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Ombudsfin heeft een lichte stijging van het aantal aanvragen geregistreerd (3,4%) in 2017 : 
3.613 aanvragen van consumenten en ondernemingen waarvan 95 vragen naar informatie en 
3.518 klachten. 

In 2017 registreerde Ombudsfin een opmerkelijke stijging van het aantal klachten van 
consumenten op het gebied van betalingen en betaalrekeningen, waarbij een aanzienlijk aantal 
over betwiste verrichtingen wegens fraude. De ontvreemde bedragen zijn groter dan voorheen. 

93,5% van de klachten van consumenten die ontvankelijk en gegrond werd verklaard, werd 
opgelost. 

De meeste ontvankelijke klachten van ondernemingen (61,67%) hadden betrekking op de 
funding loss die gevraagd wordt in geval van een vervroegde terugbetaling van een 
investeringskrediet. 

Klachten van consumenten in 2017 

Het aantal ingediende dossiers van consumenten bij Ombudsfin is opnieuw toegenomen in 2017 
(3.308 aanvragen of een stijging van 3%). Niet alle ingediende dossiers worden echter ontvankelijk 
verklaard. Een aanzienlijk deel van de dossiers wordt in eerste lijn doorverwezen naar de financiële 
instelling, die een maand de tijd heeft om te proberen het geschil zelf op te lossen. Het aantal ontvankelijk 
verklaarde klachten (855) is met 12,1% gestegen ten opzichte van 2016. Deze ontvankelijke klachten 
werden geanalyseerd en er werd een bemiddeling opgestart. 48,7% van deze klachten werd gegrond 
bevonden. Voor 93,5% van de gegronde klachten werd een minnelijke oplossing gevonden. 

Meest voorkomende klachten van consumenten 
Om als ontvankelijk te worden beschouwd, moet de klacht binnen de bevoegdheden van Ombudsfin vallen en 
moet ze reeds aan de betrokken financiële instelling voorgelegd zijn. Enkel bij de ontvankelijke klachten wordt tot 
bemiddeling overgegaan. In de andere vragen tot tussenkomst krijgt de consument de gepaste informatie of wordt 
hij doorverwezen naar de bevoegde instantie. 
 
In 2017 zijn de belangrijkste thema's "Betalingen en betaalrekeningen" (336 dossiers) en "Kredieten" (259 
dossiers). Alleen al deze twee thema's zijn goed voor bijna 70% van de klachten. 
 

1. De klachten over betalingen en betaalrekeningen zijn toegenomen (336 dossiers in 2017, 49 meer dan 
in 2016), en vertegenwoordigen 39,3% van de ontvankelijke klachten. Het is de eerste keer dat een thema 
bijna 40% van de ontvankelijke klachten bedraagt. Een aanzienlijk aantal dossiers heeft betrekking op 
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betwiste transacties als gevolg van fraude waarbij gebruik werd gemaakt van de veiligheidsgegevens 
van de kaart. De andere klachten hebben betrekking op het beëindigen van de cliëntenrelatie door de 
bank, geldafhalingen aan een automatisch loket, kosten gebonden aan internationale betalingen of de 
transparantie van de toegepaste wisselkoersen. Ombudsfin besteedt bijzondere aandacht aan de 
transparantie van de tarieven en zal dit ook in de toekomst blijven doen. Over dit thema worden jaarlijks 
individuele aanbevelingen aan banken gedaan. 

2. Het aantal klachten over consumentenkredieten is gestegen : 126 dossiers, 16 meer dan in 2016. Er 
werd vooral klacht ingediend over de melding bij de Nationale Bank. Verschillende dossiers hadden 
betrekking op het blokkeren van de toegang tot de rekening na een beslissing om kredietopnemingen op 
te schorten. Er zijn aanbevelingen gedaan aan de banken om ervoor te zorgen dat door de beslissing tot 
opschorting van kredietopnemingen de toegang tot de rekening niet wordt geblokkeerd. 

3. Het aantal klachten over hypothecair krediet is licht gestegen : 133 dossiers, 5 meer dan in 2016. De 
behandelingstermijnen voor een kredietaanvraag blijven een probleem, alsook het feit dat het uiteindelijk 
geformuleerde kredietaanbod afwijkt van de voorwaarden die werden besproken op het kantoor. Het niet 
begrijpen van de afrekeningen blijft terugkerend probleem. 

4. Het aantal klachten over beleggingen is gedaald : 126 dossiers, 21 minder dan in 2016. De rubriek 
“beleggingen” vertegenwoordigt 14,7% van de klachten. De fiscaliteit van verrichtingen op effecten blijft 
een belangrijke bezorgdheid van de beleggers.  

5. Ten slotte, het College van experten, waaraan principekwesties en ingewikkelde dossiers worden 
voorgelegd, heeft 21 dossiers onderzocht in 2017 waarvan slechts voor 6 gegronde dossiers geen 
minnelijke oplossing kon worden bereikt. 

Klachten van ondernemingen in 2017 

Het aantal ingediende dossiers door ondernemingen (305 dossiers) is gestegen met 8%, terwijl het aantal 
ontvankelijke klachten van ondernemingen (120) is gedaald met 13% in vergelijking met 2016. 32% van de 
klachten van ondernemingen waarin Ombudsfin een tussenkomst van de bank vroeg (32 dossiers), kon 
worden opgelost. In 68% van de gegronde klachten kon geen akkoord gevonden worden, zelfs wanneer de 
bank een voorstel deed (68 dossiers). 

Voornaamste klachten van ondernemingen 
De meeste klachten (61,7%) hadden betrekking op de funding loss, d.i. de vergoeding die door de kredietgever 
gevraagd wordt bij een vervroegde terugbetaling van een investeringskrediet (74 dossiers). 
In de dossiers over funding loss kon de Ombudsman in 17,3% van de dossiers tot een akkoord komen. Zelfs als 
er een voorstel werd gedaan door de bank vond de onderneming dit voorstel dikwijls onvoldoende. Verder ging het 
in een tiental dossiers om de garantie ("borg") van de zaakvoerder voor kredieten aan zijn onderneming die hij 
vervolgens verkocht en waarbij hij het bestaan van de borgstelling vergeten was. 

 
Wanneer komt Ombudsfin tussen? 
Elk geschil moet eerst aan de financiële instelling worden voorgelegd die dan de mogelijkheid heeft om zelf een 
oplossing voor te stellen. Wanneer dit niet het gewenste resultaat oplevert voor de cliënt, kan hij zich tot Ombudsfin 
wenden. 

Meer informatie 
JAARVERSLAG OMBUDSFIN 2017  -  Beschikbaar op www.ombudsfin.be 

Contactpersoon 
Françoise Sweerts, Ombudsman : 02/545 77 70 


