven de toon van de brief en de gebruikte bewoordingen de positieve mening van 

de bank weer over het product dat zij haar cliënten suggereert aan te kopen. Deze mededeling wil de cliënt 

overtuigen een bepaalde houding aan te nemen.

Wordt deze aanbeveling voorgesteld als aangepast aan de persoon ? 

Volgens het CESR kan een financieel instrument, zelfs bij het ontbreken van een expliciete formulering (This 

product would be the best option for you), impliciet voorgesteld worden als aangepast omdat de mededeling 

de cliënt wil aanzetten tot het nemen van een beslissing met betrekking tot dit specifiek instrument.

Het College stelt vast dat het wel degelijk een aanbeveling betreft waarbij de verzoeker ervan overtuigd kon 

zijn dat deze aangepast was aan zijn persoon.

Enkele thema’s in beeld
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Wordt de aanbeveling op een andere manier gedaan dan enkel door tussenkomst van een distributiekanaal of 

aan het publiek in het algemeen ?

Om te oordelen of een mailing die tegelijkertijd aan verschillende cliënten wordt gestuurd als een 

beleggingsadvies kan beschouwd worden, beveelt het CESR aan om volgende elementen in overweging te 

nemen : het doelpubliek, de inhoud van de boodschap en tenslotte de toon van de boodschap en de manier 

waarop deze door de cliënt kan aangevoeld worden.

Het College meent dat de bank een beleggingsadvies heeft gegeven. In dat opzicht moest de bank zich 

verzekeren van de geschiktheid van het instrument dat zij aanraadde. 

Via de vragenlijst die dient om zijn profiel te bepalen, heeft verzoeker aangegeven dat hij geen ervaring of 

kennis had inzake afgeleide producten. Zonder dat het nodig is om de andere criteria van de test te onderzoeken, 

stelt het College vast dat het aanbevolen instrument niet voldoet aan de geschiktheidstest.

Het College sluit zich niet aan bij de argumentatie van de bank dat het financieel instrument een gestructureerd 

product zou zijn en geen afgeleid product. Het gestructureerd product is een combinatie die minstens even 

complex is als een afgeleid product. Bovendien is een afgeleid product vaak een van de componenten van een 

gestructureerd product. Indien de bank de bedoeling had om afgeleide producten en gestructureerde producten 

verschillend te behandelen, had zij een onderscheid moeten maken in de vragenlijst van het beleggersprofiel 

en had zij zich moeten verzekeren van de kennis van de cliënt terzake. In ieder geval, en wat de technische 

kwalificatie ook mag zijn, het betreft een complex product dat niet had mogen worden verkocht onder het 

regime execution only.

De bank wil ook de kennis en ervaring van de cliënt aantonen door beleggingen in te roepen van vóór het 

invullen van het beleggersprofiel en het invoegetreden van de MiFID-bepalingen.

Het College meent dat de bank gebonden is door de antwoorden in de vragenlijst van het beleggersprofiel. 

Verzoeker heeft vermeld dat hij geen ervaring of kennis had over afgeleide producten. Dit antwoord kan een 

bewuste en weloverwogen keuze zijn om de strategie en doelstellingen van zijn beleggingen te sturen. Het 

kan ook, niettegenstaande eerdere aankopen, wijzen op het feit dat de cliënt vindt dat hij niet over voldoende 

kennis beschikt. In ieder geval is de bank gehouden aan de antwoorden die haar werden gegeven. Ze mag 

enkel afwijken van het profiel indien ze vooraf haar cliënt uitnodigt zijn profiel te wijzigen en ze er zeker van is 

dat de wijziging wel degelijk overeenstemt met de werkelijkheid.

Klacht gegrond. Advies niet gevolgd door de financiële instelling.
(2010.1346)
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2.1.2 Koop/verkoop
Inzake aankoop of verkoop van financiële instrumenten 

hebben de klachten meestal betrekking op de toegepaste 

koers. De cliënt denkt te kunnen genieten van de dagkoers 

zoals vermeld op een welbepaalde site, maar er wordt 

hem een hogere koers aangerekend, wat hij niet begrijpt.

2.1.3 Corporate action
Dit thema verdient ook bijzondere aandacht aangezien 

er heel wat corporate actions zijn uitgevoerd in 2011 (en 

deze trend zich mogelijk verderzet in 2012) en aangezien 

duidelijk is dat de beleggers hier heel wat vragen rond 

hebben. 

Voorafgaand dient nog te worden opgemerkt dat de 

Bemiddelingsdienst op dit moment niet bevoegd is om 

zich uit te spreken over het beheer van instellingen voor 

collectieve belegging in effecten (hierna: icbe’s). De 

corporate actions zelf van icbe’s kunnen dus niet worden 

beoordeeld. Daar kan in de toekomst echter wel verandering 

in komen indien de bevoegdheid voor buitengerechtelijke 

beslechting van consumentengeschillen betreffende de 

werkzaamheden van icbe’s, voorzien in artikel 100 UCITS 

IV1, aan de Bemiddelingsdienst zal worden toevertrouwd. 

Deze nieuwe bevoegdheid moet wel gerelativeerd worden 

aangezien het enkel Belgische icbe’s zou betreffen. Het 

merendeel van de icbe’s zijn niet Belgisch maar wel 

Luxemburgs of Frans. 

Corporate actions
Wat zijn eigenlijk corporate actions? Dit zijn maatregelen 

genomen door de algemene vergadering of raad van 

bestuur van een vennootschap waarvan de uitkomst 

gevolgen heeft voor de effecten uitgegeven door die 

vennootschap. Voorbeelden van corporate actions zijn: 

uitkeren speciaal dividend, uitgeven extra aandelen, 

splitsen of samenvoegen van aandelen, fusie, liquidatie.

1 UCITS IV = Richtlijn 2009/65/EG van 13 juli 2009 tot coördinatie van 
de wettelijke en bestuursrechtelijke bepalingen betreffende bepaalde 
instellingen voor collectieve belegging in effecten (icbe’s). Deze Europese 
Richtlijn is in werking getreden in juli 2011.

Corporate actions zijn vaak dwingend en dus verplicht 

voor de houder van het effect (bv. een aandelensplitsing, 

fusie of omwisseling). De houder wordt in dat geval 

louter geïnformeerd over de corporate action (zie verder: 

“Informatieverstrekking rond de corporate action”). Langs 

de andere kant zijn er ook vrijwillige corporate actions die 

een keuze of beslissing vereisen van de houder van het 

effect (bv. openbaar aankoopbod).

De klachten die door de Bemiddelingsdienst werden 

behandeld hadden meestal betrekking op corporate 

actions die een herstructurering inhielden met voelbare 

gevolgen voor de beleggers (vooral fusies door absorptie 

en vereffeningen). Het is logisch dat de belegger niet 

klaagt over corporate actions die geen negatieve gevolgen 

hebben voor hem of zijn effecten.

Ook een belangrijk aantal van de dossiers had betrekking 

op een zeer ongunstig aanbod tot terugkoop door de 

uitgevende instelling Bank of Ireland waarop de belegger 

verplicht moest ingaan.

Uit de klachten kan worden afgeleid dat de beleggers vaak 

problemen hebben met de gebrekkige (voorafgaande) 

communicatie omtrent de corporate actions zelf en de 

eraan verbonden gevolgen en uitvoeringsmodaliteiten. 

De beleggers aanvaarden daarnaast vaak niet dat ze niet 

hebben kunnen of mogen meebeslissen over de corporate 

action en hebben het er moeilijk mee dat ze verplicht 

worden de corporate action te “ondergaan”. Bovendien 

bestaat er bij de beleggers vaak onduidelijkheid rond de 

rol van de financiële instelling waarbij de beleggers het 

betrokken effect op een effectenrekening aanhouden. 

Enkele thema’s in beeld



12

Jaarverslag Ombudsfin 2011

Informatieverstrekking rond de corporate action
De belegger, houder van een effect dat betrokken is bij 

een nakende corporate action waarbij geen keuze of 

beslissing van de belegger vereist is, dient op voorhand 

louter door de uitgevende instelling geïnformeerd te 

worden. In tegenstelling tot wat vele beleggers denken, 

moeten ze echter niet persoonlijk worden aangeschreven. 

Een publicatie in een aantal financiële dagbladen volstaat 

opdat de uitgevende instelling zou voldoen aan haar 

informatieplicht. Aan beleggers geven wij dan ook de raad 

zich op regelmatige basis te informeren over eventuele 

corporate actions via financiële dagbladen. Ook op het 

internet zijn de berichtgevingen normaal gezien terug 

te vinden. In de berichten staat duidelijk vermeld wat de 

beslissing juist inhoudt en wat de belangrijkste gevolgen 

zijn voor de beleggers.

Anders is het voor corporate actions waarbij de houder 

van een effect een keuze moet maken of een beslissing 

moet nemen. In dat geval zal hij bijkomend -bovenop de 

algemene kennisgeving van de uitgevende instelling- 

persoonlijk over de corporate action worden geïnformeerd 

door de instelling waarbij hij zijn effecten aanhoudt. Er zal 

duidelijk worden vermeld tegen welke datum de belegger 

een beslissing dient te nemen.

Soms geldt het bericht louter ter kennisgeving van de 

beslissing van de raad van bestuur van de uitgevende 

instelling. In andere gevallen echter worden de beleggers/

aandeelhouders via het bericht opgeroepen om deel 

te nemen aan een (bijzondere) algemene vergadering 

waarin zal beslist worden over de corporate action. Op 

die manier krijgen de beleggers de kans zich uitdrukkelijk 

voor of tegen de corporate action uit te spreken. Na de 

(bijzondere) algemene vergadering worden de beleggers 

via een nieuw bericht op de hoogte gebracht van de 

genomen beslissing en de gevolgen ervan.

In principe staat in het prospectus van het beleggings-

product vermeld op welke manier en door welke organen 

(raad van bestuur dan wel (bijzondere) algemene 

vergadering) kan beslist worden over een corporate action. 

Indien de belegger twijfels heeft over hoe een bepaalde 

beslissing werd genomen, kan die de gehanteerde 

procedure toetsen aan de bepalingen in het prospectus.

“Een belegger dient niet 
altijd persoonlijk te worden 

aangesproken over een 
nakende corporate action. 
Een berichtgeving door de 
uitgever van de effecten 
in een aantal financiële 

dagbladen kan volstaan.”

Rol van de financiële instelling waarbij de belegger 
zijn effectenrekening aanhoudt
In tegenstelling tot wat vele beleggers denken, dient de 

financiële instelling waarbij de belegger zijn effecten op 

een effectenrekening aanhoudt de belegger niet altijd 

pro-actief te informeren over nakende corporate actions. 

Zoals hierboven vermeld dient die enkel de belegger te 

informeren in het geval het een corporate action betreft 

waarbij de belegger een keuze dient te maken. 

Het is ook niet omdat de belegger effecten aanhoudt op 

een effectenrekening bij een bepaalde instelling dat die het 

beheer van deze effecten aan haar overdraagt. De financiële 

instelling heeft als bewaarnemer eerder een passieve rol 

bij het beheer van de in bewaring gegeven effecten en 

mag geen daden van beschikking stellen met betrekking 

tot deze effecten. Zij is echter wel gehouden tot het 

stellen van enkele louter conservatoire handelingen, zoals 

bijvoorbeeld het innen van dividenden, het hernieuwen 

van couponbladen of het omruilen van effecten. De 

financiële instelling waarbij de belegger zijn effecten op 

een effectenrekening aanhoudt is als bewaarnemer van 

die effecten met andere woorden verplicht, bij corporate 

actions waarbij geen keuze vereist is van de belegger, de 

corporate action uit te voeren overeenkomstig de bekend 

gemaakte uitvoeringsmodaliteiten. 
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“De financiële instelling 
waarbij u uw effecten op een 
effectenrekening aanhoudt is 
als bewaarnemer verplicht, 
bij corporate actions waarbij 
geen keuze vereist is van de 
belegger, de corporate action 
uit te voeren overeenkomstig 

de bekendgemaakte 
uitvoeringsmodaliteiten.” 

Mogelijke gevolgen van een corporate action
Bij een fusie van fondsen kan onder andere de 

kostenstructuur wijzigen (instapkosten en beheerskosten 

worden verhoogd) en kan de belegger in bepaalde 

gevallen roerende voorheffing verschuldigd zijn. Ook 

kunnen de effecten gedurende een langere periode 

onbeschikbaar zijn (bv. bij vereffening). Hier wordt verder 

ingegaan op de gevolgen die het meest aan bod kwamen 

in de klachten.

Enkele thema’s in beeld

WIJZIGING KOSTENSTRUCTUUR NA FUSIE FONDSEN

Verzoeker meldt dat werd beslist om het fonds, waarin hij 10 jaar geleden heeft belegd, samen te voegen met 

een ander fonds waarvan de kostenstructuur niet dezelfde is. De kosten van het nieuwe fonds liggen hoger. Hij 

gaat hier niet mee akkoord.

De bank informeert dat deze wijziging werd uitgevoerd na een beslissing van een buitengewone algemene 

vergadering. De bank bevestigt dat hierdoor de toetredings- en beheerskosten zijn verhoogd. Aangezien de 

verzoeker reeds is toegetreden zal hij geen schade ondervinden van de hogere toetredingskosten. De hogere 

beheerskosten zal hij echter wel verschuldigd zijn. De bank verduidelijkt dat deze beheerskosten op objectieve 

basis worden vastgelegd en geenszins afhankelijk zijn van het behaalde resultaat van het fonds.

De bank zegt meermaals beleggingsgesprekken te hebben gevoerd om informatie te verschaffen over eventuele 

alternatieve beleggingen. De verzoeker is hier echter nooit verder op ingegaan.

Advies van de Bemiddelingsdienst

Betreffende de wijzigingen binnen het fonds is de Dienst niet bevoegd om zulke beslissingen en/of beheer van 

een fonds te beoordelen. 

De voorgeschreven procedure voor fusie van fondsen werd gevolgd.

De Dienst stelt vast dat de bank vóór de fusie de cliënt verschillende alternatieven heeft voorgesteld waarop 

hij niet is ingegaan. De cliënt heeft ervoor gekozen zijn deelbewijzen te behouden ondanks de gestegen 

kosten. De Dienst gaat ervan uit dat hij deze beslissing met kennis van zaken heeft genomen.

Klacht ongegrond.
(2011.0947)
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Roerende voorheffing
In principe is roerende voorheffing enkel verschuldigd 

wanneer de belegger een meerwaarde ontvangt op zijn 

effecten. In de behandelde dossiers werd de roerende 

voorheffing echter geheven louter door het feit dat de ene 

effecten werden omgezet in de andere effecten (fusie 

door absorptie) en dat de nieuwe effecten een hogere 

waarde hadden dan de start- of referentiewaarde van de 

opgeslorpte effecten. De beleggers klagen aan dat geen 

daadwerkelijke meerwaarde werd ontvangen en dat de 

belasting dan ook onterecht werd afgehouden door de 

financiële instelling. 

Er kan worden bevestigd dat de financiële instellingen, 

overeenkomstig het Wetboek Inkomstenbelastingen, in de 

specifiek door deze wet voorziene gevallen, daadwerkelijk 

gehouden zijn reeds roerende voorheffing af te houden, 

ook al is de meerwaarde op het moment van de heffing 

niet daadwerkelijk verworven door de belegger. Het is 

voor de toekomst ook onzeker of hij daadwerkelijk een 

meerwaarde zal kunnen genieten op deze effecten. Indien 

de waarde van de effecten op het moment van verkoop 

lager is dan op het moment van de omzetting, zal de 

belegger de facto teveel belast zijn. Gezien de duidelijke 

wetgeving daaromtrent moet de financiële instelling de 

roerende voorheffing bij omzetting inhouden en moet de 

belegger dit eventuele -op het ogenblik van omzetting 

onzekere- verlies dus zelf dragen. Bijkomend dient te 

worden gemeld dat de belegger nooit dubbel zal worden 

belast voor dezelfde meerwaarde. Indien de belegger na 

de omzetting zijn effecten verkoopt, zal hij enkel worden 

belast op de eventuele meerwaarde, gerealiseerd vanaf 

het moment van de uitvoering van de fusie (waarde van 

het nieuwe effect geldt als referentiewaarde).

“Bij omzetting van effecten 
kan de financiële instelling 

gehouden zijn roerende 
voorheffing af te houden, 
ook al is de meerwaarde 

op het moment van 
de omzetting de facto 

niet verworven door de 
belegger.”

Langdurige onbeschikbaarheid van fondsen
Wanneer een fonds wordt vereffend krijgen de houders 

van de betrokken deelbewijzen of aandelen in principe de 

kans net vóór de vereffening de effecten te verkopen tegen 

de op dat moment geldende netto-inventariswaarde. 

De beleggers worden zowel geïnformeerd over de 

vereffening als over de uiterste verkoopdatum (uiterste 

beschikbaarheidsdatum van de effecten vóór vereffening).

Indien de belegger niets onderneemt, wordt  hij geacht 

ermee in te stemmen de vereffening af te wachten. 

Het is niet ongewoon dat een vereffening van een fonds 

heel wat tijd in beslag neemt. Beleggers klagen over 

deze lange en onzekere periode waarin zij niet kunnen 

beschikken over hun fondsen (noch over de effecten 

zelf, noch over de tegenwaarde van de effecten). Noch 

de financiële instelling waarbij de belegger zijn effecten 

aanhoudt, noch de belegger zelf kan op voorhand een 

concreet antwoord bieden op de vraag wanneer en aan 

welke waarde de effecten zullen worden uitbetaald. 

In sommige gevallen is het voordeliger voor de belegger 

de vereffening af te wachten, in andere gevallen zal de 

belegger achteraf moeten vaststellen dat hij beter het 

effect vóór de vereffening had verkocht. 
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De beleggers hopen via de Bemiddelingsdienst onder 

andere een schadevergoeding te verkrijgen van hun 

financiële instelling. Sommigen begroten hun schade aan 

de hand van een dagintrest voor elke dag die verstreken 

is tussen de onbeschikbaarheid van de effecten enerzijds, 

en de dag van uitbetaling anderzijds. Daarnaast vragen ze 

de financiële instelling ook soms het verschil bij te passen 

tussen de waarde van het effect vóór vereffening en de 

vereffeningswaarde.

De financiële instellingen zijn niet verplicht in te gaan 

op dit verzoek tot schadevergoeding aangezien zij 

in de regel geen invloed hebben op de duurtijd van 

dergelijke vereffeningen, noch op de uiteindelijke 

vereffeningswaarde van de effecten. Zij kunnen natuurlijk 

steeds volledig vrijblijvend, vanuit commercieel oogpunt, 

een tegemoetkoming overwegen.

“Het is niet ongewoon 
dat een vereffening van 
een fonds heel wat tijd 

in beslag neemt. Noch de 
financiële instelling waarbij 
de belegger zijn effecten 

aanhoudt, noch de belegger 
zelf kan op voorhand een 
concreet antwoord bieden 

op de vraag wanneer en aan 
welke waarde de effecten 
zullen worden uitbetaald.” 

Het meest extreme dossier was een dossier waarin de 

belegger de hulp van de Bemiddelingsdienst inriep omdat 

hij na 3 jaar nog steeds niet kon beschikken over zijn 

fondsen. Deze cliënt had deelbewijzen in een icbe naar 

Luxemburgs recht waarvan de algemene vergadering 

in januari 2008 had beslist over te gaan tot vereffening. 

In eerste instantie werd beslist de deelbewijzen in 

vereffening om te zetten in deelbewijzen van een 

andere icbe naar Luxemburgs recht. Cliënt meldde dat de 

omzetting in maart 2011 nog steeds niet was uitgevoerd.

Aangezien het een icbe naar Luxemburgs recht betrof 

en het hier toch over een ongewoon lange periode van 

onbeschikbaarheid ging, achtte de Bemiddelingsdienst 

het aangewezen de “Commission de surveillance du 

secteur financier” in Luxemburg te consulteren. Deze 

informeerde de Bemiddelingsdienst dat een bijzondere 

algemene vergadering van de te vereffenen icbe in 

september 2010 had beslist de deelbewijshouders uit te 

betalen (in de plaats van de deelbewijzen om te zetten) 

en dat de vereffening afgesloten werd in mei 2011. De 

cliënt werd uiteindelijk uitbetaald op 13 juli 2011. 

Enkele thema’s in beeld
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ONBESCHIKBAARHEID EFFECTEN BIJ VEREFFENING

Cliënt is eigenaar van een groot aantal deelbewijzen van een bepaald fonds. Begin 2011 ontvangt hij brieven 

van zijn bank waarin wordt gemeld dat dit fonds zal worden vereffend. Hij vindt de inhoud van de brieven 

onduidelijk en onnauwkeurig en raadpleegt zijn adviseur. Cliënt wordt geïnformeerd dat indien hij tegen een 

bepaalde datum niets onderneemt, hij de opbrengst van zijn deelbewijzen zal ontvangen na vereffening, 

vermoedelijk na 2 à 3 weken.

Pas 4 maanden later ontvangt hij de betaling van zijn deelbewijzen. Verzoeker beweert schade te hebben 

geleden door de lange periode waarin hij niet kon beschikken over (de tegenwaarde van) zijn effecten. Hij 

meldt daarnaast dat de vereffeningswaarde lager was dan de waarde van de deelbewijzen vóór vereffening 

en hij haalt ook aan dat de wisselkoers minder gunstig was in de periode na vereffening dan vóór vereffening. 

Advies van de Bemiddelingsdienst

De communicatie van de bank bevatte geen fouten maar had wel duidelijker en meer op maat van de cliënt 

mogen worden opgesteld. Dit gegeven op zich kan echter niet tot gevolg hebben dat de bank gehouden is tot 

enige vergoeding.

De bank heeft in haar brieven de cliënt geïnformeerd dat hij een keuze moest maken: ofwel moest hij zijn 

effecten verkopen vóór een bepaalde datum, ofwel moest hij de vereffening afwachten. Nergens was 

een verbintenis van de bank te lezen betreffende de uitvoeringstermijn van de vereffening. De adviseur 

had wel mondeling gesproken over een termijn van 2 à 3 weken; dit bleek achteraf niet correct te zijn. De 

Bemiddelingsdienst sluit echter uit dat deze informatie te kwader trouw onjuist werd verstrekt. Noch de 

bank, noch de cliënt kon op voorhand weten hoelang de vereffening zou aanslepen. De Bemiddelingsdienst 

heeft de bank verzocht in de toekomst geen enkele uitspraak te doen over concrete uitvoeringstermijnen van 

vereffeningen. Zo kan worden vermeden dat verkeerde verwachtingen worden gecreëerd bij de cliënten.

Uit het dossier blijkt dat de cliënt voldoende geïnformeerd was om volledig autonoom voor zichzelf de beste 

beslissing te nemen. In principe dient hij zelf in te staan voor de gevolgen van deze beslissing.

De cliënt had aangehaald dat de waarde van de deelbewijzen en de wisselkoers minder gunstig waren na 

vereffening dan vóór vereffening.

Wat de waarde van de deelbewijzen betreft, dient opgemerkt te worden dat, indien hij ze had verkocht vóór 

vereffening, hij beurstaks zou hebben moeten betalen. Hier had de cliënt geen rekening mee gehouden in 

zijn berekening. De vereffeningswaarde bleek hoger te zijn dan de reële tegenwaarde van de effecten vóór 

vereffening. De verzoeker had op dit vlak dus geen nadeel geleden. Ook wat de wisselkoers betreft, werd 

vastgesteld dat de verzoeker niet de juiste wisselkoers hanteerde waardoor hij verkeerde resultaten bekwam. 

Ook op dit vlak was er geen schade. 

De Bemiddelingsdienst besluit dat de bank ten gronde niets te verwijten valt en stelt vast dat het voor de 

verzoeker in dit geval gevoelig voordeliger is geweest de vereffening af te wachten. De verzoeker heeft geen 

enkele schade geleden.

Klacht ongegrond.
(2011.1120)
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Bank of Ireland
Eveneens belangrijk om te belichten zijn de dossiers 

die werden ontvangen omtrent de eeuwigdurende 

achtergestelde obligatieleningen uitgegeven door Bank of 

Ireland. Deze obligatieleningen werden via verschillende 

financiële instellingen aangeboden aan een groot aantal 

particuliere beleggers.

De beleggers zijn ontevreden omdat Bank of Ireland 

eenzijdig beslist heeft de obligatielening terug te betalen 

aan 0,001%. Vele beleggers hebben een aanzienlijk bedrag 

belegd in dit product en lijden dus enorme verliezen. Zij 

dachten in een veilig product te hebben belegd. Zij vragen 

zich af of zoiets zomaar kon worden beslist. 

De terugbetaling aan 0,001% werd voorafgegaan door 

een Exchange offer uitgaande van Bank of Ireland Group 

die enkel gericht was tot institutionele beleggers (en 

niet tot particuliere beleggers). Deze beleggers konden 

tijdelijk ingaan op een bod tot terugkoop aan 8%. Van 

de institutionele beleggers die niet zijn ingegaan -en 

van de particuliere beleggers die niet konden ingaan- op 

dit bod, werden op 27 juli 2011 de obligaties verplicht 

teruggekocht aan 0,001%. 

In deze dossiers werden zowel de bevoegde Ierse 

autoriteiten als de Belgische Autoriteit voor Financiële 

Diensten en Markten (FSMA) geraadpleegd. Hun input kan 

een bepalende rol spelen in de verdere analyse en het 

uiteindelijke advies van de Bemiddelingsdienst. 

Besluit
Bij wijze van besluit kan worden gesteld dat bepaalde 

beslissingen van de raad van bestuur of de (bijzondere) 

algemene vergadering van icbe’s in sommige gevallen 

ingrijpende, nadelige gevolgen kunnen hebben voor de 

belegger. De belegger voelt zich buitengesloten en ervaart 

een corporate action als iets wat hij moet “ondergaan”. 

Voor hem gunstige alternatieven worden hem niet altijd 

aangeboden. 

Op dit moment kan de Bemiddelingsdienst zich niet 

uitspreken over het beheer van een icbe en kan zij de 

verzoekers ten gronde dus niet verder helpen. 

De klachten betreffende corporate actions zijn doorgaans 

ongegrond omdat de klacht geformuleerd is ten aanzien 

van de financiële instelling waarbij de verzoeker zijn 

effecten op effectenrekening aanhoudt. De financiële 

instelling heeft echter in principe geen enkele invloed op 

de beslissingen van de icbe’s en kan dan ook niet, louter 

op basis van het feit dat zij de corporate action uitvoert als 

bewaarnemer van de effecten, gehouden zijn tot enige 

tegemoetkoming. Enkel wanneer zij de belegger niet 

of niet tijdig informeert over corporate actions die van 

hem een keuze vereisen, kan de bank eventueel worden 

aangesproken.

Wij raden de beleggers in elk geval aan de financiële 

berichtgevingen omtrent hun beleggingen op te volgen 

en ook om de prospectussen door te nemen. Daarin is 

heel wat relevante informatie voorhanden, onder andere 

over welke organen welke beslissingen onder welke 

voorwaarden kunnen nemen en laten uitvoeren.

Enkele thema’s in beeld

AANBEVELINGEN AAN DE BELEGGERS

- Wees u ervan bewust dat de fondsen waarin u vandaag belegt morgen voorwerp kunnen zijn van 

wijzigingen.

- Besteed de nodige aandacht aan de inhoud van de prospectussen.

- Informeer u op regelmatige basis over eventuele nakende corporate actions.
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2.2 BETALINGSDIENSTEN – FRAUDULEUS 
GEBRUIK VAN KAARTEN

De klachten over het frauduleus gebruik van een 

betaalkaart1 blijven talrijk. Terwijl de gevallen van 

skimming blijven afnemen, is dit helaas niet zo voor de 

meer klassieke gevallen van diefstal. 

Toegepaste wetgeving
Als een cliënt aan zijn financiële instelling vraagt om 

schadeloosstelling voor de gevolgen van frauduleuze 

verrichtingen, is de wet van 10 december 2009 betreffende 

de betalingsdiensten van toepassing. 

Twee periodes moeten worden onderscheiden : de 

periode vóór het verwittigen van het verlies of de diefstal 

en de periode na de verwittiging van Card Stop of de 

financiële instelling. De financiële instelling zal gehouden 

worden tot totale terugbetaling van de frauduleuze 

afhalingen die plaatsvonden na de verwittiging van Card 

Stop of de financiële instelling. De betwiste afhalingen 

die plaatsvonden vóór de verwittiging, dient de financiële 

instelling eveneens terug te betalen, maar wel verminderd 

met een franchise van 150 EUR. De terugbetaling gebeurt 

echter niet systematisch. De wet voorziet dat de cliënt 

zelf zijn schade moet dragen indien hij het misbruik heeft 

mogelijk gemaakt of vergemakkelijkt door frauduleus of 

grof nalatig gedrag.

1  Dit omvat zowel debet- als kredietkaarten.

De vraag die zich dus onvermijdelijk stelt in de dossiers 

voorgelegd aan de Dienst is of de kaarthouder grove 

nalatigheid kan verweten worden of niet. We kunnen 

grove nalatigheid omschrijven als een onredelijk 

gedrag dat nooit door een normaal redelijk persoon in 

gelijkaardige omstandigheden zou worden vertoond. Het 

betreft dus een verregaande nalatigheid, die de gewone 

onvoorzichtigheid overtreft.

Om het grof nalatig karakter van een gedrag te beoordelen, 

bepaalt de wet dat men rekening dient te houden met 

het geheel van de feitelijke omstandigheden. De wet 

weerhoudt niettemin twee gedragingen die, ongeacht de 

omstandigheden, als grove nalatigheid moeten worden 

beschouwd : het niet verwittigen van Card Stop of de 

financiële instelling van zodra men weet dat de kaart 

gestolen is en het noteren van zijn code op de kaart of op 

een document dat bewaard wordt bij de kaart.

“De financiële instelling 
dient de eventuele 

grove nalatigheid van de 
kaarthouder te bewijzen.”

AANBEVELINGEN AAN DE SECTOR

- Informeer de cliënt dat de fondsen die hij aankoopt steeds voorwerp kunnen zijn van wijzigingen in de 

toekomst.

- Raad de cliënt aan zich regelmatig te informeren over eventuele nakende corporate actions.

- Maak de cliënt bewust van de belangrijke informatie die vermeld staat in de prospectussen.
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CODE INGETIKT OP VRAAG VAN DE DIEF

Verzoekster bevindt zich in een agentschap om een afhaling van 100 EUR te doen. Bij haar aankomst leidt een 

man haar onder een of ander voorwendsel naar een van de terminals. Ze voert haar verrichting uit maar plots 

blokkeert het scherm en is het onmogelijk om haar kaart terug te krijgen. In werkelijkheid werd ze ongemerkt 

bestolen door de man die aanwezig is in het agentschap. De onbekende raadt haar aan de code opnieuw in te 

tikken teneinde haar geblokkeerde kaart terug te krijgen. Dit heeft geen resultaat, maar korte tijd nadien komt 

de onbekende terug bij de terminal van verzoekster en kijkt of hij nog kan helpen. De kaart van verzoekster 

komt tevoorschijn. Diezelfde avond stelt ze vast dat 1.500 EUR van haar rekening werd opgenomen. De man 

heeft inderdaad de frauduleuze afhalingen in het agentschap uitgevoerd terwijl verzoekster bleef proberen om 

haar kaart terug te krijgen. 

Advies van de Bemiddelingsdienst

De frauduleuze verrichtingen werden mogelijk gemaakt door het gedrag van de verzoekster, want indien 

zij haar code niet opnieuw had ingetikt op verzoek van de oplichter had deze de code niet kunnen afkijken. 

Het feit gevolg gegeven te hebben aan het verzoek van een onbekende moet in deze omstandigheden 

worden beschouwd als een grove nalatigheid omdat een normaal voorzichtig en redelijk persoon nooit zou 

kunnen geloven dat de code intikken de kaart zou kunnen deblokkeren. Bovendien hadden de ‘ongewone’ 

omstandigheden (kaart die plots blokkeert, terminal aangewezen door een onbekende) haar argwaan moeten 

wekken. 

Klacht ongegrond.
(2011.0693)

Enkele thema’s in beeld

Typische gevallen
De kaartendossiers die aan de Dienst voorgelegd 

worden, betreffen regelmatig diefstallen die in een self-

bank plaatsvonden en waarbij de dieven volgens een 

vast patroon te werk gingen. Terwijl de cliënt aan een 

automatisch loket verrichtingen doet, wordt zijn aandacht 

door de dief afgeleid. Op dat moment steelt de dief (of 

een medeplichtige) de kaart. Wanneer de cliënt vaststelt 

dat zijn kaart niet meer uit het apparaat te voorschijn 

komt, gaat hij ervan uit dat zijn kaart werd ingeslikt.

De dief maakt van deze verkeerde indruk gebruik om ook 

te code te achterhalen. Hij houdt zijn slachtoffer voor dat, 

om de kaart terug te krijgen, hij enkel zijn code opnieuw 

dient in te tikken op het apparaat of op een ander apparaat 

indien dat waar de kaart zogezegd is in geblokkeerd niet 

over een numeriek klavier beschikt omdat het gaat om 

een machine die enkel rekeninguittreksels afdrukt. Door 

deze list kan de oplichter kennisnemen van de geheime 

code om daarna frauduleuze afhalingen te doen. 

In deze gevallen besluit de Bemiddelingsdienst dat het 

frauduleus gebruik van de kaart mogelijk werd gemaakt 

door grof nalatig gedrag van de cliënt. De geheime code 

intikken op vraag van een onbekende, terwijl men denkt 

dat de kaart werd ingeslikt door een apparaat, is immers 

een ongewone omstandigheid die zou moeten aanzetten 

tot voorzichtigheid, a fortiori wanneer men gevraagd 

wordt de code in te tikken op een apparaat waarin de kaart 

zich niet bevindt. Dit is zeer onredelijk gedrag aangezien 

een normaal voorzichtig persoon dit niet zou doen.

De situatie is vanzelfsprekend verschillend indien de 

dief, voorafgaand aan de diefstal, de code afkijkt in het 

agentschap of in een winkel en dit zonder medeweten 

van de cliënt. In het algemeen kan in zo’n geval, shoulder 

surfing genoemd, geen grove nalatigheid weerhouden 

worden. 
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CODE GENOTEERD?

Verzoekster doet boodschappen in de Nieuwstraat te Brussel en betaalt met haar bankkaart om 15u15 en 

15u36. Tegen 19u30 gaat ze naar het Centraal Station en in de trein huiswaarts stelt ze vast dat haar portefeuille 

werd gestolen. Later zal ze vaststellen dat frauduleuze afhalingen die bewuste dag rond 19u30 plaatsvonden. 

Zij vraagt de bank om terugbetaling.

De bank verwijt verzoekster grove nalatigheid. Volgens haar is er geen twijfel mogelijk dat de code was 

genoteerd op de kaart of op een document bewaard in de portefeuille. Men kan tot deze veronderstelling 

komen omdat de dief de afhalingen heeft uitgevoerd op basis van de juiste geheime code en  het volgens de 

bank onwaarschijnlijk is dat hij de code heeft afgekeken gezien meerdere uren verstreken zijn tussen de diefstal 

en de laatste verrichting uitgevoerd door verzoekster.

Advies van het Bemiddelingscollege

De bank slaagt er niet in te bewijzen dat de code effectief genoteerd was en dat verzoekster met andere 

woorden een grove nalatigheid heeft begaan. Gezien het geheel van feitelijke omstandigheden kan immers 

niet met zekerheid uitgesloten worden dat de dief verzoekster heeft bespioneerd toen zij haar betaling 

uitvoerde en daarna het gepaste moment heeft afgewacht om de portefeuille te stelen. Te meer daar er 

slechts een korte tijdspanne is tussen de diefstal en de laatste niet betwiste transacties en de diefstal heeft 

plaatsgevonden in de nabijheid van de winkel waar de betalingen plaatsvonden. 

Klacht gegrond. Advies niet gevolgd door de financiële instelling.
(2011.1376)

Het frauduleus gebruik van de kaart kan ook het gevolg 

zijn van een meer klassieke diefstal zoals bv. door een 

zakkenroller. In dit geval zal de rol van de Dienst erin 

bestaan na te gaan hoe de dief de geheime code van zijn 

slachtoffer heeft kunnen bemachtigen, zodat kan worden 

bepaald of het kennen van de code het resultaat is van al 

dan niet grof nalatig gedrag van de kaarthouder.

Indien er een geloofwaardige mogelijkheid bestaat dat de 

code werd afgekeken door de dief vlak voor de diefstal 

zonder medeweten van zijn toekomstig slachtoffer 

(shoulder surfing), wordt de toegang tot de code niet als 

een element van grove nalatigheid beschouwd. Grove 

nalatigheid zal daarentegen wel weerhouden worden 

indien er een te lange termijn zit tussen de laatste niet 

betwiste verrichting van de verzoeker en de frauduleuze 

verrichtingen. 

In dit geval is er een vermoeden dat de code genoteerd 

stond op de kaart of op een document dat bewaard wordt 

bij de kaart (in de portefeuille of eventueel gestolen 

tas). Het is immers technisch onmogelijk om de code te 

achterhalen op basis van de kaart zelf. Aangezien het 

noteren van de code door de wet als grof nalatig wordt 

beschouwd, moet de bank de cliënt niet schadeloosstellen. 
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AANBEVELINGEN AAN DE KAARTGEBRUIKERS

Om misbruik te voorkomen of de gevolgen ervan te beperken:

- Controleer de gebruikslimieten van uw kaart en pas ze aan aan uw behoeften.

- Bewaar de kaart altijd op een veilige plaats.

- Leen uw kaart nooit uit, zelfs niet aan familie of kennissen.

- Schrijf uw code nooit op de kaart of op een document dat bij de kaart wordt bewaard, zelfs niet in gecodeerde 

vorm (bv. in de vorm van een fictief telefoonnummer).

- Deel uw code nooit mee aan een derde, zelfs niet aan een vertrouwenspersoon.

- Gebruik geen code die gemakkelijk te raden is, zoals uw geboortedatum of uw geboortejaar.

- Tijdens een transactie aan een automatisch loket:
 - Laat u niet afleiden door een derde, zelfs al beweert hij u te willen helpen.
 - Vorm vooral niet uw geheime code op verzoek van iemand, zelfs al wordt dit geacht een probleem met 

een geblokkeerde kaart op te lossen.

- In geval van diefstal/verlies/geblokkeerde/ingeslikte (zelfs tijdelijk) kaart :
 - Bel onmiddellijk Card Stop (070/344 344) of uw financiële instelling!

AANBEVELINGEN AAN DE SECTOR

- Wijs op de veiligheidsrichtlijnen wanneer u een kaart uitreikt.

- Herinner de kaarthouder eraan dat hij zijn gebruikslimiet kan verlagen (indien mogelijk).

- Herinner eraan dat een “ingeslikte” kaart gelijkstaat met een verloren of gestolen kaart.

Enkele thema’s in beeld

2.3 KREDIETEN

In de loop der jaren is er bij de Bemiddelingsdienst 

een toename vastgesteld van het aantal klachten rond 

kredieten. Het aantal nam nog toe in 2011, zowel in 

absolute cijfers als in verhouding tot het totaal aantal 

klachten. 

Deze klachten kunnen opgesplitst worden in twee grote 

categorieën : de klachten betreffende consumenten-

kredieten en de klachten over hypothecaire kredieten. 

Deze twee groepen zijn nagenoeg even groot. 

Deze twee soorten kredieten zijn heel verschillend zowel 

door hun respectievelijke eigenschappen als door de 

wetgeving die erop van toepassing is. De problemen 

die zich stellen, zijn erg verschillend naargelang het gaat 

over een consumentenkrediet of een hypothecair krediet. 

Zo is de wet op het consumentenkrediet uitgebreider 

dan de wet op het hypothecair krediet. Dit verhoogt 

de bescherming van de consument en geeft hem de 

mogelijkheid om de geldigheid van het krediet of de 

voorwaarden van de toekenning ervan in vraag te stellen. 

Wat het hypothecair krediet betreft, zijn de verzoekers 

eerder gefocust op bepaalde aspecten van het krediet, 

zoals het fiscale aspect of de behandelingstermijn van de 

kredietaanvraag. 
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Ondanks dit fundamenteel onderscheid tussen de 

twee soorten kredieten stellen sommige vragen zich 

toch zowel voor een hypothecair krediet als voor een 

consumentenkrediet.

Een typisch voorbeeld is dit van verzoekers die beroep 

doen op de Bemiddelingsdienst omdat ze geen duidelijke 

informatie krijgen over de verschuldigde bedragen. Dit 

komt meer voor wanneer de verzoeker een bepaalde 

periode van terugbetalingsmoeilijkheden heeft gekend en 

een betalingsachterstand heeft opgelopen bij het betalen 

van de maandaflossingen. De kredietmaatschappij rekent 

hem dan nalatigheidsintresten en boetes aan waarvan 

de berekeningswijze niet altijd duidelijk vermeld staat 

op de afrekening die door de financiële instelling wordt 

afgeleverd.

Als de cliënt geconfronteerd wordt met een afrekening die 

hij niet begrijpt, zal hij de neiging hebben om het bedrag 

van zijn schuld in vraag te stellen en beroep doen op de 

Bemiddelingsdienst. De rol van de Dienst bestaat er dan 

in na te gaan of de afrekening wel degelijk correct is en 

om de cliënt gerust te stellen. Wanneer een fout wordt 

vastgesteld, nodigt de Dienst de kredietgever uiteraard uit 

zijn afrekening aan te passen, maar deze situatie doet zich 

gelukkig uiterst zelden voor.

De Bemiddelingsdienst pleit er dan ook voor dat de 

afrekeningen van de financiële instellingen zo duidelijk 

mogelijk worden opgesteld teneinde onnodige 

betwistingen te vermijden. Dit soort klachten vertegen-

woordigen een belangrijk percentage van de klachten 

zowel voor de consumentenkredieten als voor de 

hypothecaire kredieten.

Een ander probleem dat voortvloeit uit een betalings-

achterstand zowel voor de hypothecaire kredieten als voor 

de consumentenkredieten is de melding bij de Centrale 

voor Kredieten aan Particulieren bij de Nationale Bank van 

België (NBB).

De modaliteiten van deze procedure, nochtans voorzien 

door de wet, zijn weinig bekend bij het grote publiek. 

Het komt dus veelvuldig voor dat deze personen hun 

melding bij de NBB betwisten, niettegenstaande deze 

volgens de wettelijke bepalingen verlopen is. Het meest 

voorkomende misverstand betreft het feit dat de wet 

voorziet dat de melding bij de centrale pas één jaar na de 

regularisatie van het krediet geschrapt wordt. De cliënt die 

zijn schuld aanzuivert, denkt dikwijls dat hij onmiddellijk 

uit de centrale van de NBB wordt verwijderd terwijl dit pas 

na één jaar zal gebeuren. 

Sommige verzoekers denken eveneens dat de melding 

een willekeurige en discretionaire maatregel is van hun 

financiële instelling en hopen te kunnen onderhandelen 

om een bijkomende termijn of zelfs de schrapping van een 

bestaande melding te bekomen. Wanneer de voorwaarden 

voor een melding vervuld zijn, is de financiële instelling 

verplicht om tot melding over te gaan binnen de door 

wet voorziene termijn en kan zij er niet van afwijken. Een 

dergelijk verzoek tot soepelheid bij de financiële instelling 

heeft totaal geen kans op slagen aangezien de wet geen 

enkele speelruimte toelaat aan de financiële instellingen.

Wanneer de Bemiddelingsdienst een klacht betreffende de 

Centrale voor Kredieten onderzoekt, zal zijn rol zich dikwijls 

beperken tot het wijzen op de wettelijke bepalingen en 

de bevestiging dat de melding correct gebeurd is. Het is 

zeer uitzonderlijk dat de Dienst vaststelt dat een financiële 

instelling een foutieve melding van een van haar cliënten 

heeft gedaan. De Dienst vraagt in dat geval  om de cliënt 

te schrappen. De wetgeving hieromtrent wordt over het 

algemeen correct nageleefd.

Een derde categorie van klachten gaat over het niet 

kennen van de gevolgen van een betalingsachterstand 

of wanbetaling. Deze categorie bestaat uit klachten 

betreffende de invorderingsprocedures. Een typisch 

geval is hier de uitvoering van loonbeslag. Wanneer 

de consument zijn lening niet terugbetaalt, kan hij 

onaangenaam verrast worden als hij vaststelt dat de 

kredietgever zich direct tot zijn werkgever wendt om 

een deel van zijn loon in te houden teneinde de schuld 

terug te betalen. Nochtans heeft de cliënt tegelijkertijd 

met zijn kredietcontract als waarborg een document van 

loonsoverdracht ondertekend. In deze gevallen kan de 

Dienst de consument enkel wijzen op de verbintenis die hij 

heeft aangegaan en hem bevestigen dat de kredietgever 

wel degelijk het recht heeft om over te gaan tot loonbeslag 
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voor zover hij zich houdt aan het gedeelte dat volgens de 

wettelijke bepalingen voor beslag vatbaar is.

De Bemiddelingsdienst stelt echter vast dat sommige 

invorderingspraktijken ongeoorloofd zijn. Dit is 

bijvoorbeeld het geval wanneer de kredietinstelling op 

een nogal opdringerige manier de consument wijst op zijn 

terugbetalingsverplichting, door hem constant op te bellen 

en dit zelfs buiten de kantooruren (telefonische pesterijen). 

Dit is eveneens het geval wanneer de financiële instelling 

overgaat tot inbeslagname van bedragen die door de wet 

beschermd zijn. 

“Inderdaad, bepaalde 
bedragen, die de 

begunstigde toelaten 

waardig te leven (een deel 
van het loon, kinderbijslag, 

enz.) zijn niet vatbaar 
voor beslag gedurende 
een bepaalde periode. 

De financiële instelling is 
dus verplicht deze gelden 

beschikbaar te laten aan de 
persoon die ze ontvangt, 

zelfs indien hij een 
betalingsachterstand heeft 

uit hoofde van een krediet.”
 

Enkele thema’s in beeld

COMPENSATIE VAN BESCHERMDE BEDRAGEN

Verzoekster ondervindt moeilijkheden om een consumentenkrediet terug te betalen en er ontstaat een 

betalingsachterstand. Iedere maand wanneer de kinderbijslag alsook het alimentatiegeld, betaald door haar ex-

man, gestort worden op de zichtrekening van verzoekster, compenseert de bank deze bedragen automatisch 

met het debetsaldo van haar krediet. Financieel kan zij niet meer in de basisbehoeften van haar gezin voorzien. 

Bovendien blokkeert de bank de zichtrekening zodra deze negatief staat.

Advies van de Bemiddelingsdienst

Kinderbijslag is beschermd door de wet en kan niet in beslag genomen worden gedurende een periode van 

30 dagen na ontvangst. De bedragen die ontvangen worden als alimentatiegeld zijn gelijkgesteld aan loon 

en zijn hierdoor gedeeltelijk beschermd door de wet betreffende de onvatbaarheid voor beslag van bepaalde 

bedragen. Het blokkeren van een zichtrekening en vervolgens de beschermde sommen compenseren met 

het debetsaldo van het krediet, moet worden gezien als een vorm van beslag aangezien de bank klaagster 

belet om van die sommen te genieten terwijl zij er nochtans recht op heeft. De bank dient deze praktijken 

onmiddellijk stop te zetten en het gebruik van de beschermde sommen niet te verhinderen gedurende een 

periode van 30 dagen. 

Klacht gegrond. Advies gevolgd door de financiële instelling.
(2011.1364)
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2.3.1. Consumentenkrediet
Zoals eerder vermeld, is de wetgeving betreffende het 

consumentenkrediet redelijk uitgebreid en wordt sterk 

het accent gelegd op de bescherming van de consument. 

De professioneel dient dus uiterst voorzichtig te handelen 

en, in voorkomend geval, de consument tegen zichzelf 

te beschermen door hem een consumentenkrediet 

te weigeren als hij merkt dat de consument 

terugbetalingsmoeilijkheden zou kunnen ondervinden.

In de praktijk stelt de Bemiddelingsdienst vast dat 

de consument zich meer en meer bewust wordt van 

het beschermend karakter van de wetgeving. Het 

gedrag van een groot aantal van hen is dus aan het 

veranderen wanneer zij geconfronteerd worden met 

terugbetalingsmoeilijkheden als gevolg van een te hoge 

kredietlast vergeleken met hun inkomsten. 

In het verleden konden de consumenten in een dergelijke 

situatie enkel zichzelf verwijten dat zij een te hoge 

kredietlast waren aangegaan. Nu schuiven ze meer 

en meer de verantwoordelijkheid af op hun financiële 

instelling door de toekenningsvoorwaarden van het 

krediet of het type van het toegestane krediet in vraag 

te stellen.

Het krediet moet verantwoord zijn.

“Het is aan de financiële 
instellingen om zich ervan 

te verzekeren dat de 
kredietnemer wel degelijk 
over de nodige inkomsten 
beschikt om de lasten van 
het krediet aan te kunnen 

en toch nog voldoende 
overhoudt om in zijn 

levensonderhoud te kunnen 
voorzien.” 

“De kredietnemer 
dient exacte en 

volledige informatie te 
verstrekken over zijn 

financiële situatie en zijn 
terugbetalingscapaciteiten.”

In het uitzonderlijke geval dat de inkomsten van de 

kredietnemer onvoldoende zijn en een normaal voorzichtig 

en zorgvuldig handelende professioneel het krediet had 

moeten weigeren, nodigt de Dienst de financiële instelling 

uit de intresten te verminderen of volledig te laten vallen.

Om zich ervan te verzekeren dat de inkomsten van haar 

cliënt voldoende zijn om de lasten te dragen, baseert 

een instelling zich uiteraard op de verklaringen van de 

kredietnemer zelf, maar zij moet tevens alle middelen 

gebruiken die zij ter beschikking heeft om zich een volledig 

beeld te kunnen vormen van de terugbetalingscapaciteiten 

van haar cliënt. Zo moet zij het bestand van de Centrale 

voor kredieten aan particulieren bij de Nationale Bank 

raadplegen en is zij verplicht om er rekening mee te 

houden.
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TOEKENNING GEBASEERD OP TWIJFELACHTIGE VERKLARINGEN

Verzoeker sluit bij de bank een krediet af voor ongeveer 45.000 EUR met het oog op het hergroeperen van een 

reeks bestaande kredieten en om een nieuwe badkamer te installeren. De maandelijkse terugbetaling bedraagt 

ongeveer 730 EUR. Verzoeker moet ook maandelijks +/- 950 EUR terugbetalen voor zijn hypothecair krediet bij 

een andere instelling. Hij heeft daarnaast nog verschillende kredietopeningen lopen waarvan één ten belope 

van 10.000 EUR. Vrij snel kan hij zijn schulden niet meer aflossen, gezien zijn inkomsten van 2.600 EUR per 

maand.

In dit geval werd het krediet toegestaan zonder rekening te houden met de kredietopeningen. Verzoeker 

heeft immers aan de bank bevestigd dat ze allemaal een nulsaldo vertoonden en dat dit dus geen kredietlast 

meer betekende voor hem. Ter staving hiervan heeft hij aan de bank een attest afgeleverd van één van de 

kredietmaatschappijen (deze waar hij een kredietopening van 10.000 EUR had) waarin verzekerd werd dat alles 

werd terugbetaald en er geen verschuldigde sommen meer waren. 

In werkelijkheid werden de kredietopeningen nooit officieel opgezegd en eens zijn krediet verkregen, heeft 

verzoeker opnieuw grote sommen opgenomen waardoor zijn maandelijkse lasten gevoelig verhoogden.

Advies van de Bemiddelingsdienst

Het is duidelijk dat verzoeker niet vrijgesteld is van alle blaam en alles wijst erop dat hij al het mogelijke 

gedaan heeft om het betwiste krediet te verkrijgen. Het was anderzijds de taak van de financiële instelling 

als professioneel om het krediet op een verantwoorde wijze toe te staan. Verzoeker kon dergelijke 

hoge maandlasten niet aan. Zijn beweringen dat er geen rekening diende gehouden te worden met de 

kredietopeningen hadden niet in aanmerking genomen mogen worden. Deze kredietopeningen, die nooit 

opgezegd werden, verschenen immers nog steeds op naam van verzoeker in het bestand van de Centrale voor 

kredieten aan particulieren. Iedere financiële instelling is gehouden dit bestand te raadplegen vooraleer een 

consumentenkrediet toe te kennen. De financiële instelling moest dus weten dat deze kredietopeningen nog 

steeds bestonden en dat verzoeker deze opnieuw, geheel of gedeeltelijk, zou kunnen opnemen. 

Op basis van de gegevens waarover zij beschikte, had de financiële instelling het krediet moeten weigeren.

Klacht gegrond. Advies gevolgd door de financiële instelling.
(2011.0511)

Enkele thema’s in beeld
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In dit geval (2011.0511) heeft de financiële instelling 

aanvaard om de schuld van haar cliënt te beperken tot 

het nominale bedrag van het krediet en de intresten kwijt 

te schelden.

In bepaalde gevallen brengen terugbetalingsmoeilijk-

heden van een cliënt de financiële instellingen ertoe om 

hem een herfinanciering van zijn lopende kredieten voor 

te stellen. Men staat hem een krediet toe dat zal dienen 

om alles of een deel van zijn bestaande kredieten terug 

te betalen. Het doel is om zijn maandelijkse lasten te 

verminderen door de terugbetaling te spreiden over een 

langere periode. De rentevoet wordt dikwijls verhoogd in 

vergelijking met de gemiddelde rentevoet van de reeds 

bestaande kredieten. 

Hier dient men te benadrukken dat het niet is omdat de 

maandaflossing van de cliënt lichter gemaakt werd, de 

toekenning van het krediet automatisch vrijgesteld wordt 

van iedere blaam. 

HERFINANCIERING BRENGT ONTERECHTE KREDIETTOEKENNINGEN AAN HET LICHT

Verzoekers sluiten in februari 2010 bij hun bank een krediet af voor ongeveer 30.000 EUR teneinde een vorig 

krediet waar zij terugbetalingsmoeilijkheden hadden, te herfinancieren. Zij waren bovendien houder van 

verschillende kredietopeningen. Dankzij de herfinanciering gaat hun maandlast van 927,59 EUR naar 740,07 EUR 

in totaal. Desondanks blijft hun maandlast te hoog in vergelijking met hun inkomsten van 1.485 EUR per maand. 

Volgens de bank kan haar niets verweten worden aangezien de maandaflossingen van verzoekers verminderd 

werden. Hun situatie is dus verbeterd. 

Opmerkelijk in dit geval is dat reeds van bij het begin van de cliëntenrelatie met hun bank de verzoekers 

terugbetalingsmoeilijkheden leken te hebben. Zo hebben zij in 1999 een krediet gekregen van minder dan 

4.000 EUR. Dit krediet werd vervroegd terugbetaald en kort daarop vervangen door een hoger krediet. Een paar 

maanden later werd dit laatste krediet eveneens geherfinancierd vóór het einde van het contract. Tussen 1999 

en het betwiste krediet van februari 2010 heeft dit zich in totaal minstens acht keer herhaald.

Advies van het Bemiddelingscollege

Door de historiek van dit dossier kan men veronderstellen dat cliënten reeds vóór de toekenning van het 

krediet in februari 2010 terugbetalingsmoeilijkheden kenden. Daardoor kan men ervan uitgaan dat de bank bij 

het toestaan van bepaalde kredieten haar verplichting om er zich van te vergewissen dat cliënten wel degelijk 

over voldoende middelen beschikten om de lening terug te betalen, niet is nagekomen. De situatie waarin 

verzoekers zich bevinden is het gevolg van minstens één fout, zoniet meerdere fouten van de bank. Zij heeft 

artikel 10 van de wet op het consumentenkrediet niet nageleefd en moet bijgevolg afzien van de intresten. 

Klacht gegrond. Advies gevolgd door de financiële instelling.
(2010.2068)
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Tijdens het afgelopen jaar heeft de Bemiddelingsdienst 

eveneens vastgesteld dat de wijzigingen aan de wet 

op het consumentenkrediet die in werking traden eind 

2010 een bron van misverstand waren tussen sommige 

consumenten en bepaalde financiële instellingen.

De voornaamste wijziging die in de wet werd aangebracht 

is de uitbreiding van het toepassingsgebied. Krachtens de 

nieuwe wet werden sommige bepalingen van de wet op het 

consumentenkrediet van toepassing op een geoorloofde 

debetstand terugbetaalbaar binnen een termijn van 3 

maanden. Voortaan wordt een debetstand van 3 maanden 

best door een schriftelijke kredietovereenkomst geregeld 

die een aantal welbepaalde vermeldingen moet bevatten 

zodat de consument duidelijk geïnformeerd wordt waar hij 

zich toe verbindt. 

Plots werden bepaalde cliënten die reeds van dergelijke 

geoorloofde debetstand op rekening gebruik maakten 

vóór de hervorming van de wet, uitgenodigd om een 

kredietovereenkomst te komen tekenen teneinde ervan 

te kunnen blijven genieten onder dezelfde voorwaarden. 

Sommige financiële instellingen hebben dus massaal 

hun cliënten gecontacteerd met het voorstel een 

kredietovereenkomst te ondertekenen zodat zij hun 

debetstand konden behouden. Een aantal cliënten begreep 

niet dat dit bedoeld was om hen beter te beschermen 

door hen meer informatie te verschaffen omtrent de 

modaliteiten van hun debetstand. 

De Bemiddelingsdienst heeft geen weet van gevallen 

waar een financiële instelling bewust gebruik zou gemaakt 

hebben van de nieuwe wettelijke bepalingen om de 

consument ten onrechte een duurdere kredietopening te 

laten aanvaarden. 

2.3.2 Hypothecair Krediet 
De belangrijkste reden om een klacht in te dienen 

betreffende een hypothecair krediet heeft te maken met 

de behandelingstermijn van de kredietaanvraag die de 

cliënten te lang vinden.

De duur van de behandelingstermijn tussen de 

kredietaanvraag en het moment van het toestaan 

of weigeren van het krediet door de financiële 

instelling kan soms schade berokkenen aan de cliënt.  

In bepaalde gevallen verwijt verzoeker aan de financiële 

instelling dat zij hem te lang heeft laten geloven dat het 

krediet zou toegestaan worden om het hem uiteindelijk 

toch te weigeren. In deze situatie wordt verzoeker 

verrast en haalt hij aan dat, indien hij vroeger op de 

hoogte zou gebracht zijn van de weigering, hij zich nog 

tot een andere instelling had kunnen wenden. In de 

meest betreurenswaardige gevallen zal de verzoeker die 

reeds een aankoopsovereenkomst getekend heeft, zich 

gedwongen zien om door de weigering van het krediet 

de overeenkomst te annuleren of zich snel tot een andere 

instelling te wenden die dan merkelijk minder voordelige 

voorwaarden biedt.

In andere gevallen is de verzoeker ontevreden over het 

feit dat de uiteindelijk toegekende rentevoet hoger ligt 

dan deze die vooraf werd besproken in het agentschap 

en die als basis diende voor de simulaties. Hij denkt recht 

te hebben op de voorwaarden die op het moment van de 

aanvraag werden besproken. 

In werkelijkheid ligt dikwijls hetzelfde misverstand aan de 

basis van dit type klachten. De cliënten denken immers dat 

de voorwaarden, besproken tijdens de eerste gesprekken, 

een vaste verbintenis inhouden vanwege de financiële 

instelling. Zij vertrekken dus van het principe dat eens hun 

agent een kredietaanvraag heeft ingediend bij de centrale 

zetel de rest van de procedure die door de financiële 

instelling wordt gevolgd maar een simpele formaliteit is 

en dat ze zeker mogen zijn dat ze het krediet bekomen 

tegen de voorwaarden afgesproken in het agentschap.

In werkelijkheid zijn de besprekingen in het agentschap 

niet bindend. Op het einde van deze bespreking dient 

de cliënt een aanvraag in, maar de financiële instelling 

verbindt zich tot niets zolang zij geen aanbod heeft gedaan. 

Dit wordt bovendien dikwijls vermeld op het document 

dat gebruikt wordt voor de indiening van de aanvraag 

van een hypothecair krediet. Het definitief aanbod wordt 

pas gedaan nadat het nauwkeurig onderzocht werd door 

de kredietspecialisten van de financiële instelling en het 

agentschap speelt hierbij enkel de rol van bemiddelaar. 

Dit beseffen de cliënten niet altijd.

Wat de behandelingstermijn van het dossier betreft, 

die soms abnormaal lang wordt gevonden, kan de 

financiële instelling enkel verantwoordelijk worden 

gesteld wanneer zij flagrant foutief heeft gehandeld. Een 

termijn van enkele weken kan meestal verklaard worden 

Enkele thema’s in beeld
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door de controleprocedures die binnen de financiële 

instellingen van toepassing zijn om te vermijden dat 

ondoordachte en voor de cliënt veel te zware kredieten 

worden toegestaan. Aangezien het gaat om belangrijke 

sommen en het relatief technische dossiers betreffen 

(analyse van de terugbetalingscapaciteiten en de 

aangeboden hypothecaire waarborgen, met schatting 

van het onroerend), kan men de kredietinstellingen deze 

voorzichtige houding uiteraard niet verwijten.

Om misverstanden uit de weg te ruimen, beveelt de 

Dienst de financiële instellingen aan om duidelijker te 

communiceren omtrent de toekenningsprocedure van een 

hypothecair krediet.

“Enkel het kredietaanbod – 
duidelijk te onderscheiden 
van de kredietaanvraag – 
houdt een verbintenis in 

van de financiële instelling 
omtrent het toekennen van 
een krediet en de rentevoet 

ervan.” 

EEN AANKOOP DIE SLECHT AFLOOPT

Eind 2010 besluiten verzoekers een huis in Duitsland aan te kopen. In afwachting van de verkoop van hun huis in 

België om met de opbrengst ervan de aankoop te bekostigen, vragen zij aan de bank een overbruggingskrediet 

voor de aankoop van het huis in Duitsland.

Volgens verzoekers werd hen door hun agent, op basis van de door hen verschafte informatie, beloofd dat het 

krediet door de bank zou toegestaan worden. Op basis van deze belofte tekenen verzoekers dus onmiddellijk 

de aankoopakte van het huis in Duitsland (in Duitsland werkt men niet met een vooraf ondertekend 

koopcompromis).

Na een termijn van zes weken weigert de bank uiteindelijk het krediet toe te staan en moeten verzoekers vlug 

bij een andere bank een krediet aanvragen en dienen ze aan de verkoper verwijlintresten te betalen. 

Advies van de Bemiddelingsdienst

Geen enkel stuk uit het dossier toont aan dat de bank op gelijk welk ogenblik de belofte heeft gedaan het 

krediet toe te staan. De contacten met het agentschap verliepen enkel mondeling en het is onmogelijk om na 

te gaan wat er concreet werd gezegd door de bankier. 

In onderhavig geval zijn verzoekers onvoorzichtig geweest om de aankoop van een huis te laten doorgaan 

zonder zeker te zijn dat zij de benodigde financiering konden bekomen, namelijk vooraleer zij een aanbod van 

de bank ontvangen hadden. Het is aan hen om de gevolgen te dragen van het risico dat zij namen. 

Wat de behandelingstermijn betreft, lijkt in dit geval een termijn van 6 weken niet buitensporig, gezien de 

bijzondere elementen van het dossier, zoals de grootte van het bedrag wat toch vereiste dat het dossier werd 

voorgelegd aan het kredietcomité van de bank. De bank toont aan dat de behandeling van het dossier de 

normale weg heeft gevolgd.

Klacht ongegrond.
(2011.1632)
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2.4 FAMILIALE CONFLICTEN

Moet de financiële instelling op het vlak van 
geschillen voortvloeiend uit familiale conflicten 
een actieve rol vervullen ?

2.4.1 Nalatenschap
Bij het overlijden van een naaste worden erfgenamen 

regelmatig geconfronteerd met talrijke praktische en 

administratieve beslommeringen meer bepaald tegenover 

de financiële instellingen :

- de financiële instellingen zo snel mogelijk verwittigen 

van het overlijden teneinde de rekeningen van de 

overledene te laten blokkeren;

- een akte van bekendheid, opgesteld door de notaris, 

voorleggen, of in bepaalde gevallen een attest van 

erfopvolging afgeleverd door de ontvanger van het 

registratiekantoor, zodat de betrokken financiële 

instellingen op de hoogte zijn van de identiteit van de 

erfgenamen van de overledene en van de wettelijke 

graad van verwantschap. Dit stelt de financiële 

instelling in staat om de rekeningen te deblokkeren;

- ingeval er meerdere erfgenamen zijn, de nodige 

volmachten afleveren om een contactpersoon of 

beheerder van de tegoeden aan te stellen teneinde 

deze te deblokkeren en dringende betalingen uit te 

voeren;

- bij de betreffende financiële instellingen de lijst van 

tegoeden opvragen om zo goed mogelijk de aangifte 

van nalatenschap in te vullen. De aangifte van 

nalatenschap moet door de erfgenamen neergelegd 

worden binnen de vijf maanden na het overlijden 

om de Staat toe te laten successierechten te innen. 

Deze aangifte van nalatenschap bevat een inventaris 

van het actief (roerende en onroerende tegoeden) 

en van het passief (schulden) van de overledene. 

Tegelijkertijd hebben de financiële instellingen en de 

verzekeringsmaatschappijen de wettelijke verplichting 

om de lijst van tegoeden van de overledene en van 

zijn echtgeno(o)t(e) aan het Registratiekantoor over te 

maken.

Om deze stappen te kunnen uitvoeren, moeten de 

erfgenamen bepaalde informatie betreffende de financiële 

instelling kennen of bekomen (gegevens van de financiële 

instelling, rekeningnummers, …). De erfgenamen zijn 

echter niet altijd op de hoogte bij welke financiële 

instelling de overledene zijn tegoeden aanhield of welke 

tegoeden hij bezat: spaarrekening, aandelenportefeuille, 

zichtrekening, kluis,… Veel erfgenamen doen daarbij een 

beroep op een notaris, maar dit is geen verplichting en 

dus niet altijd  het geval. 

AANBEVELINGEN AAN DE CONSUMENTEN

- Geef exacte informatie over uw inkomsten en lasten bij het aanvragen van een krediet. 

- Onderteken het contract slechts indien u alles begrepen hebt, zoniet stel vragen.

- In geval van terugbetalingsmoeilijkheden, neem contact op met uw kredietinstelling om een oplossing te 

vinden, voordat u zich in een onoplosbare situatie bevindt.

- Verbindt u niet tot de aankoop van een onroerend goed vooraleer u een schriftelijk kredietaanbod hebt 

gekregen en u de voorwaarden ervan kent.

AANBEVELINGEN AAN DE SECTOR

- Bezorg de kredietnemer zo vlug mogelijk duidelijke en nauwkeurige afrekeningen van wat nog verschuldigd 

is.

- Informeer uw cliënt correct over de toekenningsprocedure van een hypothecair krediet (termijn, over te 

maken documenten, waarborgen,...).

Enkele thema’s in beeld
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De erfgenamen of de notaris belast met de verdeling van 

de nalatenschap hebben de mogelijkheid om opzoekingen 

te laten doen door de dienst ad hoc bij Febelfin (http://

www.febelf in.be/nl/dienstver lening/opzoek ing-

bankrekening-na-overlijden). 

Vaak zijn de erfgenamen ontredderd en zetten zij 

niet onmiddellijk de nodige stappen bij de financiële 

instellingen zodat de situatie soms gedurende meerdere 

jaren niet geregeld wordt. De financiële instelling moet 

echter wettelijk geen actieve rol op zich nemen noch 

inzake de informatie aan de erfgenamen, noch bij het 

beheer van de tegoeden. 

GEBREK AAN INFORMATIE OP HET MOMENT VAN HET OPSTELLEN VAN DE AANGIFTE

Verzoekster, enige erfgename als langstlevende echtgenote, was verplicht de aangifte van nalatenschap 

van haar echtgenoot in te dienen. Zij liet zich bijstaan door een naaste want haar echtgenoot beheerde zijn 

patrimonium vóór zijn overlijden alleen. Bij deze gelegenheid heeft de dienst “nalatenschap” van de bank 

haar per brief meegedeeld: “We bevestigen u de ontvangst van de kennisgeving van het overlijden van 

Mr X. Via uw kantoorhouder werden de nodige documenten opgevraagd om een snelle en vlotte afhandeling 

van de administratieve formaliteiten mogelijk te maken.” Verzoekster heeft binnen de wettelijke termijn de 

aangifte van nalatenschap ingediend. Daarna heeft de dienst van het bevoegd Registratiekantoor haar verzocht 

een aanvullende aangifte te doen inzake kasbons die op de oorspronkelijke aangifte ontbraken. Voor deze 

aanvullende aangifte werd een extra aanslag berekend en werd er eveneens een boete aangerekend.

Verzoekster heeft klacht ingediend bij de bank. Zij meent dat, ook al is de bank niet wettelijk verplicht om de 

erfgenamen in te lichten over de tegoeden van de overledene, zij zich hiertoe toch verbonden had door de 

brief die zij verzoekster toestuurde. Volgens haar moet de bank de bijkomende successierechten en de boete 

aangerekend door het Registratiekantoor vergoeden.

De bank meent dat zij niet moet tussenkomen in de bijkomende kosten, aangezien zij ten opzichte van de 

erfgenamen geen wettelijke verplichting heeft tot informatie over de tegoeden van de overledene. Deze 

verplichting bestaat enkel tegenover de Administratie der Registratie in toepassing van artikelen 96 en 97 

van het Wetboek van successierechten. Het is aan de erfgenamen om een volledige en correcte aangifte van 

nalatenschap in te dienen. Tenslotte wijst de bank erop dat klaagster op de hoogte moet zijn geweest van de 

betrokken kasbons gezien deze aangekocht werden via de spaarrekening van verzoekster zelf. 

Advies van het Bemiddelingscollege

Het Bemiddelingscollege heeft deze interpretatie van artikelen 96 en 97 van het Wetboek van successierechten 

bevestigd en meent dat de brief van de bank enkel de documenten over de deblokkering van de rekening 

betrof en niet de aangifte van nalatenschap. Volgens het College tenslotte kan verzoekster niet in redelijkheid 

beweren dat zij op het ogenblik van het indienen van de aangifte van de nalatenschap van haar echtgenoot 

niet op de hoogte was van het bestaan van deze kasbons, want zij had zelf de inschrijvingsborderellen 

ondertekend. 

Klacht ongegrond.
(2011.0707)
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De Bemiddelingsdienst heeft voornamelijk twee 

problemen  op het vlak van de informatie naar  de 

erfgenamen toe vastgesteld: enerzijds, het gebrek aan 

informatie op het moment van het opstellen van de 

aangifte van nalatenschap, en anderzijds het gebrek 

aan informatie om de reële financiële toestand van de 

overledene tussen het overlijden en de verdeling van de 

tegoeden te bepalen.

Wie moet een actieve rol op zich nemen bij 
het verzamelen van bankgegevens bij een 
nalatenschap ? 

In de eerste plaats is het aan de erfgenamen, al dan 

niet bijgestaan door een notaris, om die rol op zich te 

nemen en eerst alle nodige administratieve formaliteiten 

te vervullen. Vanaf het moment dat de erfgenamen zich 

kenbaar gemaakt hebben en uitdrukkelijk gevraagd 

hebben om ingelicht te worden, moet de financiële 

instelling erop toezien dat zij de erfgenamen volledige 

informatie verschaft over de tegoeden van de overledene. 

Bij gebrek aan een uitdrukkelijk verzoek vanwege de 

erfgenamen, zou het geen goede bankpraktijk kunnen zijn 

dat de financiële instelling hen spontaan zo snel mogelijk 

een lijst met de tegoeden van de overledene bezorgt? 

ONVOLLEDIGE INFORMATIE OVER DE REKENINGEN VAN OVERLEDENE

In het kader van de nalatenschap van zijn vader verwijt verzoeker de bank hem niet ingelicht te hebben over 

het bestaan van een vennotenrekening op naam van zijn vader waar aandelen op waren gedeponeerd. Deze 

rekening is niet ter sprake gekomen op 22 april 2004 tijdens de vergadering op het plaatselijke kantoor van de 

bank naar aanleiding van de nalatenschap. Verzoeker meent dat hij op voornoemde datum in het bezit van deze 

tegoeden had moeten zijn en niet pas in 2011. Hij meent eveneens dat hij schade heeft geleden door het feit 

dat hij niet onmiddellijk op de hoogte werd gesteld van het bestaan van deze aandelen, want zij kenden een 

aanzienlijke waardestijging in 2007. Hij beraamt de schade op 20.870,85 EUR.

De bank heeft geweigerd om tussen te komen in de schade aangezien zij meent dat de erfgenaam weet 

had van deze rekening en van de effecten/aandelen omdat in 2004 en 2005 dividenden werden uitgekeerd 

en hiervoor een rekeninguittreksel werd aangemaakt. Bovendien werd deze rekening door de erfgenamen 

vermeld in de aangifte van nalatenschap.

Advies van de Bemiddelingsdienst

De Bemiddelingsdienst heeft de verantwoordelijkheid van de bank niet weerhouden aangezien de erfgenaam 

wel degelijk op de hoogte was van de rekening. Als erfgenaam was het aan hem om zich hierover verder te 

informeren en alle nodige schikkingen te treffen. 

Klacht ongegrond.
(2011.1309)

Enkele thema’s in beeld

AANBEVELINGEN AAN DE CONSUMENTEN

- Indien u alle formaliteiten alleen wil vervullen, kan u zich informeren bij Febelfin om er zeker van te 

zijn dat u perfect op de hoogte bent bij welke financiële instellingen uw familielid zijn tegoeden had:  

http://www.febelfin.be/nl/dienstverlening/opzoeking-bankrekening-na-overlijden. Kostprijs verbonden 

aan deze dienst : 125 EUR 

- Informeer u bij de betrokken instelling(en) teneinde volledige informatie te bekomen over de tegoeden van 

de overledene op het ogenblik van overlijden. 
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2.4.2 Echtscheiding
Bij echtscheiding worden de bankaangelegenheden door 

de echtgenoten dikwijs als ondergeschikt gezien tegenover 

de puur familiale aspecten zoals de praktische bepalingen 

van de scheiding, huisvesting van de kinderen,… In een 

conflictsituatie is deze aangelegenheid uiteraard zeer 

delicaat: wat gebeurt er met de terugbetaling van het 

hypothecair krediet van de gezinswoning, de gezamelijke 

rekeningen en spaarrekeningen, de volmachten 

toegestaan aan de partner op een rekening behorende tot 

één van de echtgenoten,… Moet de financiële instelling 

zich beperken tot het uitvoeren van de gegeven instructies 

of moet zij een meer actieve rol spelen? Dit was de vraag 

die de Bemiddelingsdienst moest beantwoorden bij 

diverse klachten. 

GEBRUIK VAN BANKKAARTEN NA SCHRAPPING VAN EEN VOLMACHT

Nadat de schrapping van de volmacht aan de ex-echtgenote op de rekening van verzoeker gevraagd werd, 

heeft de ex-echtgenote nog afhalingen kunnen verrichten voor een bedrag van 1.400 EUR. Dit door middel 

van de bankkaarten die zij bezat voor deze rekening. Verzoeker vraagt aan de bank om terugbetaling van dit 

bedrag.

De bank weigert tussen te komen omdat de krediet- en betaalkaarten door de houder dienden terugbezorgd 

te worden aan de bank. 

Advies van de Bemiddelingsdienst

De Bemiddelingsdienst meent dat er geen schade zou geweest zijn, indien de bank de kaarten geblokkeerd 

had. Het feit dat deze niet terugbezorgd werden door de houder doet hier niets ter zake. 

Klacht gegrond. Advies niet gevolgd door de financiële instelling.
(2011.1589)

SCHRAPPING VAN DE VOLMACHTEN

In het kader van een echtscheiding in 1994 had verzoeker gevraagd om alle volmachten van zijn ex-echtgenote 

te schrappen. Een paar jaar later echter heeft de ex-echtgenote het spaarboekje van verzoeker laten afsluiten 

en het saldo van 3.500 EUR afgehaald. De bank heeft de schrapping van de volmacht in 1994 niet kunnen 

terugvinden, maar heeft aanvaard verzoeker te vergoeden.

Klacht opgelost.
(2009.2262)

AANBEVELING AAN DE SECTOR

- Bezorg de erfgenamen die zich wettelijk kenbaar maken spontaan en zo snel mogelijk duidelijke en volledige 

informatie over de tegoeden van de overledene, waaronder namelijk een kopie van de lijst overgemaakt 

aan de fiscale administratie. 
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De financiële instelling is verplicht de instructies van de 

rekeninghouder en de bepalingen van een vonnis uit 

te voeren. Als er volmachten worden geschrapt, moet 

de bank erop toezien dat de kaarten verbonden aan de 

In dit geval (2011.1356) heeft de Bemiddelingsdienst 

getracht de bank aan te zetten tot meer creativiteit om een 

oplossing te vinden die de schuld desolidariseert en de bank 

toch de zekerheid biedt dat de verschuldigde bedragen 

zullen terugbetaald worden. Bij deze bemiddelingspoging 

werd de nadruk gelegd op de actieve en constructieve rol 

die de bank zou kunnen spelen  bij een desolidarisatie van 

de schulden van de ex-echtgenoten .

rekening waarover de begunstige van de volmacht kon 

beschikken, onmiddellijk worden geblokkeerd. In dit 

opzicht meent de Bemiddelingsdienst dat de financiële 

instelling, gezien de omstandigheden, een actieve rol op 

zich moet nemen. 

DESOLIDARISATIE VAN DE SCHULDEN VAN DE EX-ECHTGENOTEN?

In het kader van een echtscheiding verkopen de ex-echtgenoten hun gezinswoning. De verkoopprijs is echter 

niet voldoende om het hypothecair krediet volledig terug te betalen. De bank geeft toestemming tot handlichting 

van de hypothecaire inschrijving op voorwaarde dat de twee ex-echtgenoten zich er samen toe verbinden om 

het saldo van het krediet terug te betalen door een lening op afbetaling die zij samen dienen af te sluiten. Een 

van de echtgenoten weigert na de verkoop om deze gezamenlijke lening op afbetaling af te sluiten. Er wordt 

aan de bank voorgesteld om het resterend saldo op te splitsen en aan ieder van de ex-echtgenoten apart een 

krediet voor de helft van het resterend saldo toe te staan. De bank weigert om de schuld te desolidariseren en 

stelt hierbij geen alternatieve oplossing voor. Het saldo van het krediet blijft bestaan en de nalatigheidsintresten 

blijven oplopen, waardoor de ex-echtgenoten in moeilijkheden komen. Voor een van hen veroorzaakt dit zelfs 

overmatige schuldenlast.

Een van de echtgenoten dient klacht in teneinde een oplossing te bekomen. De bank volhardt echter en blijft bij 

haar voorstel om samen een enkele lening op afbetaling af te sluiten, dit ongeacht het bestaan van een vonnis 

van echtscheiding tussen de ex-echtgenoten. 

Klacht niet opgelost.
(2011.1356) 

Enkele thema’s in beeld

AANBEVELINGEN AAN DE CONSUMENTEN

- Afspraken gemaakt in het kader van de echtscheidingsovereenkomst gelden voor de betrokken partijen 

maar zijn niet tegenstelbaar aan de financiële instelling. De verdeling van de lopende kredieten en de 

ontlasting van een van de schuldenaars moet gebeuren onder voorbehoud van aanvaarding door de 

financiële instelling.

- Informeer de financiële instelling over de gewijzigde gezinssituatie zodat zij de lopende verbintenissen kan 

onderzoeken.
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2.4.3 Minderjarige
De ouders als wettelijke vertegenwoordigers van hun 

minderjarige kinderen of in voorkomend geval de 

voogden hebben het wettelijk beheer over de goederen 

van de minderjarige. In het kader van het beheer van de 

goederen beschikken de wettelijke vertegenwoordigers 

over een bepaalde vrijheid behalve met betrekking tot de 

bepalingen van artikel 410 § 1, 1° tot 6°, 8°, 9° en 11° 

tot 14° van het Burgerlijk Wetboek, welke de tussenkomst 

van de Vrederechter vereisen. 

De financiële instelling die de verrichtingen uitvoert 

volgens de instructies van een persoon die gemachtigd 

is de tegoeden van de minderjarige te beheren, moet 

er zorgvuldig op toezien dat de beoogde transactie niet 

resulteert in een aanzienlijke en buitengewone verarming 

van de tegoeden van de minderjarige.

Het is delicaat om te bepalen wanneer de financiële 

instelling een geldafhaling van de rekening op naam 

van de minderjarige door een van de wettelijke 

vertegenwoordigers mag of moet weigeren omdat de 

afhaling niet in het belang van het kind lijkt te gebeuren.

VOLMACHT OP REKENING MINDERJARIGE

De ouders openen een spaarrekening ten gunste van hun kind en geven een volmacht op de rekening aan de 

meter van het kind. Zij haalt de totale som van de spaarrekening af via internetbankieren. De ouders dienen 

klacht in en menen dat deze afhaling niet gebeurd is in het belang van het kind, dat de rekening geblokkeerd 

moet worden en dat de som door de bank moet teruggestort worden op de rekening.

De bank meent dat haar geen fout kan verweten worden aangezien zij alle door de wettelijke vertegenwoordigers 

gegeven volmachten heeft gerespecteerd en dat zij niet verplicht is te controleren of de verrichtingen in het 

belang van het kind gebeuren. 

Advies van de Bemiddelingsdienst

De Bemiddelingsdienst heeft erop gewezen dat de volmachten zonder voorwaarden werden toegekend aan 

de meter van het kind. Anderzijds meent de Bemiddelingsdienst dat de verrichtingen effectief in het belang 

van het kind dienden te gebeuren, maar dat de actieve rol van de bank om dit te controleren, beperkt is: de 

bank moet kunnen vertrouwen op de verantwoordelijkheid en de goede trouw van de volmachthebbers. Enkel 

ingeval van flagrant misbruik of slecht beheer van de goederen van de minderjarige en dan nog voorzover de 

bank op de hoogte is van de transactie, dient de bank op te treden of verantwoordelijkheid te dragen. Dit was 

hier niet het geval omdat de verrichting via homebanking gebeurde.

Klacht ongegrond.
(2011.0797) 

AANBEVELING AAN DE SECTOR

- Onderzoek ingeval van echtscheiding de mogelijkheid om, in functie van de nieuwe situatie, de bestaande 

schulden van de ex-echtgenoten te desolidariseren.
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Uit deze twee gevallen blijkt dat de Bemiddelingsdienst 

concreet de verplichting van voorzichtigheid die op de 

financiële instellingen rust, heeft nagegaan. De omvang 

van deze verplichting is meer of minder uitgebreid 

naargelang de feitelijke omstandigheden. Dit betekent dat 

de verplichting tot voorzichtigheid niet stelselmatig een 

actieve controle door de financiële instelling inhoudt. In 

bepaalde feitelijke omstandigheden kan de verplichting tot 

voorzichtigheid groter zijn en dient de financiële instelling 

een actievere controle uit te oefenen, bijvoorbeeld in geval 

van feitelijke scheiding of echtscheiding van de ouders.

In deze uitzonderlijke gevallen waarbij de financiële 

instelling actief controleert, primeert het belang van het 

kind.

VERRICHTINGEN OP REKENING MINDERJARIGE NA ECHTSCHEIDING

Twee echtgenoten, wettelijk gescheiden in 2008, openen een spaarrekening ten gunste van hun kind. In juli 2010 

haalt de moeder van de minderjarige een bedrag van 608,90 EUR af van de spaarrekening zonder voorafgaand 

akkoord van de vader. In september 2010 gaat de vader van het minderjarig kind naar het agentschap om een 

bankcheque af te halen voor identiek hetzelfde bedrag van dezelfde rekening. Ondanks een klacht van de vader 

weigert de bank tot tweemaal toe de cheque af te leveren, hoewel er geen enkele rechterlijke uitspraak is die 

de bevoegdheid van de vader als wettelijke vertegenwoordiger van zijn kind heeft ontnomen. De bank eist 

dat de afhaling gebeurt met akkoord van beide wettelijke vertegenwoordigers en dus met de handtekening 

van de moeder. De vader van de minderjarige dient klacht in en meent dat ofwel de afhaling van juli 2010 

geannuleerd moet worden, ofwel dat zijn afhaling moet uitgevoerd worden zonder voorafgaand akkoord van 

de moeder van het kind. 

De bank was sinds april 2010 op de hoogte van de scheiding van de ouders en meent dus dat zij hierdoor 

verplicht was zeer aandachtig toe te zien op de verrichtingen die gebeurden op rekening van de minderjarige. 

De bank benadrukt dat de afhaling uitgevoerd door de moeder gebeurde in aanwezigheid van het kind en op 

voorlegging van een factuur om een computer aan te kopen voor het kind. In september 2010 daarentegen 

verliep de afhaling van het identieke bedrag niet in dezelfde omstandigheden (afwezigheid van de minderjarige 

en zonder factuur). De bank meende dat de moeder niet akkoord zou zijn geweest en weigerde de verrichting 

uit te voeren. 

Advies van de Bemiddelingsdienst

De Bemiddelingsdienst stelde vast dat de bank nooit de echte reden van de weigering had opgegeven aan 

de vader. De weigering had niets te maken met het feit dat de vader al dan niet geregistreerd was als 

wettelijke vertegenwoordiger, maar wel met de gegronde twijfels omtrent het doel van de verrichting. Gezien 

de omstandigheden ging de bank ervan uit dat de verrichting niet in het belang van het kind gebeurde en 

heeft dus geweigerd deze uit te voeren. De Dienst heeft de bank uitgenodigd om duidelijk de voorwaarden 

vast te stellen waarin verrichtingen op de rekening van de minderjarige mogen gebeuren zodat ze voor beide 

vertegenwoordigers dezelfde zijn: iedere afhaling dient voortaan gehandtekend te worden door beide ouders. 

De Dienst raadt de vader van de minderjarige aan om de handtekening van de moeder te bekomen zodat de 

gevraagde verrichting van september 2010 kan uitgevoerd worden.

Klacht ongegrond.
(2011.0691)

Enkele thema’s in beeld

AANBEVELING AAN DE CONSUMENTEN

- Informeer uw financiële instelling over 

eventuele wijzigingen in de gezinssituatie.
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De Bemiddelingsdienst 
Banken-Krediet-Beleggingen 

wordt vanaf mei 2012

“OMBUDSFIN, Ombudsman in 
financiële geschillen”.

Nieuwe website :  
www.ombudsfin.be 

3.1 EEN KLACHT INDIENEN BIJ OMBUDSFIN

3.1.1 Wanneer een klacht indienen?
Opdat Ombudsfin een klacht kan behandelen, moeten 

meerdere voorwaarden vervuld zijn. Overzicht:

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

betreffende hun privébelangen kunnen een beroep 

doen op Ombudsfin.

- De ondernemingen en zelfstandigen kunnen een 

klacht voorleggen betreffende: 
  -  de uitvoering van een kredietcontract of
  -  een grensoverschrijdende betaling tot een 
     maximumbedrag van 50.000 EUR. 

Tegen welke instelling kan men een klacht 
indienen?
De klacht moet betrekking hebben op een instelling die 

aangesloten is bij Ombudsfin. Een lijst van alle aangesloten 

financiële instellingen is beschikbaar op de site www.

ombudsfin.be.

In welk verband kan men een klacht indienen?
Klachten betreffende alle diensten en producten die door 

de agentschappen worden voorgesteld, ongeacht het 

bedrag.

BEHALVE indien de klacht

- betrekking heeft op het commerciële beleid van 

de financiële instelling, al het voorwerp is van een 

gerechtelijke beslissing of hangend is voor een 

rechtbank,

- niet vooraf werd behandeld door de bevoegde dienst 

van de financiële instelling. Voor de contactgegevens 

van die dienst kunt u de site www.ombudsfin.be 

raadplegen. Indien de verzoeker binnen een redelijke 

termijn (ongeveer een maand) geen bevredigend 

antwoord heeft ontvangen, kan hij zich tot Ombudsfin 

wenden.

3.1.2 Hoe een klacht indienen?
De procedure bij Ombudsfin verloopt volledig schriftelijk.

Indien een verzoeker beslist een beroep te doen op 

Ombudsfin, bezorgt hij hem:

- een schriftelijke uiteenzetting van het probleem,

- een kopie van de correspondentie die werd 

uitgewisseld met de bevoegde dienst van de financiële 

instelling,

- alsook een kopie van alle relevante documenten 

die nuttig zijn voor het onderzoek van de klacht 

(bijvoorbeeld rekeningafschrift, inschrijvingsborderel, 

…).

3. PRAKTISCHE INFORMATIE

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
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3.1.3 Hoe werkt Ombudsfin?
Ombudsfin stuurt het dossier allereerst naar de financiële 

instelling om te informeren naar haar standpunt in de 

zaak. Indien aanvullende informatie vereist is, wordt 

contact opgenomen met de betrokken partijen.

Na afloop van het onderzoek van de klacht stelt de 

Ombudsman een advies op. Alvorens dat aan de partijen 

wordt bezorgd, moet de Vertegenwoordiger van de 

consumenten het advies goedkeuren.

Indien de Vertegenwoordiger van de consumenten en de 

Ombudsman een verschillende mening zijn toegedaan, 

wordt het dossier voorgelegd aan het Bemiddelingscollege. 

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 Bemiddelingscollege.

3.1.4 Bindende kracht van de adviezen
De adviezen die door Ombudsfin of door het 

Bemiddelingscollege worden uitgebracht, zijn niet bindend. 

De financiële instelling is vrij het advies al dan niet te 

volgen. De adviezen in het kader van de basisbankdienst 

zijn echter wel bindend en dienen gevolgd te worden door 

de financiële instelling. 

3.1.5 Het beroep op Ombudsfin is gratis
Het beroep op Ombudsfin is volledig gratis voor 

particulieren. Ondernemingen die een klacht voorleggen 

betreffende een grensoverschrijdende betaling 

van maximaal 50.000 euro worden 50 euro kosten 

aangerekend.

Praktische informatie

Het OMBUDSFIN-team met, van links naar rechts, Bérengère de Crombrugghe, Serge Henris, Grégory Renier, Christine Buisseret, Françoise Sweerts,  
Christel Speltens, Pierre Lettany, Elke Heymans.
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4.1 BELGIË 

4.1.1. POOL
Ombudsfin maakt deel uit van “Permanent Overleg 

Ombudslui”, POOL. Dit groepeert de openbare en 

privébemiddelaars die de basisprincipes van de 

bemiddelingsfunctie hebben onderschreven.

Indien een consument zich tot een ombudsdienst wendt 

die niet bevoegd is om zijn probleem te regelen, zal 

laatstgenoemde ervoor zorgen dat het geschil wordt 

voorgelegd aan de bevoegde ombudsman.

Meer uitvoerige informatie over POOL is beschikbaar op 

de site www.ombudsman.be

4.1.2. BELMED
Ombudsfin is aangesloten bij Belmed.

Belmed is een digitaal portaal, opgericht door de 

FOD Economie, over alternatieve geschillenregeling 

in België. Belmed biedt volledige informatie over 

bestaande bemiddelingsinstanties en de wijze waarop 

een geschil in der minne geregeld kan worden. Er kan 

online een bemiddelingsaanvraag ingediend worden via 

onderstaande website :

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

4.2 EUROPA

4.2.1. FIN-NET
De samenwerking blijft niet beperkt tot het Belgische 

niveau, maar strekt zich ook uit tot het Europese niveau: 

Ombudsfin maakt immers deel uit van FIN-NET, het Europese 

netwerk voor de oplossing van grensoverschrijdende 

geschillen inzake financiële diensten.

FIN-NET ziet toe op de samenwerking tussen de 

bemiddelingsdiensten van de financiële sector van 

het merendeel van de EU-lidstaten met het oog op de 

regeling van grensoverschrijdende geschillen. Voor 

België is behalve Ombudsfin ook de Ombudsman voor de 

verzekeringen lid van het FIN-NET-netwerk.

Indien bij Ombudsfin een dossier aanhangig wordt 

gemaakt dat bestemd is voor de ombudsdienst van een 

andere EU-lidstaat die bij FIN-NET is aangesloten, stuurt hij 

dat dossier naar de bevoegde instantie, op voorwaarde 

dat het voldoende gedocumenteerd is. Is het dossier niet 

volledig, dan zal Ombudsfin de contactgegevens van de 

bevoegde instelling meedelen.

Meer uitvoerige informatie over FIN-NET is beschikbaar 

op de site http://europa.eu.int/comm/internal_

market/finservices-retail/finnet/index_fr.htm 

4.2.2. Reporting volgens Europese classificatie
Ombudsfin rapporteert een keer per jaar aan de Europese 

Commissie op basis van een Europese classificatie van de 

klachten.

4. SAMENWERKING
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5.1 OMBUDSFIN

Ombudsman
Françoise Sweerts

Vertegenwoordiger van de consumenten
François Bayi (sinds januari 2012 vervangen door Grégory 

Renier)

Adviseurs
Christine Buisseret, Bérengère de Crombrugghe, Elke 

Heymans, Pierre Lettany

Assistenten
Serge Henris, Christel Speltens

5.2 HET BEMIDDELINGSCOLLEGE

Onafhankelijk voorzitterschap 
Aloïs Van Oevelen, Marie-Françoise Carlier

Deskundigen aangesteld door de financiële sector
Patrick Drogné (sinds oktober 2011 vervangen door Eric 

Struye de Swielande),

Willy Van Cauwelaert (sinds januari 2012 vervangen door 

Martine Mannès), 

Charles-Ghislain Winandy (sinds januari 2012 vervangen 

door Nadine Spruyt)

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

5.3 HET BEGELEIDINGSCOMITÉ

Vertegenwoordigers van de overheid
Emmanuel Pieters

FOD Economie, Voorzitter, Directeur-generaal a.i, 

Algemene Directie Regulering en Organisatie van de Markt

Laurent Van Hoyweghen, Plaatsvervangend voorzitter, 

vertegenwoordiger van de minister van Consumentenzaken

Vertegenwoordigers van de financiële sector
Ivo Van Bulck, Pamela Renders, Sandrine Clerckx

Vertegenwoordigers van de consumentenvereni-
gingen
Leden: 

Jean-Philippe Ducart, Caroline Jonckheere, Christophe 

Quintard

Plaatsvervangers: 

Marc Vandercammen, Françoise Domont

5.4 DE RAAD VAN BESTUUR VAN DE 
OMBUDSDIENST 

Voorzitter
Michel Vermaerke, CEO Febelfin

Leden
Eric Struye de Swielande, Belgische Vereniging van de 

leden van de Beurs (sinds november 2011 vervangen door 

Paul Blontrock)

Ivo Van Bulck, Beroepsvereniging voor het Krediet

Veronique Bockstal, Febelfin (sinds juni 2011 vervangen 

door Wien De Geyter)

Daniel Mareels, Febelfin

5. SAMENSTELLING VAN DE ORGANEN 
VAN OMBUDSFIN

Samenwerking/Samenstelling
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