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VOORWOORD

Reeds 3 jaar behandelt Ombudsfin klachten van 
zelfstandigen en ondernemers in verband met hun 
professionele kredieten. De Ombudsman zorgt voor een 
kader waarbinnen discussie met de financiële instelling 
opnieuw mogelijk is en probeert via onderhandeling 
het probleem in der minne op te lossen.

In 2012 werd een aanzienlijke toename van het aantal 
dossiers vastgesteld. Deze groei is een gevolg van de 
grotere bekendheid van de dienst.

Ook dit jaar is het resultaat van de bemiddeling 
positief. Slechts in een kwart van de dossiers werd 
de klacht als ongegrond beschouwd. In 61% van de 
gegronde klachten werd het probleem opgelost of kon 
een akkoord tussen partijen bereikt worden.

50% van de klachten ontvangen in 2012 had betrekking 
op de funding loss, dit is de vergoeding die door de 
financiële instelling gevraagd wordt ingeval van 
vervroegde terugbetaling van een professioneel 
krediet. De aanhoudende daling van het renteniveau 

zorgde voor een stijging van de gevraagde vergoedingen die hierdoor in sommige gevallen 
extreem hoog konden oplopen. In het jaarverslag komt dit onderwerp dan ook uitgebreid aan 
bod.

Françoise Sweerts
Ombudsman



OO
OO1

INHOUDSTAFEL

1.  2012 IN CIJFERS 2
1.1. AANZIENLIJKE STIJGING VAN DE INGEDIENDE DOSSIERS 2
1.2. HET AANTAL ONTVANKELIJKE KLACHTEN STIJGT EVENEENS 2
1.3. VOORWERP VAN DE KLACHTEN 3
1.4. BIJZONDER POSITIEF RESULTAAT! 4

2.  BEHANDELDE THEMA’S 6
2.1. FUNDING LOSS 6
2.2. WAARBORGEN 10

3.  PRAKTISCHE INFORMATIE 13
3.1. WELKE ONDERNEMING KAN EEN BEROEP DOEN OP OMBUDSFIN ? 13
3.2. KLACHTEN IN VERBAND MET DE KREDIETVERLENING 13
3.3. WELKE FINANCIËLE INSTELLINGEN ? 13
3.4. PROCEDURE 13
3.5. COLLEGE KLACHTEN ONDERNEMINGEN 14

4.  NUTTIGE LINKS EN ADRESSEN 15

5.  SAMENSTELLING VAN DE BEVOEGDE ORGANEN 16
5.1. OMBUDSFIN 16
5.2. COLLEGE KLACHTEN ONDERNEMINGEN 16
5.3. DE RAAD VAN BESTUUR 16

Inhoudstafel



2

OOJaarverslag Ombudsfin 2012

1. 2012 IN CIJFERS

In 44 dossiers werd de klacht overgemaakt aan 
de klachtendienst van de betrokken bank. De 
procedure voorziet immers dat elke klacht eerst aan 
de bank zelf moet worden voorgelegd zodat deze de 
kans krijgt het probleem op te lossen. Ombudsfin 
is pas in 2de instantie bevoegd. Meer info over de 
procedure vindt u hierna, onder punt 3. 

1.2. HET AANTAL ONTVANKELIJKE 
KLACHTEN STIJGT EVENEENS

In 2012 werden er 49 nieuwe ontvankelijke dossiers 
aangemaakt. Hierbij kwamen er nog 5 dossiers 
die reeds in 2011 ontvangen werden, maar pas in 
2012 ontvankelijk werden. Dit geeft een totaal van 
54 ontvankelijke dossiers.

Uit de vergelijking met 2011 met 36 ontvankelijke 
dossiers, volgt dat er een stijging genoteerd werd 
van 52%. In 2011 was er echter een daling tegenover 
2010. In de tabel hierna vindt u de cijfers van de 
3 voorbije jaren terug. 

1 VBO, Unizo, UCM, VOKA, UWE,…

85
79

125

41 36

54

2010 2011 2012

ingediende dossiers

ontvankelijke dossiers

1.1. AANZIENLIJKE STIJGING VAN  
DE INGEDIENDE DOSSIERS 

In totaal werden er 125 nieuwe dossiers aangemaakt 
in 2012. Tegenover de 79 nieuwe dossiers in 2011 is 
dit een stijging van 57%. 

Deze stijging is het gevolg van de groeiende 
naamsbekendheid van de dienst bij de ondernemers. 
De verenigingen van ondernemingen1 informeren 
hun leden over het bestaan van de dienst. 
Ondernemers worden ook door hun accountants en 
fiscale raadgevers naar de dienst doorverwezen. 

Van de 125 nieuwe dossiers waren 49 dossiers 
onmiddellijk ‘ontvankelijk’. Daartegenover staan 
76 dossiers die ‘nog niet ontvankelijk’ waren of 
betrekking hadden op een materie waarvoor 
Ombudsfin niet bevoegd is.

Redenen van niet-ontvankelijkheid Aantal

De klacht werd nog niet behandeld door  
de bevoegde dienst bij de betrokken  
financiële instelling. 44

De klacht valt niet onder de bevoegdheid  
van de Dienst 13

De klacht betreft een materie die buiten  
de werkingssfeer van de Dienst valt.  
Zo mogelijk wordt de klager doorverwezen  
naar de bevoegde dienst. 3

Vraag om inlichtingen 16

Totaal aantal niet-ontvankelijke klachten 76

Uit deze cijfers springt voornamelijk de stijging 
van de vragen om inlichtingen naar voor. Daar waar 
er in 2011 slechts 2 dossiers een loutere vraag om 
informatie betroffen, is dit in 2012 gestegen tot 
16 dossiers. De ondernemers zien zich met een 
probleem geconfronteerd en willen zich informeren 
vooraleer het tot een ‘klacht’ escaleert. Ombudsfin 
geeft strikt genomen geen advies. In de mate van 
het mogelijke probeert de dienst de ondernemer 
verder te helpen.
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1.3. VOORWERP VAN DE KLACHTEN

2012 in cijfers

  2011 2012 2011 (%) 2012 (%)

Kosten  4 1 11% 2%

Wederbeleggingsvergoeding  12 27 33% 50%

Waarborgen  8 13 22% 24%

Opzeg  4 7 11% 13%

Leasing  2 0 6% 0%

Melding NBB  2 2 6% 4%

Varia  4 4 11% 7%

TOTAAL  36 54 100% 100%

Voor elk ontvankelijk dossier wordt het voorwerp 
van de klacht genoteerd. In 2012 werden de 
volgende 6 onderwerpen opgetekend: kosten, 
wederbeleggingsvergoeding, waarborgen, opzeg, 
melding Nationale Bank en varia.

De helft van al de klachten gaat over de 
wederbeleggingsvergoeding of funding loss 
die wordt aangerekend in geval van vervroegde 
terugbetaling van een krediet. Dit thema blijft een 
‘hot topic’. Uit de vergelijking met de opdeling voor 
2011 blijkt dat het percentage klachten over dit 
thema oploopt van 33% in 2011 naar 50% in 2012. 
Mogelijks kan de toename van het aantal klachten 
worden toegeschreven aan het zeer lage renteniveau 
waardoor de funding loss bedragen hoog kunnen 
oplopen en anderzijds aan de aandacht hiervoor in 
de pers ingevolge de politieke initiatieven die in dit 
verband worden genomen.

De 2de categorie blijft deze van de waarborgen. Het 
percentage klachten ( 24%) blijft ongeveer gelijk aan 
dat in 2011.

Als derde categorie komen de klachten naar 
aanleiding van problemen ten gevolge van de opzeg 
of stopzetting van de professionele activiteit. 
7 klachten hadden betrekking hierop, goed voor 
13%. Dit percentage is vergelijkbaar met dat van 
2011, namelijk 11%.
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6%

11%

2011

Kosten

Wederbeleggingsvergoeding

Waarborgen

Opzeg

Leasing

Melding NBB

Varia

2%

50%

24%

13%
0%

4%

7%

2012

Kosten

Wederbeleggingsvergoeding

Waarborgen

Opzeg

Leasing

Melding NBB

Varia



4

OOJaarverslag Ombudsfin 2012

 1.4. BIJZONDER POSITIEF RESULTAAT!

In 2012 werden in totaal 41 dossiers behandeld 
en afgesloten. Bij de afsluiting wordt telkens het 
resultaat van de tussenkomst genoteerd. 

Op basis van de resultaten komen we tot de 
volgende indeling:
•	 10 klachten werden als ongegrond beschouwd.
•	 31 dossiers werden als gegrond beschouwd. 

Van die 31 dossiers werden er 19 opgelost. In 
de 12 andere dossiers werd het advies van de 
Ombudsman niet gevolgd door de financiële 
instelling.

In 24,40% van de dossiers komt de Ombudsman tot 
de vaststelling dat de financiële instelling correct 
gehandeld heeft en de klacht van de ondernemer 
ongegrond is. Dit is een daling van het cijfer in 2011 
waar nog één derde als ongegrond werd beschouwd. 

75,60% van de ontvankelijke klachten bleken na 
analyse gegrond te zijn. 

61% van de gegronde dossiers werd in positieve zin 
opgelost. Dit betekent dat de ondernemer bekwam 
wat hij vroeg van de bank of dat er een akkoord 
tussen de partijen werd gevonden. 

Anderzijds waren er 12 dossiers waarin de 
ombudsman tot de conclusie kwam dat de klacht 
tegen de bank gegrond was, maar waar de financiële 
instelling weigerde het advies te volgen. Van deze 
12 hadden 9 dossiers betrekking op de funding 
loss2. In een aantal gevallen bleef de bank bij haar 
voorheen ingenomen standpunt en was niet bereid 
te onderhandelen. In andere dossiers deed de 
financiële instelling een voorstel tot gedeeltelijke 
regeling dat echter als onvoldoende door de 
ondernemer werd beschouwd, zodat er geen 
akkoord tussen de partijen bereikt werd. 

In de dossiers waarin het niet tot een akkoord 
tussen partijen kwam, ontvingen de ondernemers 
een advies van de ombudsman dat ze konden 
gebruiken bij een eventuele verdere procedure.

Hierna vindt u een detail van de resultaten geboekt 
in de dossiers met betrekking tot de funding loss:

61%

39%

Opgelost (19)

Niet gevolgd (12)

76%

24%

Gegrond (31)

Ongegrond (10)

2  Over de funding loss en de toepassing ervan bestaat heel wat discussie (zie punt 2.1).
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In totaal werden er 17 dossiers in verband met de 
funding loss behandeld. Hiervan werd in één dossier 
de klacht als ongegrond beschouwd, in 7 dossiers 
werd het probleem opgelost, maar in 9  dossiers 
werd de klacht als gegrond beschouwd, maar werd 
het advies niet gevolgd door de financiële instelling.

In de meeste funding loss-dossiers heeft de klacht 
betrekking op een investeringskrediet dat neerkomt 
op een gewone lening op interest, zodat artikel 
1907bis Burgerlijk Wetboek volgens de ombudsman 
van toepassing is. Dit standpunt wordt echter niet 
steeds gevolgd door de financiële instellingen. Zij 
wijzen op de wederbeleggingsclausules opgenomen 
in hun kredietovereenkomsten en stellen dat de 
kredietnemers hierdoor contractueel gehouden zijn. 
In het volgende hoofdstuk vindt u de uitgebreide 
bespreking van de discussie rond dit thema.

‘Uit de resultaten  
van de behandelde dossiers 

komt naar voor dat  
61% van de gegronde 
klachten een positief 

resultaat kende  
voor de ondernemer:  

hij bekwam wat hij vroeg  
van de bank of er werd  

een akkoord  
tussen partijen bereikt.’

2012 in cijfers

Christel & Serge
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2. BEHANDELDE THEMA’S

gevallen van vervroegde terugbetaling, bijvoorbeeld 
naar aanleiding van een opzeg door de bank. Ook 
in geval van een herfinanciering van het krediet 
wordt door de bank een funding loss aangerekend, 
terwijl de cliënt in dat geval het krediet – zij het in 
gewijzigde vorm – verder aanhoudt bij dezelfde 
bank.

Er zijn banken die de vervroegde terugbetaling 
van het krediet contractueel uitsluiten. Indien de 
ondernemer verzoekt om het krediet vervroegd te 
mogen terugbetalen, kan dit uitzonderlijk worden 
toegestaan door de bank, maar enkel aan de door 
haar gestelde voorwaarden, zoals bijvoorbeeld het 
betalen van een funding loss. 

Uit de analyse van de dossiers die in 2012 werden 
voorgelegd blijkt dat bij de ondertekening van het 
kredietcontract, de kredietnemers niet steeds op 
de funding loss clausule gewezen werden. Er was 
enerzijds een gebrek aan informatie in verband 
met het aanrekenen van een dergelijke vergoeding 
en anderzijds werden de funding loss clausules 
dikwijls niet duidelijk opgesteld. Het gebrek aan 
transparantie rond de funding loss clausules blijft 
een actueel thema. In de meeste klachten halen de 
ondernemers aan dat zij zich niet verwacht hadden 
aan het bedrag dat door de bank als funding loss 
gevorderd werd.

In een aantal dossiers werd een investeringskrediet 
aangegaan voor de aankoop van een onroerend 
dat gedeeltelijk professioneel gebruikt wordt, en 
gedeeltelijk voor privé doeleinden. De Wet op het 
Hypothecair Krediet is van toepassing van zodra het 
privé karakter primeert op het professionele. Deze 
wet beperkt de wederbeleggingsvergoeding tot 3 
maanden interest. Bij de vervroegde terugbetaling 
van een ‘gemengd’ krediet, rekent de bank meestal 
voor het gehele krediet de contractueel voorziene 
funding loss aan. Wanneer er twijfel is of de Wet op 
het Hypothecair Krediet al dan niet van toepassing 
is, vraagt de Ombudsman om de gevraagde 
vergoeding te beperken, bijvoorbeeld tot 6 maanden 
interest.

2.1. FUNDING LOSS

Begrip 
De funding loss is de actuariële wederbeleggings-
vergoeding die door de bank  gevraagd wordt in geval 
van vervroegde terugbetaling van een professioneel 
krediet. De vergoeding moet het verlies dekken 
dat de bank lijdt ingevolge de vervroegde 
terugbetaling, namelijk het wegvallen van de 
contractueel voorziene interesten. De funding loss 
is het actuariële verschil tussen de contractuele 
rentevoet en een referentierentevoet berekend 
tot de oorspronkelijk voorziene einddatum van 
het kredietcontract. Bij de contracten met een 
vaste rentevoet betekent dit tot de einddatum 
van het krediet, bij een variabele rentevoet tot de 
eerstvolgende rentevoetaanpassing. Gezien het 
historisch lage renteniveau, konden de funding 
loss bedragen in 2012 soms extreem hoog oplopen. 
Op basis van de cijfers uit de behandelde dossiers 
komt naar voor dat in sommige gevallen de funding 
loss kon oplopen tot 30% of meer van het vervroegd 
terugbetaalde bedrag.

‘Op basis van de cijfers  
uit de behandelde dossiers 

komt naar voor dat  
in sommige gevallen  

de funding loss  
kon oplopen tot 30%  

of meer van het vervroegd 
terugbetaalde bedrag.’

De kredietovereenkomsten opgesteld door de 
banken voorzien veelal een uitgebreide funding loss 
clausule. De redactie van de clausules kan verschillen 
van bank tot bank. Ook de modaliteiten van het 
verschuldigd zijn van een funding loss kunnen 
verschillen. Soms voorziet het contract enkel in een 
funding loss indien de ondernemer het initiatief 
neemt om het krediet vervroegd terug te betalen. 
Andere banken vragen de vergoeding ook in andere 
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Artikel 1907bis BW blijft actueel in 2012
Artikel 1907bis Burgerlijk Wetboek (BW) beperkt 
de wederbeleggingsvergoeding die in geval van 
vervroegde terugbetaling mag gevraagd worden 
tot maximum 6 maanden interest. Dit artikel 
is van toepassing op leningen op interest. In de 
vorige jaarverslagen werd reeds meegedeeld dat 
sommige rechtspraak bevestigt dat dit artikel 
ook van toepassing is op bepaalde professionele 
kredieten, namelijk deze die kunnen geanalyseerd 
worden als zijnde een lening op interest. Een lening 
op interest is een zakelijke overeenkomst die 
ontstaat door de overhandiging van een som geld 
door de kredietgever aan de ontlener, waarbij deze 
laatste zich ertoe verbindt om het geleend bedrag, 
verhoogd met de interesten, terug te betalen met 
periodieke betalingen, en waarbij wederopname 
niet mogelijk is zonder uitdrukkelijke toestemming 
van de kredietgever.

De rechtspraak preciseert verder dat artikel 1907bis 
BW van dwingend recht is. Het artikel voorziet 
namelijk in de bescherming van de kredietnemer. 
Dit betekent dat de kredietnemer kan afzien van 
deze bescherming, maar enkel op het moment dat 
de funding loss gevraagd wordt. 

Klachtenbehandeling
In de meeste gevallen betreffen de klachten 
die Ombudsfin in dit kader ontvangt een 
investeringskrediet voor de financiering van de 
aankoop of renovatie van een onroerend goed 
door een zelfstandige of een kleine of middelgrote 
onderneming. Het is veelal naar aanleiding van 
de verkoop van het onroerend dat het krediet 
vervroegd wordt terugbetaald.

Uit de analyse van de kredietcontracten die aan de 
ombudsman werden voorgelegd, kwam veelal naar 
voor dat het om gewone ‘leningen op interest’ ging 
en artikel 1907bis BW dus van toepassing was. 

In de dossiers die door Ombudsfin behandeld 
werden, bleven de banken meestal op het standpunt 
dat artikel 1907bis BW niet van toepassing 

is op de professionele kredietcontracten. Zij 
stellen dat de funding loss op basis van de 
contractuele wederbeleggingsclausule terecht 
wordt aangerekend. Zij wijzen op de economische 
noodzaak van de funding loss ter compensatie van 
de verliezen die zij lijden ingevolge de vervroegde 
terugbetaling van de kredieten. 

In sommige dossiers werd de bank toch bereid 
gevonden om de gevraagde funding loss te 
beperken. Een deel van de klachten kon dan ook 
worden opgelost middels een akkoord tussen 
partijen. 

Bij één bank werd een echte onderhandelings-
procedure op punt gesteld en werden de cliënten 
uitgenodigd zelf een voorstel over de omvang van 
de funding loss te doen. Ombudsfin kon in deze 
dossiers zijn rol als bemiddelaar ten volle spelen. 

Ombudsfin is van mening dat in sommige dossiers 
niet alleen artikel 1907bis BW toegepast moet 
worden op een deel van de professionele kredieten, 
maar ook het artikel 1907, 3de lid, BW. In dit laatste 
artikel wordt gesteld dat de verhoging van de 
interest wegens vertraging in de betaling maximaal 
0,5% mag bedragen. In sommige dossiers steeg de 
nalatigheidsinterest na opzeg van het krediet van 
ongeveer 5% naar bijvoorbeeld 13% of hoger. Indien 
het professionele krediet in feite een ‘lening op 
interest’ is, is voormeld artikel van toepassing en 
mag de interestvoet dus maar met 0,5% verhoogd 
worden na de opzeg van het krediet. Dit werd 
eveneens door sommige rechtspraak bevestigd.

Enkele voorbeelden
Zoals hierboven gesteld werd er dit jaar meer 
genegotieerd over de hoogte van de funding loss. 
Beide partijen bleven op hun respectievelijke 
standpunten (funding loss gevraagd door 
de bank tegenover artikel 1907bis, BW) maar 
onderhandelden over het bedrag van de funding loss 
om uit de impasse te geraken. Via de ombudsman 
werden er voorstellen en tegenvoorstellen gedaan. 
Een probleem hierbij is wel dat de ondernemer 

Behandelde thema’s
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dikwijls onder tijdsdruk staat indien het gaat om 
een onroerend goed dat verkocht werd, wat zijn 
onderhandelingspositie bijkomend bemoeilijkt.

VOORSTEL EN TEGENVOORSTEL

De bank vroeg de som van 55.000 EUR als funding loss bij de vraag van cliënte om 300.000 EUR   
vervroegd te mogen terugbetalen op haar investeringskrediet. Cliënte toonde aan dat het krediet 
in kwestie beantwoordde aan de voorwaarden van een gewone lening op interest en vroeg in eerste 
instantie om de funding loss te beperken tot 6 maanden interest zoals wettelijk voorzien in artikel 
1907bis BW.

De bank deelde mee dat zij hierop niet kon ingaan, aangezien het om een kredietopening gaat waarop 
artikel 1907bis BW niet van toepassing is. Verder stipte de bank aan dat de vervroegde terugbetaling 
contractueel niet toegelaten was. Uitzonderlijk was de bank bereid in te gaan op de vraag van cliënte 
om te mogen vervroegd terugbetalen, maar dit aan de door haar gestelde voorwaarden. Het betalen 
van de funding loss was de voorwaarde om vervroegd te mogen terugbetalen. De bank nodigde 
cliënte uit om een voorstel te doen van een bedrag dat voor cliënte aanvaardbaar was als funding 
loss. Cliënte stelde 1 jaar interest voor, zijnde het dubbel van het wettelijk voorziene bedrag. Hierop 
wilde de bank niet ingaan. De bank deed daarop zelf een tegenvoorstel en was bereid een reductie 
van 30% toe te passen op de gevraagde funding loss, waardoor deze laatste teruggebracht werd tot 
39.000 EUR. Cliënte vond dit nog steeds te hoog en stelde van haar kant het bedrag van 25.000 EUR 
voor. Dit voorstel werd door de bank aanvaard.

(2012.1591)

Bij het overlopen van de adviezen springt het in het 
oog, dat in sommige dossiers er geen aangetoonde 
‘schade’ was in hoofde van de bank ten gevolge 
van de vervroegde terugbetaling van het krediet, 
maar dat de funding loss toch wordt gevraagd. De 
ombudsman betreurt het dat de banken zich in 
deze dossiers niet soepeler opstellen. 

Hierna vindt u een voorbeeld van een dossier waarin 
na onderhandeling een akkoord tussen partijen 
bereikt werd. 
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ONDERNEMER VRAAGT ENKEL AANPASSING VAN DE MODALITEITEN VAN HET 
KREDIET

De funding loss wordt ook aangerekend wanneer de ondernemer vraagt om de modaliteiten van 
het krediet aan te passen daar hij problemen ondervindt om het krediet terug te betalen. Hij dacht 
hierbij aan een verlenging van de looptijd van het krediet zodat de maandlast zou verminderen. Voor 
de bank kan een dergelijke aanpassing aan het krediet enkel in het kader van een ‘herfinanciering’ 
die de aanrekening van een funding loss met zich brengt.

De ombudsman heeft de bank erop gewezen dat de ondernemer het krediet verder zal aflossen, 
zodat er geen verlies van interest is voor de bank. Hij drong er bij de bank op aan om artikel 1907bis 
BW toe te passen. De bank weigerde hieraan gevolg te geven omdat dit artikel volgens haar niet 
van toepassing is op de professionele kredieten. De bank heeft de kredietnemer echter een andere 
oplossing aangeboden waarbij geen herfinanciering nodig was.

(2011.1860)

VERVROEGD TERUGBETAALD KREDIET WORDT VERVANGEN DOOR 2 NIEUWE 
KREDIETEN

In 2011 ging de ondernemer als zaakvoerder van bvba X een investeringskrediet aan bij de bank. Na 
een jaar besluit hij de bvba te verkopen en vraagt het krediet vervroegd te mogen aflossen. Hij richt 
een nieuwe vennootschap op en vraagt voor deze vennootschap een nieuw krediet aan bij dezelfde 
bank. De overnemer van bvba X vraagt eveneens een nieuw krediet aan bij deze bank.

De ondernemer stelt dat er bij de eerste contacten met de bank niet gesproken werd over een 
funding loss. Hij meent dan ook dat hij verkeerd advies heeft ontvangen. Indien hij hierover correct 
was ingelicht geweest, had hij immers voor een andere werkwijze geopteerd en bijvoorbeeld de bvba 
met het lopende krediet verkocht. Hij wijst er ook op dat het krediet onmiddellijk vervangen werd 
door 2 nieuwe kredieten zodat de bank in casu geen enkel verlies geleden heeft.

De bank had het bedrag van de gevraagde funding loss gehalveerd. De ondernemer meende dat dit 
niet ver genoeg ging. De ombudsman heeft er op aangedrongen dat het bedrag teruggebracht werd 
tot de wettelijk voorziene 6 maanden interest, te meer omdat er hier geen verlies in hoofde van de 
bank aangetoond werd. De bank is op dit verzoek niet ingegaan.

(2012.0678)

Behandelde thema’s
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Engagement van de sector
De discussie over het aanrekenen van een funding 
loss en de vraag of artikel 1907bis, BW al dan niet 
van toepassing is op professionele kredieten is reeds 
langer aan de gang. De laatste jaren zijn de bedragen 
van de funding loss echter gestegen ingevolge de 
daling van het renteniveau zodat de discussie in een 
stroomversnelling terecht is gekomen. 

Ombudsfin heeft vernomen dat  de problematiek 
van de funding loss ook tijdens de besprekingen van 
het ‘Platform Financiering van ondernemingen’3 

meermaals aan bod is gekomen. Meer in het 
bijzonder zouden sommige ondernemersfederaties 
de wens hebben uitgedrukt om een oplossing te 
zoeken voor het gebrek aan transparantie en de, 
in sommige gevallen, zeer hoog oplopende funding 
loss-bedragen.

In dit kader van deze besprekingen werd er een 
consensus bereikt over 3 voorstellen met betrekking 
tot de funding loss:

1. het opstellen van een gestandardiseerd, 
transparant schema dat de economische logica 
van de funding loss weergeeft en oplegt dat de 
banken duidelijk de referentierentevoeten die 
zullen worden gehanteerd bij de berekening 
van de funding loss definiëren.

2. de banken zullen de nodige vorming aan hun 
medewerkers geven zodat deze voldoende 
informatie kunnen verschaffen aan de 
ondernemer opdat  hij met kennis van zaken 
het juiste kredietproduct kan kiezen.

3. een soft-aanbeveling aan de banken om open 
te staan voor een constructieve dialoog met 
de ondernemers aan wie hoge bedragen aan 
funding loss wordt gevraagd.

Ombudsfin zal nauwlettend toezien op de 
uitvoering van de aanbevelingen en de opgenomen 
engagementen.

2.2. WAARBORGEN

Meerdere klachten hadden betrekking op 
de waarborgen gegeven in het kader van de 
professionele kredieten. 

Een aantal klachten betroffen de omzetting van 
een hypothecair mandaat in een echte hypotheek. 
In deze dossiers bevestigt de ombudsman dat de 
bank, op basis van de volmacht gegeven door de 
ondernemer, het recht heeft om te beslissen het 
mandaat om te zetten wanneer zij dit nodig acht. 
De bank dient de cliënt van de omzetting niet op 
voorhand te verwittigen. De ombudsman ging in de 
voorgelegde dossiers na wat de aanleiding was voor 
de beslissing tot omzetting en kon bevestigen dat 
de beslissing van de bank in deze dossiers correct 
was. Meestal zijn de klachten in dit kader het gevolg 
van het plotse debiteren van de rekening van de 
onderneming met de kosten verbonden aan de 
omzetting. Deze kosten kunnen immers oplopen. 
Veel kwaad bloed zou in dit kader kunnen vermeden 
worden, indien de bank, vooraleer de rekening van 
de ondernemer te debiteren, de cliënt op de hoogte 
brengt dat zijn rekening zal worden gedebiteerd met 
deze kosten, zodat hij verwittigd is en bijvoorbeeld 
voor de nodige fondsen op zijn rekening kan zorgen.

Hierna vindt u een korte toelichting van dossiers 
die betrekking hadden op problemen met andere 
waarborgen, namelijk de borgstelling en het 
effectenpand. 

3  Het Platform Financiering van ondernemingen werd opgericht begin 2010 om het vertrouwen in de banken te herstellen door middel 
van dialoog met de verschillende belanghebbenden en door te luisteren naar hun bezorgheden en problemen. Voor meer info, zie www.
Financieringvan ondernemingen.be.
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OVERDRACHT VAN BORGSTELLING VAN DE ZAAKVOERDER NA VERKOOP VAN 
DE VENNOOTSCHAP

De heer X verkocht de aandelen van zijn vennootschap waarbij de bestaande kredieten verder 
liepen. Hij bracht daarop de bank van de verkoop op de hoogte en vroeg een einde te maken aan 
zijn borgstelling voor de kredieten op naam van de vennootschap. De nieuwe zaakvoerder zou de 
borgstelling overnemen.

De bank startte de procedure voor overdracht van de borgstelling blijkbaar niet onmiddellijk. Het 
dossier bleef meer dan een maand op het agentschap liggen. Eens de aanvraag bij de kredietafdeling 
kwam, ging deze akkoord met de overname van de borgstelling door de nieuwe zaakvoerder. Op het 
moment dat de bank de nieuwe zaakvoerder in dit kader contacteerde, bleek deze laatste plots naar 
het buitenland verdwenen te zijn. Toen de kredieten niet verder afgelost werden, werd de heer X als 
borg aangesproken. 

De bank toonde aan dat de oude borg gehouden bleef zolang de nieuwe de nodige documenten niet 
had ondertekend. Klacht ongegrond.

De Ombudsman heeft het probleem grondig onderzocht en kwam tot de conclusie dat er inderdaad 
vertraging was in het behandelen van het dossier door de bank. Er werd echter niet aangetoond 
dat de schade in hoofde van de heer X het rechtstreekse gevolg was van de fout van de bank. Het 
stond immers niet vast dat de overnemer de documenten zou ondertekend hebben indien er zich 
geen vertraging in de behandeling door de bank had voorgedaan. De heer X had de bank moeten 
contacteren vooraleer zijn vennootschap te verkopen zodat de overdracht van de borgstelling tijdig 
geregeld had kunnen worden.

(2012.0586)

Behandelde thema’s
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EFFECTENPAND KAN NIET GEREALISEERD WORDEN

Als waarborg bij het krediet toegestaan aan de ondernemer, hebben de ouders van deze laatste een 
aantal effecten in pand gegeven. Eén van deze effecten is een achtergesteld certificaat uitgegeven 
door de bank zelf.

Enkele jaren later beslissen de ouders de effecten te verkopen om de gelden aan te wenden voor 
de terugbetaling van het krediet. Ze stellen vast dat het effect uitgegeven door de bank zelf 
onverkoopbaar blijkt te zijn. Het effect wordt regelmatig op de beurs aangeboden maar vindt geen 
koper. Daar de bank aangeraden had dit effect in het effectenpand op te nemen, menen de ouders 
dat de bank een oplossing voor het probleem moet voorstellen.

De bank bevestigt dat het effect op dat moment blijkbaar geen geïnteresseerde vindt die het a pari 
wil kopen. Zij kan het product echter zelf niet inkopen. De ombudsman heeft vastgesteld dat in de 
basisprospectus van het product werd gewaarschuwd voor de beperkte verhandelbaarheid tijdens 
de looptijd van het product. De bank werd bereid gevonden de interestvoet van toepassing op het 
krediet te beperken tot de intrest die het effect in kwestie opbrengt, teneinde de pandstellers 
de mogelijkheid te bieden om rustig een alternatieve oplossing te vinden. Kort daarop heeft de 
ombudsman de bevestiging ontvangen dat het effect toch a pari verkocht werd zodat het probleem 
opgelost was.

(2011.2328)

AANBEVELINGEN AAN DE SECTOR
•	 Informeer de ondernemers op voorhand over al de kosten en vergoedingen die kunnen worden 

aangerekend, met inbegrip van de funding loss clausules bij de kredieten met een vaste 
rentevoet.

•	 Informeer de cliënt wanneer zijn rekening zal gedebiteerd worden met de kosten van de 
omzetting van een hypothecair mandaat.

AANBEVELINGEN AAN DE ONDERNEMERS
•	 Lees de kredietovereenkomsten goed na vooraleer ze te ondertekenen. Verifieer vooral welke 

kosten en vergoedingen u kunnen worden aangerekend.

•	 Raadpleeg de bank voorafgaandelijk aan de overdracht of verkoop van uw onderneming 
teneinde een passende oplossing te vinden voor de lopende kredieten en de in dit kader gegeven 
waarborgen.
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3. PRAKTISCHE INFORMATIE

Ombudsfin en de Federale Kredietbemiddelaar 
hebben een gentleman’s agreement gesloten 
waarbij beide diensten zich ertoe verbinden om, 
wanneer ze zelf niet bevoegd zijn om tussen te 
komen voor een onderneming, deze laatste door 
te verwijzen naar de andere dienst, teneinde de 
onderneming zoveel mogelijk vooruit te helpen.

3.3. WELKE FINANCIËLE  
INSTELLINGEN ?

Ombudsfin is bevoegd voor klachten tegen 
financiële instellingen die lid zijn van Febelfin. Ook 
instellingen die geen lid zijn bij Febelfin, kunnen 
zich individueel bij Ombudsfin aansluiten. De 
lijst van deze instellingen is terug te vinden op de 
website : www.ombudsfin.be.

3.4. PROCEDURE

De procedure verloopt volledig schriftelijk. De 
onderneming dient aan Ombudsfin kopie van de 
belangrijkste stukken en van de briefwisseling met 
de klachtendienst van de financiële instelling te 
bezorgen.

Ombudsfin heeft een 2de lijnsbevoegdheid. Dit 
betekent dat de klacht in eerste instantie aan de 
bevoegde dienst binnen de financiële instelling moet 
worden voorgelegd. Indien de onderneming niet 
akkoord gaat met het antwoord van de instelling, 
kan zij de klacht aan Ombudsfin voorleggen.

Klachten van ondernemingen worden steeds als 
dringend beschouwd en worden daarom met 
voorrang behandeld. De betrokken financiële 
instelling dient binnen de termijn van 1 maand haar 
standpunt mee te delen. De Ombudsman streeft 
ernaar om eveneens binnen een maand een advies 
uit te brengen.

Ombudsfin is niet bevoegd voor klachten die 
hangende zijn voor een rechtbank of waarvoor 
reeds een gerechtelijke uitspraak bestaat.

3.1. WELKE ONDERNEMING KAN EEN 
BEROEP DOEN OP OMBUDSFIN ?

Het begrip “onderneming” wordt zeer ruim opgevat. 
De klachten kunnen uitgaan van een zelfstandige of 
van een rechtspersoon. Elke professioneel die een 
probleem ondervindt in verband met een krediet 
toegestaan door een financiële instelling in het 
kader van zijn beroepsactiviteit kan een klacht 
indienen.

3.2. KLACHTEN IN VERBAND MET  
DE KREDIETVERLENING

Er is wel een beperking in vergelijking met de 
bevoegdheid van Ombudsfin voor de particulieren. 
Bij de consumenten kunnen de klachten betrekking 
hebben op het hele gamma van diensten 
aangeboden door een financiële instelling : 
rekeningen, betalingen, kredieten, beleggingen, 
enzovoort. 

De bevoegdheid van Ombudsfin voor klachten 
van ondernemingen is echter beperkt tot deze die 
betrekking hebben op de kredietverlening. 

Hierbij is het belangrijk aan te stippen dat 
Ombudsfin niet kan tussenkomen in de commerciële 
politiek van de financiële instellingen. De dienst kan 
dus niet optreden ingeval de financiële instelling 
bijvoorbeeld weigert een krediet toe te kennen of 
bepaalde waarborgen vraagt alvorens een krediet 
toe te kennen.

Wanneer de klacht betrekking heeft op commerciële 
aspecten van de kredietverlening, zal de dienst 
de onderneming verwijzen naar de Federale 
Kredietbemiddelaar. Sinds begin 2009 is er een 
Kredietbemiddelaar voor ondernemingen bij het 
KeFiK vzw (Kenniscentrum voor Financiering van 
KMO). De Kredietbemiddelaar komt actief tussen 
in geval een onderneming kredietproblemen 
ondervindt en niet tot een akkoord met haar 
financiële instelling kan komen.

Praktische informatie
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De adviezen van de Ombudsman zijn niet bindend 
voor de partijen. Elk blijft vrij het advies op te volgen 
of niet. 

Het beroep op de Dienst is gratis voor de 
ondernemingen.

3.5. COLLEGE KLACHTEN  
ONDERNEMINGEN

Na onderzoek kan de Ombudsman beslissen om een 
complex of principieel dossier voor te leggen aan 
het “College Klachten Ondernemingen”.

Dit College is paritair samengesteld uit 
vertegenwoordigers van de verenigingen van 
ondernemingen enerzijds en van de financiële 
instellingen anderzijds. De voorzitter en 
ondervoorzitter zijn onafhankelijke experten.

Het College wordt bijeengeroepen telkens wanneer 
de Ombudsman een dossier wenst voor te leggen. 
Na de bespreking van het dossier brengt het College 
een advies uit. Dit advies is evenmin bindend voor 
de partijen.

In de loop van 2012 is het College niet samengeroepen 
door de Ombudsman.

Ombudsfin kan op volgende wijze worden 
gecontacteerd.

Per post op het adres :
Ombudsfin
Belliardstraat 15-17  bus 8
1040 Brussel

Per mail :
ombudsman@ombudsfin.be

Online op :
www.ombudsfin.be

Per fax op :
02 545 77 79
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4.  NUTTIGE LINKS EN ADRESSEN

Federale kredietbemiddelaar 
Kredietbemiddelaar voor ondernemingen
De heer Chris Dauw
de Lignestraat 1
1000  Brussel
tel: 0800/84 426
fax: 02 209 08 34
e-mail : kredietbemiddelaar@cefip-kefik.be 
website : www.kredietbemiddelaar.be 

Nationale Bank: ENR bestand
Het bestand van de niet-gereglementeerde 
registraties (ENR)
www.NBB.be 

Febelfin, Belgische federatie van de financiële 
sector
www.febelfin.be

Platform Financiering van ondernemingen
www.financieringvanondernemingen.be

Praktische informatie

Elke, Bérengère & Christine
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5. SAMENSTELLING VAN DE BEVOEGDE 
ORGANEN

5.1. OMBUDSFIN

Ombudsman
Françoise Sweerts

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

Assistenten
Serge Henris, Christel Speltens

5.2. COLLEGE KLACHTEN  
ONDERNEMINGEN

Onafhankelijke voorzitters
Lieven Acke, Nadine Mollekens

Vertegenwoordigers van de ondernemingen
Lieven Cloots (Unizo), 
Stijn Rocher (VBO)

Vertegenwoordigers van de financiële sector
Freddy Van Bogget, Luc Declercq

5.3. DE RAAD VAN BESTUUR 

Voorzitter
Michel Vermaerke, CEO Febelfin

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

Françoise, Christel, Serge, Elke, Grégory, Christine & Bérengère (Pierre was afwezig op de fotoshoot !)
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Ombudsfin 
Rue Belliardstraat 15-17, b. 8 

B-1040 Bruxelles/Brussel 
www.ombudsfin.be


