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Meer dan 2000 ontvankelijke klachten in 2021 

Vorig jaar bereikte onze dienst een historische mijlpaal. Voor het eerst in zijn geschiedenis heeft 
Ombudsfin meer dan 2000 dossiers behandeld (2005 om precies te zijn), een stijging van 21,5% 
in één jaar en bijna een verdubbeling van het aantal behandelde dossiers in 2018. 

Deze klachten hebben geleid tot 48 individuele aanbevelingen aan het adres van de financiële 
instellingen (deze worden bijv. uitgenodigd om de aan de consumenten verstrekte informatie duidelijker 
op te stellen of hun bestaande procedures te verbeteren).  

Klachten van consumenten (1925 ontvankelijke klachten) 
De sterke toename van deze klachten houdt, evenals in voorgaande jaren, grotendeels verband met 
de toename van klachten over frauduleuze online betalingen. 658 ontvankelijke dossiers (of meer 
dan een derde van het totale aantal ontvankelijke dossiers) hadden betrekking op internetfraude. 

In ons jaarverslag worden de meest voorkomende vormen van fraude beschreven en worden enkele 
veiligheidstips meegegeven. Ombudsfin verwijst naar www.safeonweb.be waar nuttige algemene tips 
te vinden zijn, alsook waarschuwingen over alle gekende fraudepraktijken op het internet. 

Ons verslag analyseert met name het fenomeen van de financiële muilezels (geldezels), de Apple pay-
applicatie en beleggingsfraude, drie steeds toenemende problematieken. 

De redenering die Ombudsfin in deze dossiers volgt, blijft gebaseerd op de geldende wetgeving, waarin 
de aansprakelijkheidsregels voor betwiste betalingstransacties zijn vastgelegd, en op de feitelijke 
omstandigheden, die geval per geval worden geanalyseerd. Er wordt met name rekening gehouden 
met de al dan niet detecteerbaarheid van de fraude en met de eventuele grove nalatigheid van de 
consument om te bepalen of de klacht al dan niet gegrond is. 

Ook de klachten over de beëindiging van de cliëntenrelatie door de financiële instelling zijn in 2021 
sterk toegenomen. Er werden 189 ontvankelijke klachten over dit onderwerp ingediend, een stijging 
van 80% in één jaar. 
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Klachten van ondernemingen (80 ontvankelijke klachten) 
Het aantal ontvankelijke klachten (80) dat vorig jaar door ondernemingen is ingediend, stabiliseerde 
zich. Het aantal klachten over funding loss (vergoeding bij vervroegde terugbetaling van een krediet) is 
aanzienlijk gedaald. We zagen daarentegen meer klachten en informatievragen opduiken over de 
basisbankdienst voor ondernemingen, die echter tot op heden nog niet beschikbaar is. 

Wanneer komt Ombudsfin tussen ? 
Het geschil moet eerst worden voorgelegd aan de “klachtendienst” van de financiële instelling, die 
vervolgens de mogelijkheid heeft om zelf een oplossing voor te stellen. Als deze aanpak geen resultaat 
oplevert, neemt Ombudsfin het dossier in behandeling. Wij stellen vast dat deze voorwaarde niet altijd 
duidelijk wordt begrepen door de klagers, die zich zeer vaak tot onze dienst wenden zonder eerst 
contact op te nemen met bovengenoemde dienst van de financiële instelling zelf. 

Voor meer informatie : 
JAARVERSLAG OMBUDSFIN 2021 – Beschikbaar op www.ombudsfin.be 

Contactpersoon : 
Jean Cattaruzza, Ombudsman : 02/545.77.70 – jc@ombudsfin.be 


