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Woord vooraf
2008 stond in het teken van een nieuwe Ombudsman en van de financiële crisis.

Jacques Zeegers heeft tot eind juni 2008 de taak van Ombudsman op zich genomen. Een groot deel van dit rapport weer-
spiegelt dan ook zijn werk.
Bedankt Jacques voor de ervaring die je aan de Bemiddelingsdienst hebt doorgegeven.

Gedurende twee en een halve maand heeft Ann Muyldermans als interim de taken van Jacques Zeegers overgenomen en 
zo de goede werking van de Bemiddelingsdienst verzekerd.
Bedankt Ann en de hele ploeg.

Op 15 september 2008 is de nieuwe Ombudsman aangetreden die de Bemiddelingsdienst onmiddellijk een bijzondere rol 
laat spelen bij de uitbarsting van de crisis die de Belgische banken zwaar treft. Verwarde en ongeruste klanten hebben bij de 
Bemiddelingsdienst een luisterend oor, uitleg en antwoorden gevonden. Dit rapport is daar deels de weerspiegeling van.

Wij grijpen deze gelegenheid aan om alle medewerkers van de Bemiddelingsdienst, de leden van het Begeleidingscomité 
en het Bemiddelingscollege nogmaals te bedanken voor hun bijdrage aan de goede werking van de Dienst. Wij bedanken 
eveneens de Raad van Bestuur en de vertegenwoordigers van de Belgische Federatie van de financiële sector (Febelfin) voor 
hun onmisbare logistieke en financiële steun.

Pamela Renders Françoise Sweerts 
Permanente Vertegenwoordiger van de consumentenbelangen Ombudsman

Van links tot rechts : Claude Vankerckhoven, Pamela Renders, Ann Muyldermans, Françoise Sweerts,  
Serge Henris, Marie-Jeanne De Meester, Christel Speltens, Christine Buisseret
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BEMIDDELINGSDIENST IN CIJFERS

1. Bemiddelingsdienst in cijfers

Verzoek behandeling klacht

Niet alle verzoeken om een klacht te behandelen zijn 
ontvankelijk(2) en dit omwille van verschillende redenen:

Reden: aantal

•	 het	dossier	is	nog	niet	behandeld	door	de	be-
voegde dienst van de financiële instelling

1.292

•	 het	dossier	kadert	in	de	beroepssfeer	van	de	
verzoeker	 of	 	 heeft	 te	maken	met	 het	 com-
mercieel beleid van de financiële instelling

185

•	 het	 dossier	 is	 gericht	 tegen	 een	 instelling	
die niet aangesloten is bij de bemiddelings-
dienst

142

TOTAAL AANTAL ONONTVANKELIJKE DOSSIERS 1.619

b/ Totaal aantal ontvankelijke dossiers

Van de 2.700 ingediende dossiers zijn er 869 uitgemond 
in ontvankelijke dossiers.

De stijging van het aantal ontvankelijke dossiers waar-
in een advies door de Ombudsman werd uitgebracht, 
neemt nog grotere proporties aan: deze zijn gestegen 
met 35,36%.(3) Het aantal klachten rond financiële instru-
menten en meer bepaald betreffende beleggingsadvies 
zijn hiervoor grotendeels verantwoordelijk. In de rubriek 
klachten per materie komt dit duidelijk naar voor(4). 

1.1. Forse stijging aantal dossiers
a/ Totaal aantal ingediende dossiers

Voor 2008 staat de teller op 2.700 ingediende dossiers 
ten opzichte van 2.173 in 2007. Dit komt neer op een stij-
ging van 24,25%.

In	 de	 eerste	 helft	 van	 2008	werd	 reeds	 een	 lichte	 toe-
name van het aantal dossiers opgetekend. Dit aantal is 
spectaculair toegenomen gedurende de laatste 3 maan-
den van het jaar en is te wijten aan de financiële crisis die 
flink	tekeerging	vanaf	september	2008,	waarover	hierna	
meer toelichting(1). 

Onder “ingediende dossiers” (2.700) wordt verstaan elk 
verzoek	 om	 een	 klacht	 te	 behandelen	 of	 informatie	 te	
verstrekken.  

(1) Zie hoofdstuk 1.2 “Impact financiële crisis”, pg 5.
(2) Ontvankelijkheidsvoorwaarden zie hoofdstuk 3.1.1 “Wanneer kan men klacht indienen”, pg 38.
(3) Van de 869 ontvankelijke dossiers zijn er 21 dossiers die reeds werden ingediend in 2007, maar pas ontvankelijk zijn geworden in 2008.
(4) Hoofdstuk 1.3 “Financiële instrumenten op kop”, pg 6.

Informatievragen

In 2008 kropen consumenten opmerkelijk meer in hun 
pen op zoek naar een antwoord op hun vragen. De 
Bemiddelingsdienst	 heeft	 233	 schriftelijke	 informatie-
vragen behandeld in 2008. Het beantwoorden van lou-
tere	 informatievragen	 behoort	 in	 principe	 niet	 tot	 het	
takenpakket van de Bemiddelingsdienst. Toch zorgt de 
dienst ervoor dat elke consument zo snel mogelijk een 
antwoord krijgt.

Totaal aantal ingediende dossiers
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Evolutie van de in 2008 ingediende dossiers
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Beschermingsfonds  Solvabiliteit Fortis
Lehman Brothers  Kaupthing
Solvabiliteit Dexia  Overige

1.2. Impact financiële crisis

Piek in oktober en november 2008

Uit de grafiek hiernaast blijkt dat het aantal ingediende 
dossiers een sterke stijging kent in oktober en november 
2008.

Ongerustheid van consumenten over uiteenlopende 
onderwerpen

Van bij het begin van de financiële crisis bleek dat er voor 
de Bemiddelingsdienst een belangrijke rol was wegge-
legd. In de eerste plaats moest een antwoord worden ge-
vonden op de vragen en bekommernissen van de spaar-
ders en beleggers. Dezen hebben allen een antwoord 
bekomen, in principe onmiddellijk en voor de complexere 
dossiers binnen 2 tot 3 dagen. 

Van oktober tot december 2008 beantwoordde de Bemid-
delingsdienst	 860	 schriftelijke	 en	 telefonische	 vragen	 in	
verband met de financiële crisis. De meeste van die vra-
gen hadden betrekking op producten van Lehman Bro-
thers	en	 in	213	gevallen	gaf	dat	aanleiding	 tot	een	ont-
vankelijke klacht. 

De	Bemiddelingsdienst	heeft	ook	duiding	verschaft	 aan	
gedupeerde klanten van Kaupthing Bank. In 2008 was er 
geen enkele ontvankelijke klacht met betrekking tot het 
Kaupthing-dossier.	Er	waren	ook	tal	van	vragen	om	infor-
matie over depositobescherming.

De	 Bemiddelingsdienst	 heeft	 geprobeerd	 om	 op	 elke	
soort vraag een duidelijk antwoord te verstrekken.

Fortis-aandeelhouders die aanklopten bij de Bemidde-
lingsdienst, werden doorverwezen naar andere organen, 
aangezien de dienst niet bevoegd is voor aangelegenhe-
den in verband met de betrekkingen tussen een financiële 
vennootschap en haar aandeelhouders.
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1.3. Financiële instrumenten op kop

Financiële instrumenten bovenaan

De dossiers in verband met financiële instrumenten ne-
men duidelijk het voortouw: zij maken meer dan één 
derde uit van de ontvankelijke dossiers (36,31%).

Deze klachten situeren zich voornamelijk op het vlak van 
beleggingsadvies en niet zozeer van vermogensbeheer. 
Zij hebben vaak betrekking op investeringen in beleg-
gingsfondsen	die	niet	het	verhoopte	 resultaat	oplever-
den, alsook op gestructureerde obligaties waaronder 
“perpetuals” (eeuwigdurende obligaties). Door de finan-
ciële crisis zijn natuurlijk ook een groot aantal dossiers 
ingediend	 rond	 producten	 uitgegeven	 en/of	 gegaran-
deerd door Lehman Brothers.

(5) Zie hoofdstuk 2.1.2 “Gestructureerde obligaties”, pg 16.

Verdeling van de in 2008 afgesloten dossiers 
per thema

Verdeling van de in 2008 afgesloten 
dossiers per thema

Bankrekeningen
en -tegoeden

12,52 %

Betalingen
21,60 %

Kredieten
14,58 %

Financiële
instrumenten

36,31 %

Diversen
14,99 %

Door de stijgende rente op de markt kenden obliga-•	
tiefondsen	vaak	een	minwaarde;

Klanten verwijten de bank vaak dat het aangeboden •	
product niet overeenstemt met “hun profiel”.

Post “diversen” wint aan belang

De post “diversen” maakt eveneens een toenemend per-
centage uit van het totaal aantal klachten. Hieronder te-
kenen we klachten op in verband met nalatenschappen 
(ongeveer 6%), huurwaarborgen (ongeveer 2,5%) maar 
ook volmachten, echtscheiding, minderjarigen enz...

Reden voor toename klachten in het kader van beleg-
gingsadvies 

De redenen voor de toename van de klachten op het 
vlak van beleggingsadvies kunnen verklaard worden 
door	verschillende	factoren:

Door de dematerialisering van effecten krijgen •	
klanten een jaarlijks overzicht van hun effectendos-
sier waardoor zij een duidelijk zicht hebben op de 
onderliggende tussentijdse waarde van hun inves-
tering	(vroeger	beseften	klanten	niet	altijd	dat	hun	
obligaties een waarde “onder pari” kunnen noteren 
voor	vervaldag);

Beleggingsproducten worden complexer waardoor •	
ze niet steeds de verwachte opbrengst geven (vooral 
i.v.m. de gestructureerde obligaties met in het begin 
een hoge coupon en vervolgens een fluctuerende 
rente	afhankelijk	van	de	marktrente(5)) en het risico 
moeilijker	kan	ingeschat	worden;
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Verdeling van de in 2008 afgesloten dossiers per thema
 2007 2008 2007 2008

1. Bankrekeningen en -tegoeden 102 91 17,03% 12,52%

Zichtrekening 33 32 5,51% 4,40%

Spaarrekening 53 37 8,85% 5,09%

Overige 15 22 2,50% 3,03%

Waaronder: termijnrekeningen 5 5 0,83% 0,69%

 kasbons 5 12 0,83% 1,65%

 pensioensparen 5 5 0,83% 0,69%

Valutadatum 1 0 0,17% 0,00%

2. Betalingen 138 157 23,04% 21,60%

Bankkaarten 72 85 12,02% 11,69%

Automatische loketten 12 12 2,00% 1,65%

Cheques 11 6 1,84% 0,83%

Loketverrichtingen 10 10 1,67% 1,38%

Overschrijvingen-Domiciliëringen 21 26 3,51% 3,58%

Internationale betalingen 12 18 2,00% 2,48%

3 Kredieten 89 106 14,86% 14,58%

Algemeen 0 4 0,00% 0,55%

Hypothecaire kredieten 43 48 7,18% 6,60%

Consumentenkredieten	en	kasfaciliteiten 36 46 6,01% 6,33%

Registratie kredietcentrale 5 4 0,83% 0,55%

Overige 5 4 0,83% 0,55%

4. Financiële instrumenten 199 264 33,22% 36,31%

Beleggingsadvies en vermogensbeheer 62 100 10,35% 13,76%

Beveks + Tak 21 en 23 38 32 6,34% 4,40%

Aan- en verkoop 37 45 6,18% 6,19%

Diverse effectentransacties 25 44 4,17% 6,05%

Overige 15 43 2,50% 5,91%

5. Diversen 71 109 11,85% 14,99%

6. Basisbankdienst 0 0 0,00% 0,00%

TOTAAL 599 727 100,00% 100,00%
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1.4. 4 op 10 opgelost in voordeel  
van verzoeker

Er	 is	 geen	 noemenswaardige	 verschuiving	 wat	 betreft	
de	resultaten	van	de	afgesloten	dossiers	 tegenover	vo-
rig jaar. Ongeveer 4 op de 10 klachten werden opgelost 
in het voordeel van de klant: hetzij omdat een oplossing 
werd gevonden tijdens het overleg tussen de Bemidde-
lingsdienst en de financiële instelling vooraleer er een 
formeel	advies	werd	uitgebracht	(31,64%),	hetzij	omdat	
de financiële instelling een voor de verzoeker gunstig 
advies van de Bemiddelingsdienst opvolgde (4,95%). 

Legende

Ongegrond:

Er	wordt	geen	aansprakelijkheid/fout	van	de	bank	in	aanmerking	genomen.

Gegrond en gevolgd:

Advies	wordt	opgemaakt	waarin	aansprakelijkheid/fout	van	bank	in	aanmerking	wordt	genomen	en	bank	volgt	
advies op.

Gegrond en niet gevolgd:

Advies	wordt	opgemaakt	waarin	aansprakelijkheid/fout	van	bank	in	aanmerking	wordt	genomen	en	bank	volgt	
advies niet op.

Opgelost:

Tijdens onderhandeling tussen Bemiddelingsdienst en bank wordt een oplossing gevonden vooraleer er  
een	formeel	advies	wordt	opgemaakt.

Verdeling van de in 2008 afgesloten dossiers 
volgens resultaat

  
 

Ongegrond
61,21 %gegrond

en gevolgd
4,95 %

gegrond en
niet gevolgd

2,20 %

opgelost
31,64 %
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1.5. Adviezen Bemiddelingscollege
Het Bemiddelingscollege spreekt zich uit over principe-
kwesties en complexere dossiers. Zowel de Ombudsman 
als de Permanente Vertegenwoordiger van de Consu-
mentenbelangen	kunnen	het	 initiatief	nemen	een	dos-
sier over te maken aan het Bemiddelingscollege. Dossiers 
waarin de Ombudsman en de Permanente Vertegen-
woordiger het niet eens zijn over een advies, worden au-
tomatisch aan het Bemiddelingscollege voorgelegd.

Tussenkomst in 28 dossiers

In 2008 werd in 28 dossiers om de tussenkomst van het 
Bemiddelingscollege gevraagd. In 20 van de 28 dossiers 
werd de klacht als gegrond beschouwd, in de overige 8 
ongegrond.	Onderstaande	tabel	geeft	een	overzicht.

2007 2008

GEGROND 17 20

waarvan  gevolgd 12 11

   niet gevolgd 5 9

ONGEGROND 13 8

TOTAAL 30 28

Advies over uiteenlopende materies

De	 volgende	 tabel	 geeft	 een	 overzicht	 van	de	 thema’s	
die	het	Bemiddelingscollege	in	de	afgelopen	2	jaar	heeft	
behandeld.

2007 2008

Beleggingen 8 7

Misbruik kaart 4 3

Hypothecair krediet 4 3

Verrichtingen met effecten 
(verkoop,	transfert)

– 3

Huurwaarborg – 2

Overschrijvingen (andere dan vals) – 2

Verjaring 1 2

Consumentenkrediet 1 1

Tegoeden minderjarigen – 1

Kluis – 1

Zichtrekening	-	kasfaciliteit 1

Morele schadevergoeding – 1

Beslag op zichtrekening – 1

Geldafhaling	gestolen	identiteitskaart 1 –

Valse overschrijvingen 2 –

Spaardepositio’s 3 –

Betalingen 2 –

Voorlopig bewind 1 –

PC-bankieren 1 –

Borgstelling 1 –

Echtscheiding 1 –

TOTAAL 30 28

Samenstelling

Het Bemiddelingscollege wordt voorgezeten door een 
onafhankelijke	voorzitter	en	vice-voorzitter	en	is	paritair	
samengesteld uit drie experts aangeduid door de finan-
ciële sector en drie experts aangeduid door de consu-
mentenverenigingen. 

Voorzitter
Aloïs

Van OEVELEN

Vice-voorzitter
Louise-Marie

HENRION

Patrick-C.
DROGNÉ

Claude
LOUIS

Robert
JONCKHEERE

Experts aangeduid door �nanciële sector

Nicolas
CLAEYS

Frédéric
de PATOUL

Luc
JANSEN

Experts aangeduid door consumentenverenigingen
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1.6. Basisbankdienst in cijfers

De	Bemiddelingsdienst	heeft	in	2008	geen	enkele	klacht	
ontvangen over de basisbankdienst.

Financiële instellingen, die diensten aan particulieren 
bieden,	 zijn	 verplicht	 elk	 jaar	 cijfers	mee	 te	 delen	 aan	
de Bemiddelingsdienst over het aantal geopende reke-

ningen, weigeringen en opzeggingen, alsook over de 
motivering	ervan.	 In	2007	heeft	de	Bemiddelingsdienst	
deze statistieken voor het eerst opgemaakt. In 2008 werd 
deze	oefening	overgedaan.	 In	onderstaande	 tabel	het	
resultaat.

Statistieken basisbankdienst 2008
Aantal banken die basisbankdiensten hebben geregistreerd 12

Aantal geopende basisbankdiensten 1.085

Totaal aantal bestaande basisbankdiensten 8.472

Aantal weigeringen van openingen van basisbankdiensten (*) 164

Aantal opgezegde basisbankdiensten 1.276

Verdeling van de weigeringen naargelang de motivering (**)

Reeds houder van een zichtrekening 107

Andere rekeningen met meer dan 6.000 EUR 2

Heeft	een	consumentenkrediet	van	meer	dan	6.000	EUR	bij	een	kredietinstelling 41

Spaardeposito en consumentenkrediet waarvan het gecumuleerd bedrag meer is dan 6.000 EUR 36

Andere niet met de basisbankdienst verenigbare producten 0

Negatieve antecedenten bij de bank (wet van 24-03-03-art. 6) 2

TOTAAL (*) 188

Verdeling  van de afsluitingen naargelang de motivering 

Door	de	houder	gevraagde	afsluiting 310

Zichtrekening bij een andere instelling 0

Andere rekeningen met meer dan 6.000 EUR 418

Heeft	een	consumentenkrediet	van	meer	dan	6.000	EUR	bij	een	kredietinstelling 0

Spaardeposito en consumentenkrediet waarvan het gecumuleerd bedrag meer is dan 6.000 EUR 0

Andere niet met de basisbankdienst verenigbare producten 54

Negatieve antecedenten bij de bank (wet van 24-03-03-art. 6) 69

TOTAAL 1.213

(*) In bepaalde gevallen berust de weigering op verscheidene redenen en dat is de verklaring waarom het totaal aantal redenen meer bedraagt dan 
het aantal weigeringen van opening van basisbankdienst.

(**) In bepaalde gevallen berust de weigering op een andere motivering dan diegene hernomen in de tabel. Bijvoorbeeld het niet hebben van een 
hoofdverblijfplaats in België.
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2. Enkele thema’s in beeld

de	niet-professionele	klanten,	de	categorie	die	vanzelf-
sprekend de belangstelling van de Bemiddelingsdienst 
wegdraagt, is de bescherming het hoogst. 

Profieltest

Financiële instellingen moeten sinds 1 november 2007 
een beleggersprofiel opstellen alvorens een beleggings-
product te verkopen aan hun klant, behalve indien een 
niet-complex beleggingsproduct wordt aangekocht op 
initiatief	van	de	klant.	In	het	beleggersprofiel	wordt	on-
der meer gepeild naar de kennis en ervaring, het vermo-
gen, de beleggingshorizon,…

Al naar gelang de aard van de transactie, neemt de ver-
plichting	in	hoofde	van	de	financiële	instelling	toe.	Een	
overzicht:

2.1. Beleggen
2.1.1. Luidt MiFID nieuw tijdperk in?
In 2008 werden door de Bemiddelingsdienst de eerste 
klachten behandeld op basis van de nieuwe MiFID- regle-
mentering, in werking getreden op 1 november 2007.

De	MiFID,	of	Markets	in	Financial	 Instruments	Directive,	
is een geheel van Europese rechtsregels die onder meer 
een uitdieping van de bescherming van de belegger be-
ogen. De “zorgplicht” van de financiële instellingen via 
het systeem van klantencategorieën en beleggersprofiel 
moet hiertoe bijdragen.

Klantencategorieën

Cliënten worden ondergebracht in drie categorieën: 
de	“in	aanmerking	komende	tegenpartijen”,	de	profes-
sionele	 klanten	 of	 de	 niet-professionele	 klanten.	 De	
bescherming varieert naargelang de categorie. Voor 

AARD TRANSACTIE PROFIEL TEST DOOR FINANCIËLE  
INSTELLING

•		Order	voor	niet-complex	product	op	initiatief	klant 
   (vb. niet-complexe producten: aandelen, verschillende 
   soorten obligaties, kasbons,…)

Geen profiel Geen test

•		Order	voor	niet-complex	product	op	initiatief	bank

•		Order	voor	complex	product

Beperkt profiel Passendheidstest:

•		kennis	en	ervaring

•		Vermogensbeheer	

•		Beleggingsadvies

Uitgebreid profiel Geschiktsheidstest:

•		kennis	en	ervaring

•		financiële	toestand

•		beleggingsdoelstellingen

a/ Verandert MiFID klachtenbehandeling?

De nieuwe MiFID-reglementering leidt niet tot een dras-
tische verandering van de klachtenbehandeling. De cri-
teria die de Bemiddelingsdienst hanteert bij het onder-
zoek	van	de	klachten	blijven	dezelfde.	Het	gaat	erom	dat	
de	klant	de	nodige	informatie	heeft	gekregen	bij	de	in-
schrijving en dat het beleggingsproduct geschikt is voor 
de klant.

De	 vernieuwing	 ligt	 vooral	 in	 een	 groter	 formalisme	
dat op zijn beurt de bewijslast vergemakkelijkt. Vroeger 
was het voor de Bemiddelingsdienst quasi onmogelijk 
om na te gaan wat er tijdens het onderhoud tussen de 
bankbediende	en	de	klant	aan	bod	is	gekomen	en	of	de	

klant	al	dan	niet	gewag	heeft	gemaakt	van	bijvoorbeeld	
zijn risicoaversie, zijn noden om binnen een termijn van 
5 jaar over zijn geld te kunnen beschikken,… Sinds de 
inwerkingtreding van MiFID wordt een beleggersprofiel 
opgemaakt	waarin	het	merendeel	van	deze	informatie	is	
verzameld.

Hieronder volgen de samenvattingen van drie dossiers. 
In het eerste dossier dat besproken wordt, werd nog 
geen beleggersprofiel opgemaakt door de financiële in-
stelling, in de twee andere wel. De vermeldingen van het 
beleggersprofiel, waarmee rekening wordt gehouden 
bij de beoordeling van het dossier, werden in een ander 
kleur en vet karakter weergegeven.
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2007.0808  Vóór MiFID – Geen profiel – Geschikt beleggingsadvies?  

Verzoeker is voor 66% invalide en besluit samen met zijn echtgenote een nieuw huis te bouwen dat beter aan zijn gezond-
heidstoestand is aangepast. Ze verkopen hun oude woning en krijgen van hun bankkantoor advies omtrent een aantal 
beleggingen.	Herhaaldelijk	drukt	verzoeker	de	wens	uit	dat	het	geld	beschikbaar	moet	blijven	gezien	zijn	 leeftijd	en	ge-
zondheidstoestand. In maart 2006 belegt verzoeker het saldo van de verkoopprijs van zijn huis: voor 92.000 EUR in Tak-23 
en Tak-21 (alle beleggingen hebben een looptijd van acht jaar en één maand, maar de overeenkomsten kunnen echter wel 
vroeger worden teruggekocht tegen betaling van een degressieve terugkoopvergoeding) en voor 33.000 EUR in een ter-
mijnrekening met een looptijd van zeven jaar.

Verzoeker	heeft	veel	facturen,	meer	bepaald	ziekenhuisfacturen,	te	betalen	en	vraagt	zich	na	enkele	maanden	af	wanneer	
hij de opbrengst van zijn beleggingen zal opstrijken.  Hij verneemt dat alles vastligt gedurende acht jaar en dat hij ongeveer 
3% kosten zou moeten betalen, als hij uit de beleggingen van Tak-23 en Tak-21 wenst te stappen.

Verzoeker is van oordeel dat hij verkeerd werd ingelicht, omdat de beleggingen die hem werden aangeraden, niet zijn 
aangepast	aan	zijn	leeftijd,	zijn	gezondheidstoestand	en	zijn	behoefte	aan	geldmiddelen.	De	bank	meent	dat	zij	hem	geen	
slecht	advies	heeft	verstrekt.

Advies van het Bemiddelingscollege

Verzoeker en zijn echtgenote waren niet vertrouwd met beleggingen en hadden een defensief profiel. De bank kende beide perso-
nen goed en was op de hoogte van de gezondheidsproblemen van verzoeker en van de daaraan verbonden kosten. 

Het advies van de bank om voor 125.000 EUR te beleggen in termijnbeleggingen op zeven en acht jaar – waardoor er voor verzoe-
ker en zijn echtgenote amper 20.000 EUR aan liquide middelen overbleef – was ongeschikt, te meer daar verzoeker nog een lening 
van 15.000 EUR moest afbetalen.

De belegging van 92.000 EUR voor een duur van acht jaar, met aanzienlijke uitstapkosten tijdens de eerste jaren, was evenmin 
aangepast aan de bijzondere gezondheidstoestand van verzoeker en aan de kosten die daaruit konden voortvloeien.

Op basis van al die elementen en aangezien de bank in maart 2007 haar ongeschikt advies voor de eerste maal bijstelde, is het 
College van oordeel dat de bank ook de uitstapkosten van die belegging op naam van verzoeker zou moeten overnemen bij wijze 
van schadevergoeding.

De klacht is ontvankelijk en gegrond binnen de hierboven uiteengezette krijtlijnen.

2007.2173 – Vóór MiFID – De bank anticipeert: profiel reeds opgesteld – Geschikt product?

In 2005 had de toen 68-jarige verzoeker een spaarboekje bij de bank met daarop ongeveer 50.000 EUR. In augustus stelde 
de bank hem voor zijn belegging op korte termijn (zijn spaarboekje) te vervangen door twee gestructureerde obligaties op 
lange termijn, met een gewaarborgde eerste coupon.

Wanneer verzoeker zijn eerste uittreksels krijgt, is hij verontrust wegens de daling van de waarde van die obligaties en in zijn 
daaropvolgende betwisting van het advies van de bank voert hij als argument aan dat hij moet wachten respectievelijk tot 
2020 en 2035 vooraleer hij het belegde kapitaal kan terugkrijgen, m.a.w. tot hij 83 en 98 jaar is, en dat de opbrengst van zijn 
coupons	ondertussen	niet	gegarandeerd	is.	Volgens	hem	heeft	de	bank	hem	een	verkeerde	belegging	voorgesteld	gezien	
de	leeftijd	die	hij	toen	had	en	zijn	behoefte	aan	regelmatige	inkomsten	uit	spaargeld	om	behoorlijk	te	kunnen	leven.

De bank weigerde daarop in te gaan, omdat ze van oordeel was dat verzoeker naar behoren was ingelicht over de product-
voorwaarden vermeld op de inschrijvingsborderellen. De uitleg die de bankmedewerkster hem had gegeven, strookte vol-
gens haar met zijn profiel van belegger in ‘zekere’ producten. De bank had geen zicht op de algehele situatie van verzoeker. 
Wel wist ze dat zijn beleggingshorizon tussen 6 en 8 jaar lag en dat hij weinig beleggingservaring had en alleen erg 
beperkte portefeuilleschommelingen aanvaardde, aangezien hij de voorkeur gaf aan zekerheid en het behoud van zijn 
kapitaal (vermeld in het persoonlijk financieel dossier). 

Advies van het Bemiddelingscollege

Op basis van de dossierelementen is het College van oordeel dat de bank zich niet heeft gedragen als een bedachtzame en voor-
zichtige bankier, wanneer ze aan verzoeker beleggingen voorstelde die niet aan zijn behoeften  beantwoordden. De belegging op 
erg lange termijn stemde inderdaad niet overeen met de beleggingshorizon van 6 tot 8 jaar die verzoeker had opgegeven in het 
persoonlijk financieel dossier dat destijds was opgesteld.

Bovendien ligt in de voorstelling van de intresten op de borderellen (‘7% intrest’) de klemtoon op de hoge intrestvoet, die maar tijdelijk geldt, 
veeleer dan op de latere opeenvolgende intrestvoeten, die verderop worden vermeld in een andere rubriek onder de titel ‘kenmerken’.

Gegronde klacht. De bank heeft het advies niet gevolgd.
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2007.1881 –2 dagen vóór MiFID – Financieel profiel reeds opgesteld 

Verzoekster wordt door de bank benaderd met het verzoek haar spaargeld te beleggen. In het profiel dat is opgemaakt, 
staat onder meer dat de beleggingshorizon minder dan drie jaar bedraagt en dat verzoekster binnen vijf jaar minstens 
drie vierde van haar tegoeden wil spenderen aan de aankoop of renovatie van een huis of aan de aanschaf van een 
nieuwe wagen. Daarenboven gaat de voorkeur van verzoekster uit naar een belegging met kapitaalbescherming. 

Op basis van dat profiel raadt de bank risicovolle beveks aan met een beleggingshorizon begrepen tussen 3 en 8 jaar.

Eén week na de inschrijving komt er een klacht vanwege verzoekster, die van oordeel is dat de beleggingen die haar werden 
aangeraden,	niet	zijn	aangepast	aan	haar	persoonlijke	situatie.	Ze	wijst	erop	dat	ze	zowel	bij	het	telefoongesprek	als	tijdens	
het	latere	onderhoud	in	het	kantoor	te	kennen	gaf	dat	ze	snel	over	haar	geld	wilde	beschikken	gezien	de	door	haar	geplande	
aankoop van een onroerend goed (binnen een termijn van minder dan één jaar). Ze vroeg trouwens om een simulatie met een 
intrestvoet voor een hypothecaire lening tijdens het onderhoud in het kantoor. Na de belegging bleek echter dat ze al snel 800 
EUR	had	verloren	en	volgens	haar	kan	dat	bedrag	moeilijk	worden	teruggewonnen	op	twaalf	maanden	tijd.	Tevens	merkt	ze	op	
dat de vragenlijst betreffende het beleggersprofiel niet de mogelijkheid biedt om een kortere beleggingshorizon dan ‘minder 
dan drie jaar’ op te geven. Verzoekster vraagt dat het door haar belegde bedrag van  30.000 EUR integraal wordt terugbetaald.

Advies van het Bemiddelingscollege

In het beleggersprofiel van verzoekster staat te lezen dat ze de voorkeur geeft aan een belegging met kapitaalbescherming. Na 
onderzoek van de beleggingsvoorstellen komt het College tot de vaststelling dat er nergens sprake is van kapitaalbescherming. 
10% van de portefeuille wordt zelfs belegd in een aandelenbevek. De portefeuille als geheel blijft inderdaad defensief, maar dat 
kan niet verhinderen dat de waarde ervan daalt, wat in tegenspraak is met het profiel van verzoekster. 

In het beleggersprofiel van verzoekster wordt ook melding gemaakt van een beleggingshorizon van minder dan drie jaar. Wel 
constateert het College dat de beleggingshorizon van de producten die werden aangeraden, gelijk is aan of zelfs meer bedraagt 
dan drie jaar (tot acht jaar), en ook dat is in strijd met het profiel van verzoekster. 

Ten slotte vermeldt verzoekster in haar profiel dat ze tijdens het gesprek met de beleggingsadviseur te kennen gaf dat ze op korte 
termijn in onroerend goed wenste te beleggen. Zelfs in de veronderstelling van een beleggingshorizon van drie jaar, is het College 
van oordeel dat de door de bank voorgestelde beleggingen niet beantwoorden aan haar behoefte.

Op basis van voornoemde elementen komt het College tot de conclusie dat de bank een fout heeft begaan, aangezien haar beleg-
gingsadvies niet strookte met het beleggersprofiel van verzoekster, en dat de bank het verlies op het belegde kapitaal op zich moet 
nemen met aftrek van de ondertussen uitbetaalde dividenden.

Gegronde klacht. De bank heeft het advies gevolgd.

b/ Stroken documenten met werkelijkheid?

Zoals	 uiteengezet,	 roept	 MiFID	 een	 groter	 formalisme	
in het leven. Dit wil echter niet zeggen dat de Bemid-
delingsdienst	niet	moet	nagaan	of	de	aangereikte	docu-
menten stroken met de werkelijkheid. Zo moet de klant 
het beleggersprofiel waarheidsgetrouw invullen. Ook de 
financiële instelling mag zich niet verschuilen achter on-
dertekende documenten die niet met de werkelijkheid 
overeenstemmen. 

In 2008 wordt aan de Bemiddelingsdienst een klacht 
voorgelegd waarbij verzoeker de aankoop van een be-
leggingsproduct betwist. Het intekeningsborderel van 

het desbetreffende product stipuleert “Ik bevestig dat ik 
deze transactie zelf gedaan heb, zonder advies, aanbeve-
ling of suggestie vanwege de bank. Ik ben mij volledig be-
wust van de risico’s die deze transactie met zich meebrengt, 
en verklaar hiervoor volledig de verantwoordelijkheid op te 
nemen”, daar waar verzoeker in werkelijkheid verschil-
lende malen door de bank is gecontacteerd om op dit 
product in te tekenen. Het staat voor het Bemiddelings-
college	buiten	kijf	dat	 indien	het	 initiatief	van	de	bank	
komt,	 zij	 verplicht	 is	na	 te	gaan	of	het	product	 strookt	
met het profiel, ongeacht de ondertekening van boven-
staande clausule.
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2008.1624 – Na MiFID – Mag bank zich verschuilen achter clausule?

De verzoeker bezit bij de bank een spaarrekening waarop ongeveer 63.000 euro staat en een termijnrekening in Ameri-
kaanse dollar met 20.000 euro. 

De bank contacteert de verzoeker per mail met de bedoeling om hem alternatieven voor te stellen voor de termijnrekening 
en	stelt	verschillende	alternatieven	voor.	Uiteindelijk	koopt	de	verzoeker	deelbewijzen	van	een	gemengd	fonds	 in	dollar	
waarvan	de	portefeuille	als	volgt	is	samengesteld:	55%	in	aandelen,	30%	in	obligaties	en	15%	in	cash.	Vooraleer	de	transactie	
uit	te	voeren	actualiseert	de	bank	het	beleggersprofiel	van	de	verzoeker.	Daaruit	blijkt	dat	die	een	conservatief	profiel	heeft	
dat	overeenstemt	met	“beleggers	die	een	relatief	hoger	rendement	willen	dan	dat	van	een	spaarrekening	binnen	de	2	tot	5	
jaar en die een relatieve schommeling van hun belegging aanvaarden”.

Omdat	de	verliezen	blijven	oplopen,	uit	de	verzoeker	de	kritiek	dat	de	bank	hem	een	risicovolle	belegging	heeft	voorge-
steld.

De	bank	stelt	dat	hij	de	volgende	clausule	heeft	ondertekend:	

“Ik bevestig dat ik deze transactie zelf gedaan heb, zonder advies, aanbeveling of suggestie vanwege de bank. Ik ben mij volledig 
bewust van de risico’s die deze transactie met zich meebrengt, en verklaar hiervoor volledig de verantwoordelijkheid op te nemen” 
Bovendien stemt volgens de bank de belegging overeen met zijn beleggersprofiel. 

Advies van het Bemiddelingscollege

Het College stelt vast dat de verzoeker een clausule heeft ondertekend die stipuleert dat hij zijn belegging heeft gedaan zonder 
advies, aanbeveling of suggestie van de bank, dat hij zich bewust was van de risico’s rond zijn belegging en dat hij daarvoor de 
volledige verantwoordelijkheid heeft opgenomen. Aangezien hij een dergelijke clausule ondertekende, is het aan hem om de ver-
antwoordelijkheid van de bank te bewijzen voor de schade die hij heeft geleden. 

Het is echter duidelijk dat de verzoeker op initiatief van de bank uit zijn termijnrekening is gestapt om in het fonds te kunnen beleg-
gen. In die omstandigheden meent het College dat de bank haar klant wel degelijk advies heeft gegeven, zodat ze volgens de van 
kracht zijnde MiFID-regels gehouden is om een gedetailleerd beleggersprofiel op te maken van de klant en om adviezen te verstrek-
ken die in overeenstemming zijn met dat profiel. 

In tegenstelling tot wat de bank beweert, komt de voorgestelde belegging, in casu een gemengd fonds dat voor de helft is belegd 
in aandelen, niet overeen met het profiel. De verzoeker, gezien de door hem ondertekende hoger genoemde clausule, kan niet alle 
aansprakelijkheid voor de geleden verliezen op de bank afschuiven. Het College besluit dan ook dat er in deze sprake is van een 
gedeelde aansprakelijkheidd.

Klacht gegrond. Niet gevolgd door financiële instelling.

OPGELET
Vul het beleggersprofiel waarheidsgetrouw in! �

Lees steeds na wat u ondertekent! �

Vraag meer uitleg indien iets niet duidelijk is! �
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2.1.2. Gestructureerde obligaties
Dit jaar wordt in het bijzonder de aandacht gevestigd op 
gestructureerde obligaties. 

Gestructureerde obligaties zijn beleggingsproducten die 
meestal uitgegeven zijn door een financiële instelling en 
die vaak een lange looptijd hebben, soms wel tot 20 jaar. 
Klanten worden aangetrokken door een hoge gegaran-
deerde coupon de eerste jaren, nadien krijgen zij een 
variabele coupon. Voor de meeste van deze producten is 
het kapitaal gegarandeerd op eindvervaldag.

In	 dit	 hoofdstuk	worden	 twee	 aspecten	 uitgediept:	 de	
variabele coupon en de kapitaalgarantie op eindverval-
dag.

a/ Variabele coupon

Wat	de	berekening	van	de	variabele	coupon	betreft,	heb-
ben de financiële instellingen blijk gegeven van heel wat 
inventiviteit.	 Talloze	 berekeningswijzen	 hebben	 de	 af-
gelopen jaren het licht gezien waarbij vaak gegoocheld 
wordt met - voor een leek - weinig gekende begrippen 
zoals	 Euribor,	 Interest	 Rate	 Swap	 (IRS)	 of	 nog	Constant	
Maturity Swap (CMS). 

Om	een	 idee	 te	geven	van	de	 talloze	 formules	die	be-
staan om de variabele coupon te berekenen, werden 
een aantal voorbeelden verzameld, telkens geïllustreerd 
met een grafiek en met enkele samenvattingen van dos-
siers waarin de financiële instelling van dergelijke bere-
keningswijzen gebruik maakt.

a.1 Euribor op 12 maanden

In onderstaande berekeningswijzen hangt de bereke-
ning	 van	 de	 variabele	 coupon	 af	 van	 de	 evolutie	 van	
de Euribor op 12 maanden. Hoe lager de Euribor op 
12 maanden, hoe groter de variabele coupon.

Voorbeeld berekeningswijze 1: 
Variabele coupon = 
2 X (4.25% – Euribor 12 maanden)

Voorbeeld berekeningswijze 2:  
Variabele coupon = 
bedrag vorige coupon + 2.10% – Euribor 12 maanden

Uit deze grafiek blijkt de bijna onafgebroken toename van de Euribor op 
12 maanden sinds 2de helft 2005 tot 2de helft 2008 die de waarde van de 
variabele coupon doet afnemen.

Euribor 12 maanden 
vanaf 01-01-1999 t/m 13-01-2009

12 maands Euribor
vanaf 01-01-1999 t/m 17-03-2009
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2
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www.home�nance.nl - dé �nanciële site van NederlandEuribor (Euro Interbank Offered Rate)

is	het	rentetarief	waartegen	57	Europese	banken	elkaar	leningen	
aanrekenen. De Euribor wordt dagelijks (op werkdagen) om 11.00u 
MET gepubliceerd via Reuters.

2008.1008 – Eerste coupon 9% - variabele coupon in functie EURIBOR 12 maanden

Begin 2005 tekende verzoeker in op een “Structured Note” voor een bedrag van 300.000 euro. Hij beweert dat dit product 
zou	voorgesteld	zijn	met	een	belofte	van	12	%	op	2	jaar.	Verzoeker	was	niet	op	de	hoogte	van	enig	risico	en	wenst	het	kapi-
taal	a	pari	terug	te	krijgen.	Hij	kan	zich	niet	verzoenen	met	het	feit	de	volgende	jaren	eventueel	geen	intrest	te	ontvangen.

De kenmerken van het product zoals vermeld in de productfiche waren:

duurtijd 12 jaar (eindvervaldag 12/05/2015) �

100 % kapitaalgarantie op eindvervaldag �

coupons: 1ste jaar 9 %, vervolgens afhangend van de evolutie van de korte termijnrente 2x (4,25%-Euribor  �
12 maand)

belegging met een target (doel) namelijk wanneer een globale intrest van 12 % zou bereikt zijn, zou de note vervroegd  �
terugbetaald worden, dus mogelijke terugbetaling vóór vervaldag.



 Jaarverslag 2008 17
ENKELE THEMA’S IN BEELD

Volgens	de	bank	heeft	verzoeker	zelf	het	initiatief	genomen	om	een	belegging	te	vragen	voor	een	bedrag	van	300.000	euro.	
Tijdens het verkoopsgesprek zou verzoeker ingelicht zijn omtrent de kenmerken van de belegging en zou hij eveneens een 
productfiche ontvangen hebben. De hoge eerste coupon van 9% en de mogelijke terugbetaling op korte termijn eens de 
target (12 % opbrengst van de gecumuleerde coupons) zou bereikt zijn, hebben de doorslag gegeven bij de keuze voor deze 
belegging.

Verzoeker	was	vertrouwd	met	beleggingen	in	obligatiefondsen	en	had	moeten	weten	dat	de	koersen	daarvan	kunnen	fluc-
tueren.

Advies

Door de evolutie van deze korte termijnrente kon geen coupon worden uitbetaald. Volgens de inlichtingen ingewonnen bij de bank 
was verzoeker wel degelijk op de hoogte dat enkel de eerste coupon gegarandeerd was en de volgende coupons afhingen van de 
evolutie van de marktrente.

Bovendien werd deze belegging nog niet te gelde gemaakt en was er dus geen reële schade opgelopen. Het kapitaal is op eindver-
valdag gegarandeerd. De bank kan evenmin aansprakelijk worden gesteld voor de evolutie van de rente.

Klacht ongegrond.

2008.0795 – Variabele coupon afhankelijk van de EURIBOR 12 maanden

In	februari	2005	schreef	verzoekster	in	op	een	gestructureerde	euro-obligatie	met	een	looptijd	van	10	jaar	voor	een	bedrag	
van 267.000 EUR. De belangrijkste kenmerken van die obligatie zijn een gewaarborgd kapitaal op de vervaldag, een eerste 
gewaarborgde jaarlijkse coupon van 6,00 % bruto, een variabel en niet-gewaarborgd bedrag van de volgende  coupons, 
afhankelijk van de Euribor op 12 maanden. Na de uitbetaling van de 3de coupon (2de variabele coupon), dient verzoekster 
een klacht in, omdat ze ervan overtuigd is dat ze in de toekomst geen coupon meer zal innen. 

De	bank	is,	wat	haar	betreft,	van	oordeel	dat	de	uitbetaalde	coupons	volstrekt	in	overeenstemming	zijn	met	de	informatie	
die aan verzoekster werd verstrekt in de documenten die bij de inschrijving op de obligatie werden overhandigd. Niemand 
kon	voorspellen	wat	de	koers	zou	zijn	die	afhankelijk	is	van	de	natuurlijke	schommelingen	op	de	rentemarkt	en	waarvoor	
de bank geen enkele aansprakelijkheid draagt. De arbitrage van haar bestaande obligaties naar de gestructureerde obliga-
ties toont volgens de bank aan dat verzoekster op zoek was naar beleggingen met een hoog rendement en dus met een 
bepaald	risico.	Haar	portefeuille	bestaat	trouwens	voor	een	deel	uit	risicoproducten,	zoals	obligaties	in	buitenlandse	valuta’s	
en reverse convertible obligaties. 

Advies

De Bemiddelingsdienst is van oordeel dat de bank geen fout heeft begaan bij de inschrijving op het betrokken product. Het onder-
tekende inschrijvingsborderel en de beschikbare informatienota zijn inderdaad duidelijk wat betreft het gewaarborgde kapitaal 
op de vervaldag en de variabiliteit van de coupon vanaf de tweede jaarlijkse vervaldag (er staat zelfs vermeld dat in bepaalde 
omstandigheden een nulrendement niet is uitgesloten). Verzoekster is iemand die vertrouwd is met beleggingen, meer bepaald in 
risicoproducten, en had meer informatie moeten inwinnen over de Euribor, alvorens in te schrijven op die belegging. 

Bovendien kan niet worden uitgemaakt hoe de rentetarieven in de eurozone de volgende twaalf maanden zullen evolueren en kan 
dus ook niet worden voorspeld wat het toekomstige bedrag van de jaarlijks uitbetaalde coupons zal zijn. 

Klacht ongegrond.
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a.2 Euribor op 6 maanden:

Een andere berekeningswijze houdt dan weer rekening 
met de Euribor op 6 maanden. De coupon bedraagt 4.5% 
voor	zover	de	Euribor	op	6	maanden	onder	de	5%	blijft.	
Van zodra de Euribor op 6 maanden boven 5% stijgt, 
wordt er geen coupon uitgekeerd.

Op deze grafiek ziet u dat de Euribor op 6 maanden in 2008 ruim 4 maan-
den boven de 5% genoteerd heeft en er bijgevolg geen coupon wordt uit-
gekeerd.

2008.1647 – Variabele coupon hangt af van EURIBOR 6 maanden

Verzoeker	heeft	in	2005	de	som	van	500.000	EUR	in	een	zelfde	product	belegd.		Het	product	biedt	kapitaalgarantie	op	eind-
vervaldag in 2015. Ook het rendement is gegarandeerd 4,5%, voor zover de Euribor op 6 maanden onder de 5% blijft.

Als	gevolg	van	de	stijging	van	de	rente	in	kwestie	heeft	verzoeker	de	laatste	maanden	geen	rendement	op	deze	belegging	
ontvangen. Verzoeker meent dat de bank in gebreke is gebleven op het punt van diversificatie. Volgens hem werd een te 
grote som in één product belegd.

Advies

Verzoeker heeft een defensief risicoprofiel. Het product in kwestie beantwoordt aan dit profiel. De helft van het vermogen van 
verzoeker werd in dit product belegd. De belegging gebeurde in twee etappes. Eerst had verzoeker 250.000 EUR in dit product be-
legd en enkele maanden nadien nog eens 250.000 EUR. Volgens de bank werden er telkens meerdere mogelijke beleggingen aan 
verzoeker voorgesteld en heeft hij zelf de beslissing genomen de gelden in dit product te beleggen. Verzoeker was op de  hoogte 
van de modaliteiten van het product. 

De Bemiddelingsdienst merkt op dat de Euribor 6 maanden inmiddels terug gedaald is zodat de belegging terug het voorziene 
rendement geeft.

Klacht ongegrond.

Euribor 6 maanden  
vanaf 14-01-2008 t/m 13-01-2009

6 maands Euribor
vanaf 14-01-2008 t/m 13-01-2009

www.home�nance.nl - dé �nanciële site van Nederland
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a.3 Spread tussen IRS op 10 jaar en IRS op 2 jaar

Andere berekeningsmethoden spelen in op de spread 
tussen de IRS (Interest Rate Swap) op 10 jaar en de IRS op 
2	jaar.	Indien	de	spread	tussen	beide	afneemt,	smelt	de	
opbrengst van de variabele coupon.

Voorbeeld berekeningswijze 1: 
variabele coupon =  
4 X (IRS rente op 10 jaar – IRS rente op 2 jaar)

Voorbeeld berekeningswijze 2:  
variabele coupon =  
3 X (IRS rente op 10 jaar – IRS rente op 2 jaar)
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De grafiek toont aan dat de spread tussen IRS 10Y en IRS 2Y voortdurend 
fluctueert. In de loop van 2008 is er zelfs een inverse rentecurve ( IRS 2Y is 
hoger dan de IRS 10Y).
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2008.1043 – Variabele coupon in functie van IRS 10 jaar – IRS 2 jaar

Verzoeker	heeft	 in	2005	ingetekend	op	een	gestructureerde	obligatie	uitgegeven	door	de	bank.	Het	product	bood	kapi-
taalgarantie op eindvervaldag in 2017. De eerste coupon bedroeg gegarandeerd 5%. Daarna was de coupon variabel en 
afhankelijk van het verschil tussen de IRS-rente op 10 jaar en deze op 2 jaar.	Verzoeker	heeft	vastgesteld	dat	de	coupon	
die hij in maart 2008 ontving slechts 0,168% bedroeg. Verder merkt hij ook op dat de inventariswaarde van het product dus-
danig gedaald is dat hij een aanzienlijk verlies lijdt indien hij het product thans van de hand doet.

Advies

Verzoeker heeft bij de intekening alle informatie ontvangen. Hij was dus op de hoogte van de kapitaalgarantie op de eindverval-
dag, evenals van de variabele coupons. De rente-evolutie sinds 2005 zorgde ervoor dat de coupons lager uitvallen dan aanvanke-
lijk verwacht werd.

In de technische fiche werd er uitdrukkelijk op gewezen dat de coupons konden fluctueren tussen 0 en 6%. De bank heeft ook geen 
invloed op de rente-evolutie.

Klacht ongegrond.

2008.0207 – Variabele coupon IRS 10 jaar – IRS 2 jaar

Verzoeker belegde in 2005 een aanzienlijke som in een gestructureerde obligatie uitgegeven door de bank. Het product 
bood kapitaalgarantie op eindvervaldag in 2017. De eerste coupon was gegarandeerd 5%. De volgende coupons zijn 
variabel en zijn gekoppeld aan de fluctuaties tussen de IRS-rente op 10 jaar en op 2 jaar.

Verzoeker	stelt	dat	hij	geen	lange	termijnbelegging	gevraagd	heeft	gezien	zijn	leeftijd	(75	jaar).	Bij	de	intekening	zou	hem	
beloofd	zijn	geweest	dat	hij	na	2	jaar	probleemloos	kon	overstappen	naar	een	andere	belegging.

Advies

Uit de voorgelegde technische fiche die aan verzoeker werd overhandigd voor de intekening blijkt dat de eindvervaldag duidelijk 
werd meegedeeld. Deze fiche stelt dat de emittent het recht heeft de obligatie vervroegd aan 100% terug te betalen na twee jaar. 

Verzoeker van zijn kant heeft de mogelijkheid het product voor vervaldag van de hand te doen, maar dan wel aan de marktprijs 
van het moment. Dit staat ook uitdrukkelijk vermeld in de fiche.  Verzoeker kende de modaliteiten van het product op het moment 
van de intekening.

Klacht ongegrond.

b/ Kapitaalgarantie op eindvervaldag

Klanten die hun gestructureerde obligatie van de hand 
willen doen vóór vervaldag, komen vaak voor een verras-
sing te staan. Het kapitaal is immers enkel gegarandeerd 

op eindvervaldag. Dit impliceert dat de koers kan fluctu-
eren tussen aankoop-en vervaldatum en dus beduidend 
lager kan liggen dan het oorspronkelijk bedrag dat men 
voor	de	obligatie	heeft	neergeteld.

2007.0485 – Kapitaal gegarandeerd op (verre) vervaldag

De	klacht	heeft	betrekking	op	de	verkoop	door	de	bank	van	bepaalde	beleggingsproducten,	in	het	bijzonder	“Structured	
Notes”,	die	ongeveer	50	%	van	de	portefeuille	uitmaken.	

Verzoeker	tekende	hierop	in	als	alternatief	voor	de	klassieke	obligaties	met	kapitaalgarantie	en	met	een	normaal,	redelijk	en	
vast rendement. Het risicoloze karakter van de belegging was voor verzoeker essentieel. 

Verzoeker	beweert	misleid	geweest	te	zijn	over	de	karakteristieken	ervan;	hij	werd	niet	op	de	hoogte	gebracht	van	het	feit	
dat bij een negatieve evolutie op de markten deze producten een minimaal rendement zouden opleveren noch dat bij ver-
koop vóór vervaldag grote kapitaalverliezen konden opgelopen worden.

De	bank	komt	 terug	op	het	 feit	dat	deze	producten	overeenkwamen	met	het	beleggersprofiel	van	verzoeker	en	waarin	
geopteerd	werd	voor	“Balanced”	evenals	met	de	beleggingshorizon;	verzoeker	had	geen	behoefte	aan	liquiditeiten	op	kor-
tere	termijn.	Wat	betreft	de	voorafgaandelijke	informatie	omtrent	deze	producten,	laat	de	bank	weten	dat	verzoeker	bij	de	
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ondertekening	van	het	inschrijvingsborderel	bevestigd	heeft	dat	de	bank	voldoende	informatie	gegeven	heeft.	De	bank	ver-
klaart verder dat het uiteindelijk de klant is die de beslissing neemt om een bepaald product al dan niet te onderschrijven.

Advies

De inschrijvingsborderellen, die verzoeker zelf ondertekend heeft, vermelden steeds dat de bank de nodige dienstige informatie 
heeft overgemaakt.

De 4 inschrijvingen op de gestructureerde producten liepen over een periode van ongeveer 1 jaar en telkens heeft verzoeker een 
contact gehad met het kantoor. Indien er bepaalde zaken niet duidelijk waren had verzoeker dit eveneens op dat ogenblik kunnen 
navragen.

De bank heeft inderdaad een beleggingsprofiel opgemaakt waarbij de beleggingshorizon van verzoeker op lange termijn werd 
vastgesteld, maar tevens zijn terughoudendheid tegenover risico centraal stond. De betwiste beleggingen passen in dit beleg-
gingsprofiel qua duurtijd en risico.

Het is inderdaad zo dat enerzijds de bank een informatieverplichting heeft ten aanzien van haar klanten en dat behoorlijke en 
nuttige voorlichting moet geven over een product. Anderzijds dient de klant zich eveneens voldoende te informeren en ingeval van 
twijfel of vragen de nodige bijkomende informatie op te vragen.

Klacht ongegrond.

OPGELET
Kijk goed na wat gegarandeerd is:  �
enkel	het	kapitaal	of	ook	het	rendement	(coupons)!

Indien	het	kapitaal	gegarandeerd	is,	ga	dan	na	of	dit	geldt	voor	de	hele	 �
looptijd	van	het	product	of	enkel	op	eindvervaldag!

Staar u niet blind op de hoge eerste coupon(s)! �

Indien de werking van het product niet helemaal duidelijk is, aarzel niet  �
om meer uitleg te vragen vóór de ondertekening!
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2.1.3. Eeuwigdurende obligaties
In 2008 hebben een aantal consumenten de hulp inge-
roepen van de Bemiddelingsdienst met de vraag hun 
aankoop van eeuwigdurende obligaties onder de loep 
te nemen. 

Geen eindvervaldag

Eeuwigdurende obligaties zijn, zoals de benaming het 
zelf	aangeeft,	obligaties	zonder	eindvervaldag.	De	uitge-
ver	van	deze	obligaties	heeft	niet	de	verplichting	om	het	
kapitaal op een bepaald tijdstip terug te betalen. Indien 
de consument zijn kapitaal terugwil, kan hij zijn obliga-
tie	op	de	beurs	verkopen.	De	koers	zal	afhangen	van	het	
verschil tussen de op dat ogenblik geldende rente en de 
intrestvoet van de obligatie. 

Buitenlandse bank in moeilijk vaarwater

Een aantal dossiers werd bij de Bemiddelingsdienst aan-
hangig gemaakt waarbij consumenten geïnvesteerd 
hebben in een eeuwigdurende obligatie, ook wel “perpe-
tual” genoemd, uitgegeven door een buitenlandse bank 
die onlangs in moeilijk vaarwater is terechtgekomen als 
gevolg van de kredietcrisis.

Niet minder dan vier reddingsoperaties waren nodig om 
de	 buitenlandse	 bank	 van	 het	 faillissement	 te	 redden.	
Tengevolge	hiervan	hebben	de	obligatiehouders	het	af-

gelopen jaar geen coupon gekregen en is er zo goed als 
geen hoop op een coupon in de komende jaren. 

Indien de obligatiehouders de obligatie van de hand wil-
len doen, kijken ze aan tegen een groot verlies vermits 
de nominale waarde van de obligatie aanzienlijk vermin-
derd is. Hierin schuilt net het gevaar van een “perpetual”: 
men is niet zeker het inlegkapitaal te recupereren. Het 
volstaat	immers	niet	geduld	uit	te	oefenen	tot	de	verval-
dag om het kapitaal te recuperen, zoals bijvoorbeeld bij 
de gestructureerde obligaties besproken onder het vo-
rige punt(6), want er is géén vervaldag.

Een aantal klanten hekelen dan ook de aankoop van de 
betwiste	obligatie	en	vragen	zich	of	de	financiële	instel-
ling hun dit product had mogen verkopen. Het relaas van 
de	feiten	kan	u	hieronder	in	de	samenvattingen	lezen.

2008.1546 – Eeuwigdurende obligaties

Verzoekers zijn zestigers en belegden in januari 2005 een deel van hun roerend vermogen in een eeuwigdurende obligatie 
op aanraden van de bank. Op dat ogenblik genoot de bank die de betwiste belegging had uitgegeven, een zeer goede re-
putatie en men kon geenszins vermoeden dat ze zwaar zou worden getroffen door de subprimecrisis eind 2007.

Op 13 september 2007 was de koers van die obligaties reeds sterk gedaald en vroegen verzoekers dat de bank het belegde 
kapitaal zou terugbetalen, omdat ze vonden dat ze onvolledig waren ingelicht op het ogenblik van de inschrijving.

Op	basis	van	een	analyse	van	de	situatie	van	verzoekers	die	gezien	de	samenstelling	van	hun	portefeuilles,	als	defensieve	
beleggers mogen worden beschouwd, is de bank van oordeel dat de betwiste obligaties een te groot deel in beslag namen 
en dat dankzij een weging van 10% het risico zou kunnen worden teruggebracht tot een aanvaardbaar niveau in beide  
portefeuilles.	De	bank	stelde	voor	verzoekers	op	basis	daarvan	te	vergoeden.	

Verzoekers vonden dat voorstel onvoldoende.

Advies van het Bemiddelingscollege

De bank geeft toe dat de betwiste eeuwigdurende obligaties een te groot deel van de  portefeuilles van verzoekers in beslag namen en 
stemt ermee in om de gevolgen daarvan op zich te nemen voor het deel van de betwiste obligaties die meer dan 10% uitmaken van de 
portefeuilles. Vraag is dus of de bank een fout heeft begaan door aan verzoekers een dergelijke obligatie voor te stellen ten belope van  
10% van hun roerend vermogen.

Het toenmalige voorstel om te beleggen in eeuwigdurende obligaties uitgegeven door een bank met een goede reputatie was 
als dusdanig niet vatbaar voor kritiek. Als beperkte component van portefeuilles zoals die van verzoekers, bood die belegging op 
lange termijn voordelen en bepaalde nadelen ervan waren aanvaardbaar. Het ging om beleggers met een grotendeels zij het niet 
volledig defensief profiel, aangezien de vrouwelijke helft een aantal aandelen en fondsen in bezit had. Het voorstel van de bank 
inzake schadevergoeding blijkt dan ook billijk.

Het College wijst erop dat verzoekers de betwiste obligaties reeds in september 2007 hadden kunnen verkopen, toen ze hun klacht 
tegen de bank indienden nadat ze het waardeverlies hadden opgemerkt.

Klacht ongegrond.

marktrente obligatiekoers

marktrente obligatiekoers

(6) Zie hoofdstuk 2.1.2 “Gestructureerde obligaties”, pg 17.
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2008.0814 – Hoeveel van portefeuille beleggen in perpetuals?

Verzoeker	heeft	een	contract	 van	adviserend	beheer	met	de	bank.	 In	2004	belegde	hij	de	 som	van	125.000	EUR	 in	een	
eeuwigdurende	obligatie.	De	perpetual	heeft	in	2007-2008	veel	van	zijn	waarde	verloren	als	gevolg	van	de	kredietcrisis.	De	
bank	heeft	verzoeker	reeds	een	voorstel	tot	regeling	overgemaakt	dat	erop	neerkomt	dat	het	verlies	met	deze	belegging	
ten	belope	van	60%	wordt	vergoed.	Verzoeker	heeft	een	klacht	ingediend	daar	hij	meent	recht	te	hebben	op	een	hogere	
vergoeding van zijn schade.

Advies

De Bemiddelingsdienst heeft vastgesteld dat de perpetual in 2004 een goede rating (A2) bezat. Het product mocht dus aanbevolen 
worden aan de klanten. 

Het inlegkapitaal vertegenwoordigde 25% van de totale portefeuille van verzoeker.

De bank erkent dat maximaal 10% van de portefeuille in de perpetual had mogen belegd worden. Vandaar haar voorstel om 
de schade gedeeltelijk te vergoeden.

De Bemiddelingsdienst raadt verzoeker aan het voorstel van de bank te aanvaarden daar het correct en billijk lijkt.

Klacht ongegrond.

2008.0179 – Eeuwigdurende obligatie – daling nominale waarde

De klacht ging over een eeuwigdurende obligatie in juni 2004 aangekocht ten belope van 25.000 euro nominaal die werd 
aangeraden door de bank. Inmiddels is de koers van deze obligatie drastisch gedaald tot ongeveer 1/4de van de oorspron-
kelijke	waarde.	Verzoeker	is	van	mening	dat	deze	belegging	niet	paste	in	zijn	defensief	beleggingsprofiel.	

Verzoeker	bezat	een	portefeuille	met	raadgevend	beheer	van	het	type	met	25%	aandelen.	Het	is	steeds	de	klant	die	zijn	
akkoord	geeft	voor	de	besproken	belegging.	De	aankoop	van	de	betwiste	belegging	is	binnen	het	kader	van	dit	beheer	
gebeurd.

Volgens	de	vermogensstaat	van	1	 juli	2004,	beschikte	verzoeker	over	een	effectenportefeuille	samengesteld	uit	27,85	%	
aandelen, 67,05 % obligaties, 1,72% liquiditeiten en 3,37% diversen. De betwiste belegging vertegenwoordigde 5,30 % in 
de	totale	portefeuille.	

Advies

Bij nazicht van het dossier, blijkt dat verzoeker in 2004 over een zeer gediversifieerde portefeuille beschikte met een weging van 
2/3den in obligaties. De portefeuille werd door hemzelf beheerd maar de bank verleende beleggingsadvies in het kader van het 
contract van raadgevend beheer. Dergelijk contract houdt voor de bank geen resultaatsverbintenis in, maar wel een middelenver-
bintenis. Op basis van de samenstelling van de portefeuille, kan niet worden vastgesteld dat het aanraden van de aankoop van de 
betwiste obligaties niet verantwoord zou geweest zijn.

De koers van dergelijke obligaties is meer rentegevoelig en kan daardoor onderhevig zijn aan sterke schommelingen.De terugval 
van de koers is hoofdzakelijk te wijten aan de evolutie van de langetermijnrente die nog verder gedaald is sinds 2004 en het feit 
dat de emittent door de subprime crisis grote problemen kende. Dit zijn externe elementen die met de economische conjunctuur te 
maken hebben en die vaak niet voorspelbaar zijn. 

Klacht ongegrond.

OPGELET
Verlies niet uit het oog dat een eeuwigdurende obligatie géén eindver- �
valdag	heeft!

Men kan een eeuwigdurende obligatie steeds verkopen op de beurs,  �
maar houd er rekening mee dat het inlegkapitaal niet altijd gerecupe-
reerd	wordt:	de	waarde	van	dit	product	fluctueert	immers	in	functie	van	
de marktrente!
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2.1.4. Lehman Brothers producten
Bij de producten van Lehman Brothers gaat het om ge-
structureerde beleggingen(7) die in euro worden uitge-
geven	en/of	gewaarborgd	door	de	Amerikaanse	bank	
Lehman	Brothers	Treasury	of	door	één	van	haar	Europe-
se dochterondernemingen, met kapitaalgarantie op de 
vervaldag (doorgaans 2 tot 4 jaar). Die producten wer-
den tussen januari 2007 en juni 2008 in België verdeeld, 
onder meer door Deutsche Bank en Citibank. 

Halfweg	2007	breekt	de	financiële	crisis	uit	in	de	Verenig-
de Staten en worden verscheidene Amerikaanse banken 
daarin meegesleurd: tegen alle verwachtingen in komt 
ook Lehman Brothers Bank in september 2008 in de pro-
blemen. Van de ene dag op de andere verliezen de pro-
ducten van Lehman Brothers al hun waarde.

De spaarders-beleggers hebben het gevoel dat ze be-
drogen zijn: de meeste spaarders wensten geen enkel 
kapitaalrisico te lopen en ze waren aangetrokken door 
het hogere rendement dan dat van een spaarrekening.

Wie zal aansprakelijk worden gesteld voor hun financieel 
verlies?

Bij de Bemiddelingsdienst liepen er veel vragen binnen 
in verband met de verkoop van die producten. In 2008 
werden meer dan 200 ontvankelijke klachten ingediend 

die nu worden behandeld. Herhaaldelijk werd contact 
genomen met de banken die de producten hebben ver-
deeld (Deutsche Bank en Citibank) en aan de verzoekers 
werd gevraagd hun dossier aan te vullen.

Tegelijk	waren	er	ook	klachten	in	het	kader	van	een	straf-
rechtelijke	 of	 burgerrechtelijke	 rechtsvordering.	 Als	 er	
een	 strafonderzoek	 loopt,	 kan	 de	 Bemiddelingsdienst	
de behandeling van het dossier opschorten. Zodra het 
geschil aanhangig is gemaakt bij de rechtbank, is de Be-
middelingsdienst niet meer bevoegd.

Bij zijn onderzoek van de klacht zal de Bemiddelings-
dienst meer bepaald aandacht besteden aan  

de	 informatie	 op	 het	 ogenblik	 van	 de	 inschrijving	 �
omtrent
•	 de	aard	van	het	product;
•	 de	risico’s	verbonden	aan	het	product;
•	 de	waarborgen;
•	 de	emittent.

het  � advies	dat	de	belegger	heeft	gekregen,	vooral	dan	
de overeenstemming tussen het product en het be-
leggersprofiel en een spreiding die is aangepast aan 
de vermogenstoestand van  de belegger.

- de niet-betaling van Bank X met betrekking tot een van haar 
schulden

- de herstructurering van een schuld van Bank X, dit wil zeggen 
een wijziging van de kenmerken van de schuld die deze minder 
gunstig zou maken voor de betreffende schuldeiser.

….

Inschrijvingsperiode: van 01/09/2008 tot 17/10/2008 (behou-
dens vervroegde afsluiting)

….”

Bij het lezen van de technische fiche slaat bij vele beleg-
gers de schrik om het hart en willen zij, gezien de grote 
moeilijkheden waarin bank X verkeert, dit product zo 
snel mogelijk van de hand doen. Vermits de inschrij-
vingsperiode	op	dat	ogenblik	nog	niet	was	afgesloten,	
menen zij kosteloos uit het product te kunnen stappen. 
Dit was echter buiten de financiële instelling gerekend. 
Zij rekent voor de annulatie van de inschrijving kosten 
aan ten belope van 5% van de belegde som.

De beleggers stellen zich vragen bij het aanrekenen van 
5% annulatiekosten omdat deze nergens uitdrukkelijk 
bedongen zijn. De kwestie wordt voorgelegd aan het Be-
middelingscollege. 

(7) Zie hoofdstuk 2.1.2 “Gestructureerde obligaties”, pg 17.

2.1.5. Post Lehman Brothers
De Bemiddelingsdienst merkt op dat sommige beleg-
gers hun les geleerd hebben na het Lehman Brothers de-
bacle. Beleggers nemen de documenten die zij bij de in-
schrijving van beleggingsproducten gekregen hebben, 
aandachtig ter hand om na te gaan door welke financiële 
instelling hun product gegarandeerd wordt. 

Wat	blijkt	nu?	Een	welbepaalde	financiële	instelling	heeft	
producten verdeeld waarvan de terugbetaling gegaran-
deerd wordt door een financiële instelling die in grote 
financiële moeilijkheden verkeerde in september – okto-
ber 2008 .

De technische fiche van dit product bepaalt:

“Door de aankoop van dit product aanvaardt de belegger het 
kredietrisico van de emittent en het kredietrisico van het onder-
liggend.

1) Risico emittent …

2) Risico onderliggend: Bank X, rating AA volgens S&P en Aa1 
volgens Moody’s.

De betaling van de coupons en de terugbetaling van het ka-
pitaal zijn onderworpen aan een kredietrisico bij Bank X. De 
volgende gebeurtenissen vormen een kredietevenement:

- faillissement van Bank X
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Het College oordeelt dat beleggers, die hun inschrijvings-
order annuleren, zich schuldig maken aan contractbreuk 
en de schade dienen te vergoeden die de bank hierdoor 
geleden	heeft.	De	bank	in	kwestie	dient	haar	schade	te	

2008.1777 – Mag bank annulatiekosten aanrekenen?

Eind	augustus	2008	heeft	verzoekster	voor	een	bedrag	van	100.000	EUR	ingetekend	op	een	beleggingsproduct	van	de	bank.	
Omdat het product gewaarborgd werd door een bank die in september 2008 in moeilijkheden verkeerde, wenste verzoek-
ster haar inschrijving te annuleren.

Aanvankelijk bleek annulatie niet mogelijk, maar daarna was de bank akkoord dat de intekening geannuleerd werd, mits 
betaling van 5% kosten. Verzoekster aanvaardt deze 5% annulatiekosten niet daar deze nergens voorzien werden.

Advies van het Bemiddelingscollege

Verzoekster had geldig ingetekend op de belegging. Wanneer verzoekster op deze beslissing wenst terug te komen, houdt dit con-
tractbreuk in en dient zij de schade die de bank hierdoor lijdt te vergoeden. De bank dient haar schade te begroten. De bank heeft 
aangetoond dat de annulatie voor haar een verlies van 4,11% van de belegde som meebrengt. Daarbij zijn er nog administratieve 
kosten ten bedrage van 1% waarvan het College meent dat een halve procent van de te beleggen som als redelijk kan beschouwd 
worden. 

Het College besluit dat de annulatiekost maximaal 4,61% (4,11% + 0,50%) mag bedragen.

Klacht deels gegrond. Gevolgd door financiële instelling. 

bewijzen.	Op	basis	van	de	gegevens	die	de	bank	heeft	
overgemaakt ter staving van de schade, beslist het Col-
lege de kosten terug te brengen van 5% tot 4.61%. Een 
gedetailleerde uiteenzetting kan u hieronder lezen. 
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2.2. Betaalmiddelen
2.2.1. Kaarten
De Bemiddelingsdienst buigt zich jaarlijks over dossiers 
die handelen over het misbruik van een gestolen bank- 
of	kredietkaart.	De	wetgever	heeft	deze	materie	geregeld	
bij wet van 17 juli 2002 betreffende de elektronische be-
talingen. 

Artikel 8 §2 van deze wet bepaalt dat de kaarthouder 
aansprakelijk	is	voor	de	gevolgen	van	het	verlies	of	dief-
stal van de kaart tot een bedrag van 150 EUR, behalve 
wanneer	hij	zich	schuldig	heeft	gemaakt	aan	grove	nala-
tigheid	of	frauduleus	heeft	gehandeld.	

De kernvraag is bijgevolg:  
wanneer moet het gedrag van de kaarthouder  

bestempeld	worden	als	grof	nalatig?

De	wetgever	heeft	voor	twee	situaties	alle	twijfel	uit	de	
weg geruimd: het noteren door de kaarthouder van zijn 
persoonlijk	identificatienummer	of	enigerlei	andere	code	
(geheime code) in een makkelijk herkenbare vorm, meer 
bepaald	op	de	kaart	of	op	een	document	dat	de	kaart-
houder bij de kaart bewaart, alsook het niet onverwijld 
meedelen	van	verlies	of	diefstal	van	de	kaart	worden	als	
grove nalatigheid beschouwd. 

Maar wat voor de andere situaties? De rechter moet bij 
de beoordeling van de grove nalatigheid rekening hou-
den	met	het	geheel	van	feitelijke	omstandigheden.	Het	
gebruik van de kaart met de code die enkel door de 
kaarthouder is gekend, vormt volgens de wetgever geen 
voldoende vermoeden van grove nalatigheid. 

De	feitelijke	omstandigheden	worden	door	de	Bemidde-
lingsdienst, en in voorkomend geval het Bemiddelings-
college,	minutieus	onderzocht.	Heeft	de	dief	de	geheime	

2008.0180 – Voorzichtigheid geboden aan het tankstation!       

Onbekenden	vroegen	verzoeker	of	hij	met	zijn	bankkaart	wilde	betalen	voor	de	 tankbeurt	waarbij	 zij	hem	cash	zouden	
terugbetalen. Verzoeker rijdt met de onbekenden mee naar een tankstation. Hij steekt zijn bankkaart in de betaalautomaat 
en voert zijn code in. Dan blijken er problemen te zijn met de sleutel van de tankdop en verzoeker gaat helpen terwijl hij 
zijn kaart in het apparaat laat. De tankbeurt kan niet doorgaan en verzoeker recupereert de bankkaart. Daags nadien stelt 
verzoeker	vast	dat	hij	de	kaart	van	een	derde	in	zijn	bezit	heeft,	terwijl	zijn	eigen	kaart	verdwenen	is.	Wanneer	hij	contact	
opneemt met de bank verneemt hij dat er inmiddels meerdere verrichtingen gebeurd zijn met zijn eigen bankkaart waarbij 
zijn rekening gedebiteerd werd met in totaal 840 EUR.

Advies van het Bemiddelingscollege

Verzoeker heeft onvoldoende voorzorgen genomen. Daar hij niet vertrouwd is met de manipulatie van de bankkaart aan het tank-
station, laat hij dit doen door één van de onbekenden. Na het intikken van de code waarbij minstens één onbekende naast hem 
stond, gaat verzoeker weg van de automaat om te gaan helpen met het probleem van de tankdop. 

Het College meent dat verzoeker grof nalatig is geweest door zijn code te laten afkijken en door zijn kaart in het apparaat achter te 
laten terwijl hij zich van het toestel verwijderde. Hij heeft onvoldoende voorzorgmaatregelen genomen. Verzoeker dient zelf voor 
het geleden verlies in te staan.

Klacht ongegrond.

code	correct	ingetikt	bij	de	eerste	poging	of	had	hij	inte-
gendeel meerdere pogingen nodig? Werd enkel de kaart 
ontvreemd	of	daarentegen	de	héle	portefeuille?	Is	er	veel	
tijd verlopen tussen de laatste niet betwiste verrichting 
door de kaarthouder en het vermoedelijke tijdstip van 
diefstal?	Zo	niet,	heeft	de	kaarthouder	er	een	uitgebreid	
traject opzitten tussen beide tijdstippen? 

Wanneer op basis van de antwoorden op die vragen 
blijkt dat het onmiddellijk correct intikken van de code 
niet	anders	kan	verklaard	worden	dan	het	rechtstreeks	of	
onrechtstreeks	bewaren	van	de	code	in	de	portefeuille,	
wordt besloten tot grove nalatigheid.

a/ Wees op je hoede aan het tankstation!

Het	 afgelopen	 jaar	 werden	 tal	 van	 dossiers	 ingediend	
waarbij	de	dief	 kaart	 en	 code	heeft	ontfutseld	 aan	het	
tankstation. 

Hoe	gaat	de	dief	te	werk?	De	dief	spreekt	een	niets	ver-
moedend slachtoffer aan die aan het tanken is bij een 
tankstation waar enkel aan de hand van een kaart kan 
worden betaald. Hij dist een verhaaltje op dat hij zijn 
kaart	is	vergeten	en	vraagt	aan	het	slachtoffer	of	die	met	
zijn kaart wil betalen in ruil voor cash geld.  

De	dief	observeert	de	kaarthouder	bij	het	 intikken	van	
zijn	geheime	code.	Achteraf	leidt	de	dief	de	kaarthouder	
af	met	een	list	en	maakt	van	diens	onachtzaamheid	ge-
bruik om zijn kaart om te wisselen met een andere kaart. 
De kaarthouder die een kaart recupereert, weliswaar een 
andere dan de zijne, is in de val getrapt! De dieven zijn 
erin geslaagd kaart en code te bemachtigen. 
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2008.1065 – Laat u niet afleiden tijdens een verrichting met uw bankkaart!

Een jong koppel vraagt verzoeker om hen te helpen door te betalen met zijn bankkaart voor hun tankbeurt daar zij geen 
kaart	bij	zich	hebben.	Wanneer	verzoeker	zijn	code	ingeeft,	staat	de	jongedame	in	zijn	buurt.	Na	het	beëindigen	van	de	ver-
richting vraagt de jongeman die achter het stuur is blijven zitten hem iets, waardoor hij zich even van de betaalautomaat 
moet wegdraaien. Verzoeker neemt daarop de kaart uit het toestel en vervolgt zijn weg. Wanneer hij daags nadien een aan-
koop	wil	betalen	met	proton,	blijkt	dat	hij	zijn	eigen	kaart	niet	meer	heeft,	doch	die	van	een	onbekende.	Verzoeker	vraagt	
dat	de	bank	hem	zou	vergoeden	voor	de	frauduleuze	verrichtingen	die	gebeurden	met	zijn	kaart	voor	een	totaalbedrag	van	
1.602 EUR. 

De	bank	weigert	op	dit	verzoek	in	te	gaan	daar	zij	meent	dat	klager	onvoorzichtig	is	geweest.	Hij	heeft	zijn	code	laten	afkij-
ken	en	hij	heeft	niet	steeds	zijn	kaart	in	‘t	oog	gehouden	tijdens	de	verrichting.

Advies van het Bemiddelingscollege

Het College meent dat niet aangetoond werd dat verzoeker zijn code heeft laten afkijken en zijn kaart onbeheerd heeft achtergela-
ten. Klager is een man van 75 jaar. Hij is duidelijk het slachtoffer van oplichters. Toen de jongeman hem iets vroeg met de bedoeling 
hem weg te krijgen van de betaalautomaat, heeft hij zich wel omgedraaid, maar is niet weggegaan van het apparaat. Het College 
kan geen grove nalatigheid in hoofde van verzoeker vaststellen en verzoekt de bank verzoeker voor zijn schade te vergoeden.

Klacht gegrond. Niet gevolgd door financiële instelling.

2008.0008 – Oplichting door middel van een bankkaart in een tankstation 

Verzoekster wordt in een tankstation benaderd door een derde persoon. In het tankstation kan alleen met een bankkaart 
worden	betaald	en	aangezien	die	derde	persoon	geen	bankkaart	heeft,	vraagt	ze	aan	verzoekster	om	voor	5	EUR	te	mogen	
tanken. Verzoekster betaalt dat bedrag door middel van haar bankkaart. De derde persoon biedt haar een biljet van 5 EUR 
aan.	Wanneer	verzoekster	zich	opnieuw	naar	haar	wagen	begeeft,	vraagt	de	derde	persoon	haar	de	weg	en	ook	0,50	EUR	
wisselgeld.	Volgens	verzoekster	werd	haar	kaart	op	dat	ogenblik	ontvreemd.	Wanneer	ze	de	diefstal	merkt,	belt	ze	Card	Stop	
op,	maar	ondertussen	is	er	reeds	tweemaal	op	frauduleuze	manier	geld	afgehaald.

Verzoekster	is	het	slachtoffer	van	fraude	en	vraagt	dat	de	bank	haar	vergoedt	voor	het	nadeel	dat	ze	heeft	geleden.	De	bank	
weigert echter om verzoekster te vergoeden. Volgens de bank wilde verzoekster hulp bieden aan een derde persoon die 
blijkbaar in moeilijkheden verkeerde, maar in werkelijkheid erop uit was om misbruik van haar vertrouwen te maken. De 
bank	meent	uit	alle	feitelijke	omstandigheden	te	kunnen	opmaken	dat	de	derde	die	de	kaart	van	verzoekster	ontvreemdde,	
op	één	of	andere	manier	de	geheime	code	heeft	weten	te	ontfutselen.	De	bank	voert	 inderdaad	aan	dat	verzoekster	tot	
tweemaal	toe	op	vraag	van	de	derde	persoon	haar	geheime	code	heeft	ingetikt	en	dat	is	volgens	de	algemene	voorwaarden	
van de bank verboden. 

Verzoekster	stelt	daartegenover	dat	ze	blijk	heeft	gegeven	van	waakzaamheid,	omdat	ze	rekening	hield	met	een	poging	
tot	oplichting	gezien	de	kleine	hoeveelheid	dieselbrandstof	die	werd	gevraagd.	Tevens	merkt	ze	op	dat	ze	het	slachtoffer	is	
geworden	van	een	uitgekiende	“modus	operandi”	en	dat	het	duidelijk	is	ze	haar	bankkaart	niet	heeft	afgegeven	en	ook	haar	
code	niet	heeft	meegedeeld.	Verscheidene	andere	personen	werden	op	dezelfde	manier	opgelicht.

Advies van het Bemiddelingscollege

Op basis van alle feitelijke omstandigheden is het College van oordeel dat verzoekster zich niet aan grove nalatigheid schuldig 
heeft gemaakt. Uit de feiten blijkt dat ze een dienst heeft willen bewijzen en op zich is dat niet verkeerd. Naar eigen zeggen heeft ze 
zich wantrouwig opgesteld en haar bankkaart niet uit het oog verloren. Er is geen enkel element dat onbetwistbaar aantoont dat 
ze bij het intikken van haar code de normale voorzorgen qua geheimhouding niet in acht heeft genomen. Blijkbaar is die methode 
van oplichting zodanig goed uitgekiend dat zelfs normaal voorzichtige personen er het slachtoffer van worden.

Volgens het College is de tijd die verstreek vóór de oproep naar Card Stop – ongeveer 25 minuten – redelijk aanvaardbaar in die 
omstandigheden (zoeken naar de kaart, oproep naar de telefooninlichtingendienst,…).

Gegronde klacht. De bank heeft het advies gevolgd.
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b/  Ben ik het slachtoffer van “skimming”?

Ook dit jaar werden tal van dossiers onder de aandacht 
van de Bemiddelingsdienst gebracht waarbij de kaart-
houder	 de	 hypothese	 naar	 voren	 schuift	 dat	 hij	 het	
slachtoffer is geworden van “skimming”.  De praktijk van 
skimming bestaat erin de magneetband (én dus niet de 
chip) van de kaart te kopiëren en deze gegevens te ge-
bruiken om een nieuwe kaart aan te maken.

Verzoeker beweert het slachtoffer te zijn van “skimming” 
omdat verscheidene verrichtingen, die hij betwist, met 
zijn kaart werden uitgevoerd zonder dat de kaart in 
kwestie echter werd ontvreemd. 

Tijdens het onderzoek van deze dossiers komt vaak aan 
het licht dat de betwiste verrichtingen werden uitge-
voerd aan Belgische terminals. En in dat geval moet de 
hypothese van “skimming” uitgesloten worden. Belgi-
sche terminals zijn immers zo uitgerust dat de chip nodig 
is om een verrichting met een Belgische kaart te kunnen 
uitvoeren. In dit stadium kan men enkel de magneetband 
kopiëren	en	niet	de	chip.	De	dief	is	verplicht	zich	naar	het	
buitenland te begeven en aldaar de gekopieerde kaart 
te misbruiken. 

In zulke dossiers komt de Bemiddelingsdienst vaak tot 
het besluit dat iemand uit de directe omgeving van de 
kaarthouder weet had van de geheime code en de kaart 
op	bepaalde	tijdstippen	heeft	“geleend”.

2008.0173 – Kaart gekopieerd?

De	bankkaart	van	verzoekster	werd	herhaaldelijk	misbruikt	door	een	derde.	Daar	verzoekster	de	kaart	in	haar	bezit	heeft,	
vermoedt ze dat de kaart gekopieerd werd.

Advies

De chip die zich als extra beveiliging op de kaart bevindt, kan niet worden gekopieerd. De geldautomaten in België checken bij een 
Belgische kaart ook steeds deze chip. Daarom kan een gekopieerde kaart niet in België gebruikt worden. De frauduleuze afhalin-
gen en betalingen met de kaart van verzoekster gebeurden steeds in België en wel in de nabije omgeving van waar verzoekster zich 
bevond. Vermoedelijk is de dader dus iemand van haar omgeving die de code heeft kunnen achterhalen en regelmatig de kaart 
‘leent’.

De kaarthouder is verantwoordelijk voor zijn kaart en de geheime code en dient beide goed te beschermen. 

Klacht ongegrond.

c/ Talm niet met het verwittigen van Cardstop!

Het	hoeft	geen	betoog	dat	de	kaarthouder	onmiddellijk	
Cardstop moet verwittigen wanneer hij vaststelt dat zijn 
kaart verdwenen is. Toch stelt de Bemiddelingsdienst 
vast dat kaarthouders vaak aarzelen Cardstop onmiddel-
lijk te verwittigen. Meerdere uren verstrijken tussen de 
vaststelling van de verdwijning en het verwittigen van 
Cardstop. Zodoende hebben dieven vrij spel en kan de 
schade hoog oplopen.

CARD
070 344 344

24/24

STOP

2007.1696 – Gestolen bankkaart: Cardstop niet onmiddellijk ingelicht

De bankkaart van verzoekster werd ontvreemd terwijl ze boodschappen deed. 

Toen ze aan de kassa wilde betalen, merkte ze dat haar portemonnee niet meer in de zak stak die aan haar boodschappen-
wagentje hing. Daarop keerde verzoekster terug naar huis, omdat ze - ten onrechte - dacht dat ze haar portemonnee verge-
ten was. Dan pas werd Cardstop op de hoogte gebracht. Ondertussen waren de daders erin geslaagd om via de bankkaart 
in	totaal	2.549,99	EUR	af	te	halen.	Verzoekster	eiste	dat	bedrag	terug	van	de	bank.

De	bank	is	niet	bereid	tot	terugbetaling,	omdat	verzoekster	volgens	haar	een	zware	fout	heeft	begaan.

Advies

In de wet van 17 juli 2002 is bepaald dat bij de inschatting van een grove nalatigheid rekening moet worden gehouden met alle 
feiten: de zak waarin de portefeuille stak, was vastgemaakt aan het boodschappenwagentje en werd dus niet permanent in het 
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oog gehouden; Cardstop werd niet onmiddellijk op de hoogte gebracht nadat was vastgesteld dat de portefeuille verdwenen was. 
Beide elementen volstaan blijkbaar om aan te tonen dat verzoekster zich heeft schuldig gemaakt aan grove nalatigheid.

Klacht ongegrond. 

2008.1192 – Gestolen bankkaart: niet onmiddellijk verzet aangetekend

Wanneer	verzoekster	met	autopech	krijgt	af	te	rekenen	in	het	buitenland,	wordt	haar	handtas	met	daarin	haar	portefeuille	
en onder meer haar bankkaart en die van haar echtgenoot ontvreemd. Vooraleer verzoekster verzet tegen haar kaart aante-
kende,	werden	de	kaart	en	de	bijbehorende	code	gebruikt	om	onrechtmatig	600	EUR	af	te	halen.	De	dieven	slagen	er	echter	
niet	in	om	geld	af	te	halen	met	de	kaart	van	haar	echtgenoot,	omdat	ze	de	code	niet	kennen.

De bank weigert verzoekster te vergoeden, omdat ze zich in meer dan één opzicht schuldig zou hebben gemaakt aan grove 
nalatigheid, vanuit het oogpunt van zowel de geldende wetgeving als de algemene voorwaarden, en omdat ze lang had 
gewacht	alvorens	haar	kaart	te	blokkeren.	Dat	gebeurde	inderdaad	pas	3	uur	nadat	ze	de	diefstal	had	gemerkt.

Advies

Nadat de Bemiddelingsdienst de feitelijke omstandigheden heeft onderzocht, luidt de conclusie dat het standpunt van de bank 
verantwoord is en dat de geheime code inderdaad in een gemakkelijk herkenbare vorm was genoteerd op de kaart of op een 
bijgaand document (bijvoorbeeld het geboortejaar) dat in de handtas stak. Dit getuigt van grove nalatigheid in het licht van de 
van kracht zijnde wetgeving en de algemene voorwaarden van de bank, zodat de weigering van de bank tot schadevergoeding 
verantwoord is. 

Volgens de Bemiddelingsdienst werd Cardstop niet tijdig verwittigd en ook in dat opzicht is er sprake van grove nalatigheid op 
basis waarvan de bank een schadevergoeding kan weigeren.

 Klacht ongegrond.

d/ Opgepast met hoge limieten!

In	2008	heeft	de	Bemiddelingsdienst	zich	beraden	over	
een dossier waarbij de kaart misbruikt werd voor een be-
drag	van	18.540,26	EUR!	Het	relaas	van	de	feiten	waaruit	
onder meer het gevaar van hoge limieten blijkt, kan u 
hieronder lezen.

2008.1394 – Gebruikslimieten van een bankkaart

De	bankkaart	van	wijlen	de	tante	van	verzoekster	werd	gestolen	terwijl	ze	opgenomen	was	in	het	ziekenhuis.	De	dief	heeft	
de kaart meerdere dagen kunnen misbruiken waardoor de schade opliep tot ongeveer 18.000 EUR.  Verzoekster meent dat 
de bank had moeten ingrijpen bij het vaststellen van het plotse intensieve kaartgebruik.

Advies

De dief heeft de hand kunnen leggen op de kaart en de code. De bank heeft niet de verplichting om de rekeningen van klanten van 
nabij op te volgen. De rekeninguittreksels werden wekelijks door het hoofdkantoor naar het agentschap gestuurd. Bij ontvangst 
van het tweede uittreksel, heeft de bank contact opgenomen met de familie van de titularis. Op dit punt heeft de bank correct 
gehandeld.

De Bemiddelingsdienst heeft nagegaan of de gebruikslimieten hier wel gerespecteerd werden.

De daglimiet bedraagt 1.250 EUR voor afhalingen aan een automaat bij een agentschap van de bank zelf en 500 EUR aan andere 
geldautomaten. De limieten zijn cumuleerbaar. Via de automaten bij een agentschap van de bank zelf kon er ook geld afgehaald 
worden van de spaarrekening. De limieten werden hier dus wel degelijk gerespecteerd.

Klacht ongegrond.
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OPGELET
Noteer	de	geheime	code	niet	op	kaart	of	op	document	dat	bij	de	kaart	 �
bewaard wordt!

Kies geen makkelijk afleidbare code (vb. geboortedatum)! �

Wees extra op je hoede aan het tankstation:  �
- Laat u niet afleiden tijdens de verrichting! 
- Bedek het scherm bij het intikken van de code! 
-	Kijk	goed	na	of	u	uw	eigen	kaart	recupereert!

Verwittig	Cardstop	onmiddellijk	bij	vaststelling	diefstal	of	verlies	kaart:	 �
070/344.344!

2.2.2. Overschrijvingen
In	dit	hoofdstuk	komen	twee	onderwerpen	aan	bod.	In	
de eerste plaats de problematiek van de valse overschrij-
vingen. Vervolgens de vraag naar wie de aansprakelijk-
heid draagt indien de opdrachtgever zich vergist in het 
rekeningnummer van de begunstigde en bijgevolg naam 
en rekeningnummer van de begunstigde niet meer over-
eenstemmen.

a/ Valse overschrijvingen

In de Jaarverslagen 2006 en 2007 werd de problematiek 
van de valse overschrijvingen uitvoerig toegelicht. In 
2006	 en	 2007	 heeft	 het	 Bemiddelingscollege	 zich	 ver-
schillende malen gebogen over dergelijke dossiers en 
heeft	 in	deze	materie	een	zekere	“jurisprudentie”	uitge-
werkt.

In 2008 grijpt de Bemiddelingsdienst in de onderhan-
delingen met de financiële instellingen, die weigeren 
hun klant te vergoeden, terug naar de “jurisprudentie” 
uitgewerkt door het Bemiddelingscollege met tot doel 
de bank tot een schadevergoeding te bewegen. In de 
meeste van deze gevallen komen de banken inderdaad 
met een oplossing over de brug. Dit kan u nalezen in de 
onderstaande adviezen.

Een	kleine	opfrissing	van	de	“jurisprudentie”	terzake.	

Op de bank rust een restitutieverplichting: de bank is 
verplicht tot terugstorting van bedragen die zij in be-

waargeving	heeft	gekregen.	De	betalingen	aan	derden	
zijn niet bevrijdend, behalve natuurlijk wanneer de beta-
ling werd verricht op verzoek van de rekeninghouder. 

In rechterlijke uitspraken wordt ter verantwoording 
doorgaans verwezen naar artikel 1239 van het Burgerlijk 
Wetboek, waarin staat dat 

“de betaling moet gedaan worden aan een schuldeiser 
of aan iemand die de volmacht heeft, of die door de 
rechter of door de wet gemachtigd is om voor hem te 
ontvangen. De betaling gedaan aan iemand die geen 
macht heeft om voor de schuldeiser te ontvangen, is 
geldig, indien de schuldeiser de betaling bekrachtigt 
of indien hij er voordeel uit getrokken heeft.”

Kortom, in principe is een bank die zonder mandaat een 
bedrag terugbetaalt aan een andere persoon dan de 
rekeninghouder, niet vrijgesteld van de verplichting tot 
teruggave.

De bank zou evenwel aan de restitutieverplichting kun-
nen ontsnappen door een beroep te doen op een geldig 
exoneratiebeding. In alle dossiers die werden voorgelegd 
aan het Bemiddelingscollege, kwam deze tot het besluit 
dat de bank zich beroept op een ongeldig exoneratie-
beding.(8) Toch rust de aansprakelijkheid niet volledig op 
de bank. Het Bemiddelingscollege weerhoudt eveneens 
een	aansprakelijkheid	in	hoofde	van	de	verzoeker	indien	
deze de overschrijving per post opstuurt naar de bank.

(8) Voorbeelden zie Jaarverslag 2006, hoofdstuk 3.6 “Valse overschrijvingen”, samenvattingen dossiers 2004.1287 en 2004.0409.
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2008.0235 – Frauduleuze overschrijving: gedeelde aansprakelijkheid

Verzoeker	vraagt	een	schadevergoeding	voor	een	frauduleuze	overschrijving	van	3.200	EUR.	De	betwiste	overschrijving	be-
vond	zich	in	de	vorm	van	een	brief	tussen	de	briefwisseling	die	verzoeker	vanuit	Caanda	naar	zijn	agentschap	opstuurde.

Aangezien de overschrijvingsopdracht niet volgens de standaardprocedure verliep en betrekking had op een bedrag van 
3.200 EUR, verdenkt verzoeker de bank van interne medeplichtigheid.

Bij	het	onderzoek	van	de	kopie	van	de	aanvraag	tot	overschrijving,	kwam	er	niets	abnormaal	of	onregelmatig	aan	het	licht.	

Advies

Een bank die, zonder mandaat, een bedrag heeft betaald aan een andere persoon dan de rekeninghouder is in principe niet vrijge-
steld van de verplichting tot terugbetaling. Ook al heeft de bank geen fout begaan, toch moet ze, in geval van valse overschrijving, 
in principe aan haar klanten de bedragen terugstorten die hun toebehoren. Gaat het om een verzending via de post, dan draagt 
ook de klant een risico en is er sprake van gedeelde aansprakelijkheid.

De bank werd dan ook verzocht om de helft van het nadeel te vergoeden.

Klacht opgelost.

2007.1856 – Vervalste overschrijving die via de post werd verstuurd

Een klant verstuurt een overschrijving via de post. Die overschrijving wordt gestolen en vervalst in het voordeel van een 
andere begunstigde. De klant verwijt de bank dat zij de duidelijk merkbare vervalsingen van de naam, het bedrag en het re-
keningnummer	over	het	hoofd	heeft	gezien	en	vraagt	dat	het	bedrag	van	een	vervalste	overschrijving	wordt	teruggestort.	

Advies

Het origineel van de overschrijving kon niet aan de Bemiddelingsdienst worden bezorgd. Aan de hand van een kopie kan wel wor-
den vastgesteld dat verscheidene vakjes zijn doorkruist (bedrag, naam en rekening).

Volgens het Bemiddelingscollege draagt iemand die overschrijvingen via de post verstuurt, een deel van het risico en dus ook een 
deel van de aansprakelijkheid in geval van vervalsing. 

Op basis van die elementen is de Bemiddelingsdienst van oordeel dat de aansprakelijkheid moet worden gedeeld, in die zin dat de 
bank 2/3 op zich neemt en verzoeker 1/3.

Gedeeltelijk gegronde klacht. De bank heeft het advies gevolgd.

2007.0800 – Valse overschrijving – aansprakelijkheid van de bank

Op vraag van de bank had verzoeker een effectenstaat toegestuurd met het oog op de terugbetaling van kosten voor over-
dracht	van	die	effecten.	Die	brief	werd	onderschept	en	de	dader	maakte	gebruik	van	de	gegevens	om	de	opdracht	te	geven	
tot verkoop van de effecten en om het bedrag van de verkoop op een rekening in Cambodja te storten. 

Advies

Op basis van de volgende bevindingen:

1. Opdat verzoekster de kosten voor de overdracht van haar effecten kan terugwinnen, diende ze  “verplicht per BRIEF” aan de bank 
het passende document toe te sturen met daarin: haar naam, adres, effectenrekeningnummer en benaming van de effecten alsmede 
de uittreksels met een gedetailleerd overzicht van de overdrachtskosten. Blijkbaar is de dader erin geslaagd om dat document te 
onderscheppen met de bedoeling gebruik te maken van de nodige gegevens om de hand te leggen op het geld van verzoekster. De 
fraude werd ook mogelijk gemaakt doordat verzoekster verplicht was om het document via de post aan de bank te bezorgen.

2. Daarenboven is in de algemene voorwaarden vermeld dat overschrijvingen moeten gebeuren overeenkomstig de middelen die 
de bank ter beschikking stelt. Een brief met daarin een opdracht tot overschrijving lijkt niet aan de definitie van een door de bank 
ter beschikking gesteld middel te beantwoorden.

3. Het is verwonderlijk dat verzoekster, als  “internetklant”, per brief opdracht geeft tot verkoop van haar effecten. 

De bank is onvoorzichtig geweest toen ze een opdracht tot verkoop van effecten uitvoerde, gevolgd door een overdracht naar het 
buitenland voor een bedrag van ongeveer  38.000 EUR, louter op basis van een brief, zonder aanvullende verificatie.

Gegronde klacht. Het advies werd gevolgd.
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Het mes snijdt langs beide kanten. Een bank die de no-
dige voorzichtigheid aan de dag legt bij het uitvoeren 
van een overschrijving, wordt door de klant met de vin-
ger	gewezen	omdat	de	uitvoering	te	lang	heeft	aange-
sleept. 

2008.1297 – Een voorzichtige bankier

Verzoekster had meerdere overschrijvingen in één omslag in de brievenbus van haar agentschap gedeponeerd. Een van de 
overschrijvingen	werd	slechts	na	twee	weken	uitgevoerd.	Daar	dit	een	overschrijving	naar	een	andere	bank	betrof	met	het	
oog	op	een	belegging	stelt	verzoekster	dat	het	uitstel	haar	schade	berokkend	heeft,	en	vraagt	zij	schadevergoeding	van	de	
bank.

Advies

De bank legt uit dat de overschrijvingen voor kleinere bedragen dezelfde dag nog werden uitgevoerd. De overschrijving voor de 
grotere som naar een andere financiële instelling werd echter conform de voorschriften door twee personen nagekeken. Daar de 
handtekening op de overschrijving verschilde van het handtekeningspecimen, beslisten de bankbedienden verzoekster te contac-
teren teneinde te verifiëren of het niet om een vervalste overschrijving ging. Verzoekster was echter daags na de deponering op reis 
vertrokken zodat ze niet telefonisch bereikbaar was. De bank heeft verzoekster daarop een brief geschreven.

De Bemiddelingsdienst meent dat de bank hier zeer correct te werk is gegaan.

Klacht ongegrond.

OPGELET
Vermijd	het	opsturen	van	overschrijvingsformulieren	per	post!  �
Gebruik	bij	voorkeur	self-bank	en	pc-bankieren!

Deponeer	 overschrijvingsformulieren	 buiten	 de	 kantooruren	 énkel	 in	 �
een beveiligde brievenbus van het agentschap!

b/ Vergissing opdrachtgever 

In 2008 werd volgende vraag aan de Bemiddelingsdienst 
voorgelegd. Wie draagt de aansprakelijkheid indien de 
opdrachtgever zich vergist in het rekeningnummer van 
de begunstigde en de bank deze overschrijving uit-
voert? Geen van beiden is immers vrij van schuld. Noch 
de opdrachtgever die zich vergist in het nummer, noch 
de bank van de begunstigde die een overschrijving uit-
voert waarvan de naam en het rekeningnummer van de 
begunstigde niet overeenstemmen. 

Het Bemiddelingscollege is van oordeel dat op de bank 
van de begunstigde de verplichting rust een over-
schrijvingsopdracht te controleren op mogelijke tegen-
strijdigheden. Een normale controle van de overschrij-
vingsopdracht moet aan het licht brengen dat naam 
en rekeningnummer van de begunstigde niet overeen-
stemmen. Indien een aangeduide bankrekening niet 
toebehoort aan de aangeduide begunstigde, leidt dit tot 
de onuitvoerbaarheid van de overschrijvingsopdracht. 
Indien de bank de overschrijving toch uitvoert, meent 

het Bemiddelingscollege dat de aansprakelijkheid van 
de bank in het gedrang komt.

In de beide dossiers die aan het Bemiddelingscollege 
werden voorgelegd, beriep de bank zich op een artikel 
van haar Algemene Voorwaarden dat luidt als volgt: 

“Voor orders  van een bedrag van minder dan 
2.500 EUR te debiteren of te crediteren, is de bank niet 
gehouden de overeenstemming tussen de identiteit 
en het rekeningnummer dat aangegeven wordt te 
verifiëren.”

BANK
OPDRACHTGEVER

BANK
BEGUNSTIGDE

OPDRACHTGEVER BEGUNSTIGDE
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2008.0611 – Vergissing inzake de rekening van de begunstigde 

De	klant	geeft	een	opdracht	tot	overschrijving	en	vermeldt	daarbij	de	naam	van	de	begunstigde,	maar	vergist	zich	in	reke-
ningnummer van de begunstigde. Dat nummer komt overeen met het rekeningnummer van een andere klant. Na verschei-
dene pogingen om het bedrag terug te krijgen van degene aan wie per vergissing het overschrijvingsbedrag werd betaald, 
vraagt verzoeker een schadevergoeding aan zijn bank, omdat hij van oordeel is dat zij de vergissing had moeten opmerken 
en had moeten zien dat de naam en het rekeningnummer van de begunstigde niet met elkaar overeenstemden.

Advies van het Bemiddelingscollege

Het College is van oordeel dat er op de bank een restitutieverplichting rust zoals op de depositaris. Dit is een resultaatsverplich-
ting. Wanneer een bank een overschrijvingsopdracht uitvoert, moet zij vooraf controleren of de instructies van de opdrachtgever 
formeel in orde zijn. Hier gaat het om een overschrijving tussen twee rekeningen bij een en dezelfde bank, en dus kon gemakkelijk 
worden nagegaan of de identiteit en het rekeningnummer van de begunstigde klopten. Volgens het College draagt de bank dan 
ook de aansprakelijkheid.

Bovendien kan de bank zich volgens het College niet beroepen op het exoneratiebeding in de algemene voorwaarden, omdat die 
clausule in strijd is met artikel 32, §11 van de wet van 14/07/1991 op de handelspraktijken. Het gaat hier om een onrechtmatige 
clausule in die zin dat de bank wordt ontslagen van de verplichting tot terugbetaling, maar die verplichting vormt één van de be-
langrijkste verbintenissen in de overeenkomst.

Verzoeker is ook aansprakelijk, omdat hij zich heeft vergist in de instructies voor de bank.

Volgens het College is er in dit dossier bijgevolg sprake van gedeelde aansprakelijkheid.

Gegronde klacht. De bank heeft het advies niet gevolgd.

2008.0525 – Verkeerd rekeningnummer op een overschrijving

Verzoekster is in schuldbemiddeling bij het OCMW. De bemiddelaarster voert de nodige betalingen uit. Bij de betaling van 
de	huur	vulde	de	bemiddelaarster	per	vergissing	het	rekeningnummer	van	verzoekster	zelf	bij	een	andere	financiële	instel-
ling in boven de naam van de verhuurder. Het bedrag werd gestort op de aangeduide rekening die een debetsaldo vertoont. 
Door die creditering werd het debetsaldo op de rekening kleiner. Toen de bemiddelaarster haar vergissing had gezien, eiste 
ze	het	bedrag	terug.	De	bank	is	echter	van	oordeel	dat	ze	juist	heeft	gehandeld	door	het	bedrag	te	storten	op	de	rekening	
aangeduid op de overschrijving en verwijst naar een clausule in haar Algemeen reglement.

Advies van het Bemiddelingscollege

Naar het oordeel van het College is de clausule waarop de bank zich beroept een exoneratiebeding op grond waarvan ze niet ver-
plicht is om de identiteit van de begunstigde na te trekken.

Deze clausule, ook wel exoneratiebeding genoemd, is 
volgens het Bemiddelingscollege in strijd met het arti-
kel 32 §11 van de Wet van 14 juli 1991 betreffende de 
handelspraktijken dat stelt dat een clausule waarbij de 
verkoper van zijn aansprakelijkheid wordt ontslagen 
“voor het niet uitvoeren van een verbintenis die één van 
de voornaamste prestaties van de overeenkomst vormt”, 
onrechtmatig en verboden is. De bank kan zich met an-
dere woorden niet op deze clausule beroepen om aan 
haar aansprakelijkheid te ontsnappen.

Wat met de opdrachtgever? Het Bemiddelingscollege 
meent	dat	ook	deze	niet	vrijuit	gaat,	hij	heeft	immers	een	
vergissing begaan in het noteren van het rekeningnum-
mer, en moet bijgevolg een deel van de aansprakelijk-
heid dragen. Voor de volledigheid vermelden wij dat het 
Bemiddelingscollege in het tweede dossier evenwel tot 
een ander besluit kwam, maar dit is enkel te wijten aan 
de specifieke regeling in het kader van schuldbemidde-
ling.

Europese richtlijn brengt verandering

De Europese Richtlijn 2007/64/CE van 13.11.07 zal deze ma-
terie grondig veranderen.

 In deze richtlijn wordt immers vooropgesteld dat de finan-
ciële instellingen enkel nog het rekeningnummer  moeten 
controleren. Het rekeningnummer wordt voortaan het 
enige identificatiemiddel. De banken zullen dan ook  niet 
aansprakelijk zijn indien blijkt dat het rekeningnummer en 
de opgegeven naam van de begunstigde niet overeenstem-
men.

Deze Europese richtlijn zal waarschijnlijk in de loop van 
2009	in	de	Belgische	wetgeving	worden	opgenomen.	Vanaf	
dat moment is het aangeraden het rekeningnummer van 
de begunstigde extra goed na te kijken vooraleer een over-
schrijving door te geven.
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Die clausule heeft tot gevolg dat een essentiële verplichting van de bank wegvalt.  Volgens het  College moet die clausule als on-
rechtmatig en nietig worden beschouwd, vermits ze in strijd is met artikel 32, § 11, van de wet op de handelspraktijken.

Het College is van oordeel dat de bank het bedrag aan de eerste bank had moeten terugbetalen, aangezien de overschrijving aan 
de hand van de daarop vermelde gegevens niet kon worden uitgevoerd.

Gegronde klacht. De bank heeft het advies niet gevolgd.

2.2.3. Internationale overschrijvingen
In 2008 kreeg de Bemiddelingsdienst nauwelijks klach-
ten over internationale overschrijvingen. 

In de Europese Verordening nr. 2560/2001 van 19 de-
cember 2001 betreffende grensoverschrijdende beta-
lingen in euro is bepaald dat voor betalingen binnen de 
Europese	 Unie	 hetzelfde	 tarief	 wordt	 aangerekend	 als	
voor een binnenlandse betaling op voorwaarde dat 1) de 
betaling bestemd is voor een begunstigde binnen de Eu-
ropese Unie, 2) de opdrachtgever zowel het IBAN van de 
begunstigde als ook de BIC van de financiële instelling 

vermeldt en 3) de betaling in euro niet meer bedraagt 
dan 50.000 EUR. 

Net deze laatste voorwaarde wordt wel eens uit het oog 
verloren. Klanten voeren internationale overschrijvingen 
uit voor bedragen meer dan 50.000 EUR en verbazen 
zich over de kosten die hiervoor worden aangerekend. 
Zij verkeerden immers in de waan dat bovenstaande Eu-
ropese regeling op alle betalingen, ongeacht het bedrag, 
van toepassing is. 

2007.1689 – Europese overschrijving: betwisting omtrent de kosten

Klager is verbaasd, omdat zijn bank in België 103,15 EUR kosten aanrekent voor een overschrijving vanuit Frankrijk op zijn 
rekening in België, los van het bedrag van 3,50 EUR kosten die zijn Franse bankier aanrekent.

Advies

De overschrijving heeft betrekking op een bedrag van meer dan 50.000 EUR en valt dus buiten het toepassingsgebied van de 
Europese reglementering inzake overschrijvingen. In onderhavig geval rekende de Belgische bank de kosten aan overeenkomstig 
haar tarieven voor de ontvangst van grensoverschrijdende overschrijvingen voor bedragen van meer dan 50.000 EUR.

Klacht ongegrond.  

2007.1560 – Europese overschrijving: betwisting omtrent de kosten 

De bank rekende 121 EUR kosten aan voor de ontvangst van een Europese overschrijving voor een bedrag van 175.000 EUR. 
Verzoeker vindt de kosten overdreven in vergelijking met de kosten die werden aangerekend door de buitenlandse bank 
die	de	overschrijving	heeft	uitgevoerd.

Advies

Het bedrag van de kosten ligt in de lijn van de tarieven die de bank hanteert voor de ontvangst van Europese overschrijvingen voor 
een bedrag van meer dan 50.000 EUR. Vóór de uitvoering van de overschrijving had verzoeker zich moeten inlichten omtrent het 
bedrag van die kosten of de tarieven van de bank moeten raadplegen.

Klacht ongegrond.

OPGELET
Vergewis	u	van	het	 tarief	dat	een	bank	aanrekent	voor	het	uitvoeren	 �
van overschrijvingen van bedragen groter dan 50.000 EUR binnen de 
Europese Unie!
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2.3. Varia 
2.3.1. Beslag op zichtrekening
Nieuwe wet verandert landschap grondig

De wet van 27 december 2005 houdende diverse bepa-
lingen, in werking getreden op 1 januari 2007, breidt de 
bescherming tegen beslag en overdracht zoals voorzien 
bij de artikelen 1409, 1409bis en 1410 van het Gerechte-
lijk Wetboek, gevoelig uit. 

Vóór de wet van 27 december 2005 gold de bescherming 
tegen beslag en overdracht van “beschermde” bedragen 
niet voor bedragen gecrediteerd op een zichtrekening 
omdat ze zich daar vermengden en bijgevolg niet meer 
onderscheidbaar waren.

De wet van 27 december 2005, en meer bepaald de arti-
kelen 4 tot 8, brengt hier verandering in. Ook geldsom-
men gecrediteerd op een zichtrekening genieten nu van 
de	bescherming	tegen	beslag	of	overdracht.	Voormelde	
wet voegt de artikelen 1411 bis tot 1411 quater toe in het 
Gerechtelijk Wetboek.

Het nieuwe artikel 1411 bis luidt als volgt: 
“De beperkingen en uitsluitingen waarin de artikelen 
1409, 1409bis en 1410 voorzien, zijn eveneens van toe-
passing op de in die artikelen bedoelde bedragen in-
dien ze worden gecrediteerd op een zichtrekening…”

De wetgever voorziet hiertoe in een codesysteem zodat 
de beschermde bedragen op een zichtrekening onmid-
dellijk herkenbaar zijn en bijgevolg duidelijk onder-
scheidbaar zijn.

Mag compensatie van “beschermde” tegoeden?

Het	Bemiddelingscollege	heeft	zich	in	2008	beraden	over	
de volgende kwestie:

Mag een financiële instelling sinds de inwerkintreding 
van de artikelen 4 tot 8 van de wet van 27 december 
2005 nog overgaan tot compensatie van “beschermde” 
bedragen?

Concreet	betreft	het	de	volgende	situatie:

Het Bemiddelingscollege is van oordeel dat in deze situ-
atie geen sprake is van beslag op een “beschermd” be-
drag, maar van compensatie tussen een debet – en een 
creditsaldo. De wet van 27 december 2005 is dan ook 
niet van toepassing vermits deze enkel beslag en over-
dracht van “beschermde” bedragen viseert en niet com-
pensatie.

Dit wil evenwel niet zeggen dat financiële instellingen 
vrij spel hebben en zomaar tot compensatie van “be-
schermde” bedragen mogen overgaan. Volgens het 
Bemiddelingscollege moeten financiële instellingen 
immers rekening houden met artikel 1293 van het Bur-
gerlijke Wetboek. Dit artikel bepaalt het volgende:

“Schuldvergelijking heeft plaats, uit welke oorzaak de 
wederzijdse schulden ook ontstaan, uitgezonderd in 
geval van:
1. Een eis tot teruggave van een zaak die de eigenaar 
wederrechtelijk is ontnomen;
2. Een eis tot teruggave van iets dat in bewaring of in 
bruikleen is gegeven;
3. Een schuld uit hoofde van levensonderhoud dat 
verklaard is niet vatbaar voor beslag te zijn.”

Het Bemiddelingscollege onderlijnt dat in de Belgische 
rechtspraak en rechtsleer aan dit artikel een ruime draag-
wijdte wordt gegeven en aangenomen wordt dat het van 
toepassing is op alle bedragen die niet vatbaar zijn voor 
beslag. Er anders over oordelen zou er immers toe lei-
den dat de onbeslagbare bedragen in werkelijkheid niet 
meer onbeslagbaar zijn, omdat de begunstigde er het 
voordeel van verliest. De schuldeiser die zijn schuldvor-
dering int via compensatie met een beschermd bedrag, 
bereikt	daarmee	hetzelfde	resultaat	voor	de	schuldenaar	
als zou hij op dat bedrag beslag gelegd hebben. 

Het Bemiddelingscollege komt dan ook tot het besluit 
dat compensatie van “beschermde” bedragen verboden 
is op basis van artikel 1293,3° van het Burgerlijk Wet-
boek.

Zichtrekening

met

negatief saldo

Pensioen

=

“beschermd”
bedrag

Zichtrekening
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positief saldo
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2008.0815 – Beslag op sociale uitkering?

Verzoeker	heeft	een	zichtrekening	bij	de	bank.	Hij	stelt	vast	dat	hij	zijn	pensioen	dat	begin	mei	2008	op	de	rekening	werd	
gestort	niet	kan	gebruiken.	De	rekening	stond	negatief	als	gevolg	van	betalingen	die	hij	in	de	loop	van	april	had	gedaan	
met zijn Visa-kaart. 

Advies van het Bemiddelingscollege

In casu heeft de bank geen beslag gelegd op de pensioengelden. De wet van 27.12.05 ( die het beslag en overdracht op beschermde 
bedragen verbiedt) is niet van toepassing op de compensatie die de bank hier heeft doorgevoerd. 

Het Bemiddelingscollege merkt op dat de doorgevoerde compensatie wel onderworpen is aan de regel van 1293,3° BW dat stelt dat 
compensatie met gelden waarop geen beslag kan gelegd worden, niet mogelijk is. Het College vraagt dan ook dat de pensioengel-
den niet zouden gecompenseerd worden met de vorderingen die de bank heeft op verzoeker.

Klacht gegrond. Niet gevolgd.

2.3.2. Huurwaarborg
De Wet van 25 april 2007 houdende diverse bepalingen 
wijzigt onder meer de regelgeving inzake de huurwaar-
borg. 

De artikelen 97 tot 103 van voormelde wet strekken er-
toe de toegang tot de huurmarkt te bevorderen en alzo 
het recht op een behoorlijke huisvesting te verbeteren. 
De wetgever laat de huurder de keuze tussen drie soor-
ten waarborg:

een geïndividualiseerde rekening met een bedrag ge- �
lijk aan twee maanden huur,

een  � bankwaarborg ten belope van drie maanden 
huur,

een bankwaarborg ten gevolge van een standaardcon- �
tract tussen een OCMW en een financiële instelling.

Indien de huurder kiest voor de tweede optie, zijnde 
een bankwaarborg ten belope van drie maanden huur, 
moet hij zijn vraag richten aan de financiële instelling 
waar	hij	zijn	rekening	aanhoudt	waarop	zijn	beroeps-	of	
vervangingsinkomen wordt gestort. De wetgever laat de 
financiële instelling geen keuze: de financiële instelling is 
verplicht de bankwaarborg te verlenen en mag deze niet 
weigeren om redenen in verband met de kredietwaar-
digheid van de huurder!

De huurder zal de bankwaarborg samenstellen door 
maandelijkse	constante	afbetalingen	tijdens	de	duur	van	
de huurovereenkomst, met een maximum van drie jaar. 
Voorts bepaalt de wetgever dat de huurder de financiële 
instelling geen debetrente verschuldigd is.

De	wetgever	heeft	echter	met	geen	woord	gerept	over	
het al dan niet aanrekenen van kosten door de financiële 

instelling. Volgende vraag werd dan ook voorgelegd aan 
het Bemiddelingscollege:

Mag de financiële instelling, rekening houdende met 
geest van de wet van 25 april 2007, dossierkosten ten 
bedrage van 250 EUR aanrekenen voor het verlenen van 
een bankwaarborg?

Het	Grondwettelijk	Hof	heeft	in	zijn	arrest	van	1	septem-
ber 2008 het volgende gezegd over het stilzwijgen van 
de wetgever: 

“….Ten slotte lijkt de bestreden bepaling niet uit te 
sluiten dat de betrokken financiële instellingen kos-
ten mogen aanrekenen voor het verlenen van een 
bankwaarborg. Indien zulks uit het stilzwijgen van 
de wetgever op dat punt zou mogen worden afge-
leid, zou het evenwel strijdig zijn met de wet, indien 
die kosten niet evenredig zouden zijn met de aard van 
de verrichting, wat in voorkomend geval door de be-
voegde rechter dient te worden nagegaan.”

Het Bemiddelingscollege meent dan ook dat een financi-
ele instelling kosten mag aanrekenen voor het verlenen 
van	een	bankwaarborg	zonder	afbreuk	 te	doen	aan	de	
geest van de voornoemde wet. 

De	vraag	bleef	of	een	tarief	ad	250	EUR	excessief	is.	In	dit	
kader	heeft	het	Bemiddelingscollege	enkel	een	margina-
le toetsingsbevoegdheid en kan het enkel tussenbeide 
komen	in	geval	het	tarief	manifest	hoger	zou	zijn	dan	het	
tarief	dat	een	normaal	voorzichtige	bankier,	geplaatst	in	
dezelfde	omstandigheden,	zou	aanrekenen.	In	casu	werd	
besloten dat dit niet het geval is.
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2008.1075 – Betwisting inzake dossierkosten 

Verzoeker beklaagt zich over de dossierkosten voor de toekenning van een bankhuurwaarborg in het kader van de wet van 
25 april 2007. Hij is van oordeel dat dit niet strookt met de geest van de wet en dat te veel kosten werden aangerekend.

Advies van het Bemiddelingscollege

Het College wijst erop dat de wet ertoe strekt de toegang tot huisvesting te vergemakkelijken en dat �

de financiële instelling die waarborg niet mag weigeren om redenen die verband houden met de solvabiliteit van de huurder, �

de huurder geen debetrente verschuldigd is aan de financiële instelling, �

in de tekst nergens sprake is van kosten: de wet voorziet niet in kosteloosheid. �

De economische actoren bepalen zelf de kosten die ze voor hun prestaties aanrekenen. In dit kader heeft het College enkel een mar-
ginale toetsingsbevoedheid. Alleen wanneer het gaat om een tarief dat duidelijk veel hoger ligt dan wat een normaal behoedzame 
en voorzichtige bankier in gelijkaardige omstandigheden zou vragen, kan het College kritiek uitbrengen. Hier is geen sprake van 
een dergelijk tarief.

Klacht ongegrond. 

Nuttig om te weten

Personen die moeilijkheden ondervinden bij het verkrijgen van een huurwaarborg,  
kunnen steeds terecht op het meldpunt van Febelfin:

http://huurwaarborg.febelfin.be

tel: 02/ 507 68 68

http://huurwaarborg.febelfin.be


3. Praktische informatie

3.1. Klacht indienen bij de Bemiddelingsdienst
3.1.1. Wanneer kan men klacht indienen
3.1.2. Hoe kan men klacht indienen
3.1.3. Hoe gaat de Bemiddelingsdienst te werk
3.1.4. Bindende kracht van adviezen?
3.1.5. Beroep op Bemiddelingsdienst is gratis
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3. Praktische informatie

3.1. Klacht indienen bij de Bemidde-
lingsdienst

3.1.1. Wanneer kan men een klacht indienen
Opdat de Bemiddelingsdienst zich over een klacht zal 
beraden, moeten een aantal voorwaarden vervuld zijn. 
Een overzicht:

Wie kan klacht indienen

Enkel  � natuurlijke personen met klachten over hun 
privébelangen kunnen hun geschil overmaken.

Professionelen	 kunnen	 een	 klacht	 voorleggen	 met	 �
betrekking tot een grensoverschrijdende betaling tot 
50.000 EUR.

Tegen welke instelling kan men klacht indienen

De klacht moet gericht zijn tegen een instelling die lid is 
van de Bemiddelingsdienst. 

Een overzicht van al onze leden kan u terugvinden op 
www.ombfin.be. 

Waarover kan men klacht indienen

Klachten met betrekking tot alle diensten en producten 
aangeboden in de agentschappen, 

ongeacht het bedrag,

TENZIJ de klacht

betrekking	 heeft	 op	 het	 � commerciële beleid van de 
financiële instelling,

reeds het voorwerp uitmaakt van een  � rechterlijke be-
slissing	of	hangende	is	voor	rechtbank,

niet voorafgaandelijk behandeld �  is door de bevoeg-
de dienst van de financiële instelling. Voor de con-
tactgegevens van deze dienst kan u terecht op de site 
www.ombfin.be. Indien de verzoeker binnen een rede-
lijke	termijn	(ongeveer	één	maand)	geen	antwoord	of	
geen	afdoende	antwoord	heeft	gekregen,	 kan	hij	 bij	
de Bemiddelingsdienst aankloppen.

3.1.2. Hoe kan men klacht indienen
De procedure bij de Bemiddelingsdienst verloopt volle-
dig schriftelijk. 

Indien een verzoeker beslist de hulp in te roepen van de 
Bemiddelingsdienst, bezorgt hij:

een	schriftelijke	toelichting	van	het	probleem, �

kopie	 van	 de	 briefwisseling	 die	 reeds	 gevoerd	 werd	 �
met de bevoegde dienst van de financiële instelling,

alsook een kopie van alle relevante documenten nut- �
tig voor het onderzoek (vb. rekeninguittreksel, inschrij-
vingsborderel, …).

Dit kan overgemaakt worden 

Per post op het adres: 
Bemiddelingsdienst Banken-Krediet-Beleggingen 

Belliardstraat 15-17, bus 8 
1040 Brussel

Per mail: 
ombudsman@ombfin.be

Online op: 
www.ombfin.be

Per fax op: 
02 545 77 79

3.1.3 . Hoe gaat de Bemiddelingsdienst te werk
De Bemiddelingsdienst stuurt eerst het dossier naar de 
financiële instelling om naar haar standpunt in de zaak te 
peilen. Indien bijkomende inlichtingen vereist zijn, wor-
den de betrokken partijen aangeschreven. 

Wanneer	 het	 onderzoek	 is	 afgerond,	 stelt	 de	Ombuds-
man een advies op. Vooraleer het advies aan de partijen 
wordt overgemaakt, moet de Permanente Vertegen-
woordiger van de Consumentenbelangen het advies 
goedkeuren.

Indien de Permanente Vertegenwoordiger en de Om-
budsman elk een andere mening zijn toegedaan, wordt 
het dossier voorgelegd aan het Bemiddelingscollege. 
Ook wanneer in een dossier een principevraag wordt ge-
steld,	of	wanneer	het	een	complexer	dossier	betreft,	zal	
het dossier onder de aandacht van het Bemiddelingscol-
lege worden gebracht dat vervolgens in het dossier een 
advies zal uitbrengen.

mailto:ombudsman@ombfin.be
http://www.ombfin.be/nl/depot-plainte.html
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3.1.4. Bindende kracht van adviezen?
De adviezen van zowel de Bemiddelingsdienst als het 
Bemiddelingscollege zijn niet bindend, behalve de ad-
viezen uitgebracht in het kader van de basisbankdienst. 
Het staat de financiële instelling met andere woorden 
vrij het advies al dan niet te volgen.

3.1.5. Beroep op Bemiddelingsdienst is gratis
Beroep op Bemiddelingsdienst is volledig gratis voor 
particulieren.	Voor	professionelen,	die	 een	 klacht	 voor-
leggen met betrekking tot een grensoverschrijdende 
betaling van maximum 50.000 EUR, wordt 50 EUR aan-
gerekend. 



4. Samenwerking

4.1. België: POOL

4.2. Europa: FIN-NET
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4. Samenwerking

4.1. België: POOL
De Bemiddelingsdienst Banken-Krediet-Beleggingen 
maakt deel uit van het “Permanent Overleg Ombudslie-
den”,	 afgekort	de	POOL.	Dit	 is	een	groepering	van	om-
budslieden zowel uit de publieke als privésector die de 
basisprincipes	van	de	Bemiddelingsfunctie	onderschre-
ven hebben.

Indien een consument een probleem voorlegt aan een 
verkeerde ombudsdienst, zal deze dienst ervoor zorgen 
dat het geschil bij de bevoegde ombudsman terecht-
komt.

4.2. Europa: FIN-NET
Niet enkel op Belgisch niveau wordt samengewerkt, ook 
op Europees niveau bestaat een samenwerkingsverband: 
de Bemiddelingsdienst Banken-Krediet-Beleggingen 
maakt deel uit van FIN-NET, het Europees net voor grens-
overschrijdende klachtenbehandeling inzake financiële 
diensten. 

FIN-NET zorgt voor een samenwerking tussen bemid-
delingsdiensten van de financiële sector van de meeste 
Europese lidstaten met het oog op een beslechting van 
grensoverschrijdende geschillen. Naast de Bemidde-
lingsdienst Banken-Krediet-Beleggingen is ook de Om-
budsman van de Verzekeringen voor België lid van FIN-
NET.

Indien de Bemiddelingsdienst een dossier ontvangt dat 
bestemd is voor een bemiddelingsdienst van een andere 
Europese lidstaat, lid van FIN-NET, maakt de Bemidde-
lingsdienst het dossier over aan de bevoegde instantie, 
op voorwaarde dat het voldoende gestoffeerd is. Als het 
dossier niet volledig is, zal de Bemiddelingsdienst de 
contactgegevens van het bevoegde orgaan meedelen.

Voor meer informatie over FIN-NET: 
http://ec.europa.eu/internal_market/finservices-retail/

finnet/index_en.htm 

Voor meer informatie over de POOL  
kan u terecht op: 

www.ombudsman.be

http://www.ombudsman.be
http://ec.europa.eu/internal_market/finservices-retail/finnet/index_en.htm


5.  Samenstelling organen Bemiddelingsdienst

5.1. Bemiddelingsdienst Banken - Kredieten - Beleggingen

5.2. Bemiddelingscollege Banken - Kredieten - Beleggingen

5.3. Begeleidingscomité Banken - Kredieten - Beleggingen

5.4. Raad van Bestuur Ombudsdienst
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5. Samenstelling organen Bemiddelingsdienst
5.3. Begeleidingscomité 

Banken-Krediet-Beleggingen
Vertegenwoordigers van de overheid

Robert Geurts, 
Lid FOD Economie, permanent genodigde en voorzitter 
in zijn hoedanigheid van voorzitter van de Raad voor het 
Verbruik
Pierre Dejemeppe, 
Plaatsvervangend voorzitter, vertegenwoordiger van de 
minister van Consumentenzaken

Vertegenwoordigers van de financiële sector
Leden:
Ivo Van Bulck,  Marina De Moerlooze,  
Piet Van Baeveghem
Plaatsvervangers:
Nathalie Ragheno, Sandrine Jourdain

Vertegenwoordigers van de consumentenorganisaties
Leden:
Jean-Philippe Ducart, Christophe Quintard, René Kalfa
Plaatsvervangers:
Marc Vandercammen, Françoise Domont-Naert 

5.1. Bemiddelingsdienst  
Banken-Krediet-Beleggingen

Ombudsman
Françoise Sweerts*

Permanente Vertegenwoordiger van de Consumentenbelangen
Pamela Renders

Adviseurs
Ann Muyldermans (deputy Ombudsman),  
Christine Buisseret, Claude Vankerckhoven

Administratieve medewerkers
Serge Henris, Marie-Jeanne De Meester,  
Christel Speltens

* Tot 1 juli 2008 Jacques Zeegers.

5.2. Bemiddelingscollege 
Banken-Krediet-Beleggingen

Onafhankelijk voorzitterschap
Aloïs Van Oevelen, Louise-Marie Henrion

Experts aangewezen door de financiële sector
Patrick-C. Drogné, Robert Jonckheere, Claude Louis

Experts aangewezen door de consumentenverenigingen
Frédéric de Patoul,  Nicolas Claeys, Luc Jansen

5.4. De Raad van Bestuur Ombudsdienst
Voorzitter

Michel Vermaerke
Leden

Jean-Pierre de Buck van Overstraeten, Belgische Vereni-
ging van Beursleden
Piet Van Baeveghem, Beroepsvereniging van het Krediet
Marina De Moerlooze, Febelfin
Ivo Van Bulck, Febelfin



Verantwoordelijke uitgever : Françoise SWEERTS, Belliardstraat 15-17, 1040 Brussel
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Bemiddelingsdienst Banken – Krediet – Beleggingen 
Belliardstraat 15-17, Bus 8 – 1040 Brussel 

ombudsman@ombfin.be

http://www.ombfin.be/fr/accueil.html

