
Jaarverslag 2007 

Bemiddelingsdienst
Banken
Krediet 

Beleggingen



56 Jaarverslag 2007

SAMENSTELLING ORGANEN BEMIDDELINGSDIENST



 Jaarverslag 2007 1

Woord vooraf
Dit is het derde jaarverslag sinds de hervorming in 2004 waarbij een Permanente Vertegenwoordiger van de consumen-
tenbelangen werd toegevoegd aan de Bemiddelingsdienst. De adviezen van de Ombudsman moeten door haar worden 
goedgekeurd. Ingeval zij niet akkoord gaat, wordt het dossier voorgelegd aan het Ombudscollege.

Het Begeleidingscomité, samengesteld uit vertegenwoordigers van al de partijen die het Protocol van 2004 ondertekend 
hebben, zijnde de publieke overheden, de financiële sector en de consumentenorganisaties, heeft tijdens haar vergadering 
van 14 maart 2008 de werking van de dienst geëvalueerd. Zij kwam opnieuw tot de bevinding dat het ingestelde systeem 
correct verloopt en volledig beantwoordt aan het vooropgestelde doel, namelijk de efficiënte en onpartijdige behandeling 
van de klachten van particulieren van financiële instellingen.

Kenmerkend voor het jaar 2007 was de duidelijke stijging van het aantal ingediende dossiers (+ 27%) en van de ontvan-
kelijke klachten (+27%). Deze stijging kan verklaard worden door het feit dat de stijgende lijn die werd vastgesteld na de 
start van de dienst, zich thans voortzet, na twee jaren waarin het aantal klachten afnam. De afname van de klachten in de 
voorbije jaren was waarschijnlijk het gevolg van een efficiëntere behandeling in “eerste linie” door de financiële instellingen 
zelf en een striktere toepassing van de ontvankelijkheidscriteria voor de klachten bij de Bemiddelingsdienst.

In dit jaarverslag wordt een algemene inleiding op basis van de statistieken van het jaar 2007 gevolgd door een bespreking 
van de belangrijkste topics van de klachten die werden behandeld, namelijk sparen en beleggingen, betalingen en kredie-
ten. Het commentaar bij de verschillende thema’s wordt telkens geïllustreerd met concrete voorbeelden.

Zoals de vorige jaren, vormen de financiële instrumenten de belangrijkste categorie aangezien ze een derde van de klach-
ten vertegenwoordigen. De klachten rond bankkaarten hebben voornamelijk betrekking op de gevolgen van het verlies of 
diefstal van de kaarten. Deze klachten kenden een stijging van 8% in 2006 naar 12% in 2007. De klachten met betrekking 
tot kredieten (hypothecair krediet en consumentenkrediet) vertegenwoordigen ongeveer 15% van het totaal. Dit percen-
tage is vergelijkbaar met dat van het vorige jaar.

Hierbij willen wij de medewerkers van de Bemiddelingsdienst nogmaals danken, evenals de leden van het Begeleidings-
comité en van het Bemiddelingscollege voor hun bijdrage aan de goede werking van de Dienst. Wij maken ook van de 
gelegenheid gebruik om onze dank te betuigen aan de Raad van Bestuur en de vertegenwoordigers van de Federatie van 
de Belgische Financiële Sector (Febelfin) voor de nodige logistieke en financiële steun.

Pamela Renders Jacques Zeegers 
Permanente Vertegenwoordiger van de consumentenbelangen Ombudsman

Van links tot rechts : Claude Vankerckhoven, Ann Muyldermans, Pamela Renders, Christine Buisseret, Jacques Zeegers,  
Serge Henris, Marie-Jeanne De Meester, Christel Speltens
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STATISTIEKEN

1. Statistieken
1.1. Stijging met meer dan 25% van 

aantal ontvankelijke dossiers
In 2007 noteerde de Bemiddelingsdienst een opmer-
kelijke stijging van het aantal klachten. Waar er in 2006 
nog 1.710 dossiers bij de Bemiddelingsdienst werden in-
gevoerd, zijn dit er 2.173 in 2007. Dit komt neer op een 
stijging van 27%. Het aantal ontvankelijke dossiers is 
eveneens aanzienlijk gestegen van 503 in 2006 naar 642 
in 2007.

In 2005 en 2006 daarentegen werd er een daling van 
het aantal klachten genoteerd. Dat zou kunnen worden 
verklaard doordat de financiële instellingen de jongste 
jaren hun eigen klachtendienst hebben uitgebreid en 
dus intern een oplossing konden vinden voor een gro-
ter aantal geschillen. Tevens worden de criteria inzake de 
ontvankelijkheid van de klachten sedert de hervorming 
van de Bemiddelingsdienst in 2004 strenger toegepast, 
wat eveneens heeft bijgedragen tot een daling van het 
aantal ontvankelijke klachten.

De stijging in 2007 kan worden verklaard doordat er 
opnieuw een opwaartse trend merkbaar is nu de neer-
waartse spiraal van de voorbije jaren is uitgewerkt. Voor 
een deel ligt de verklaring ook in de wijziging van het 
systeem voor verwerking van de klachten in de post-
sector. Sedert 1 februari 2007 is de  Ombudsman van de 
postsector (voordien de Ombudsman van de Post) inder-
daad niet meer bevoegd om klachten tegen de Bank van 
de Post te behandelen. Voordien was die bevoegdheid 
verdeeld over de Ombudsman van de Post en de Bemid-
delingsdienst Banken-Krediet-Beleggingen. Sedert de 
hervorming is alleen nog laatstgenoemde bevoegd voor 
de klachten in verband met de Bank van de Post. Die 
dienst moet dan ook meer klachten behandelen.

Totaal aantal dossiers ingediend tijdens het jaar

Totaal aantal ontvankelijke klachten tijdens het jaar
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2005 
(op 31/12)

2006 
(op 31/12)

Verschil 
2006-2005

2007 
(op 31/12)

Verschil 
2007-2006

TOTAAL AANTAL TIJDENS DE PERIODE  
GEOPENDE DOSSIERS 1.740 1.710 -1,72% 2.173 +27,08%

waaronder :

1. Klachten niet behandeld door de financiële instelling 836 987 1.243

2. Vragen om inlichtingen/informatie 88 86 111

3. Klachten met beroepsgebonden onderwerp of met betrek-
king tot een commerciële beslissing 206 130 135

4. Klachten tegen niet-leden van de Bemiddelingsdienst 82 76 112

5. Ontvankelijke klachten in verband met dossiers  
geopend tijdens de periode (A) 528 431 572

Klachten in verband met vroeger geopende dossiers die 
tijdens de periode ontvankelijk werden (B) 34 72 70

TOTAAL AANTAL TIJDENS DE PERIODE  
ONTVANKELIJK GEWORDEN KLACHTEN (A+B) 562 503 -10,50% 642 +27,63%

Ontvankelijke klachten niet afgehandeld op het einde van 
de vorige periode 302 310 210

Tijdens de periode afgehandelde dossiers 554 603 599

Dossiers niet afgehandeld op het einde van de periode 310 210 253

Bijna de helft van de dossiers die binnenkomen (1.243 
van 2.173 in 2007), zijn niet ontvankelijk(1), omdat de  
klant zich niet eerst tot de bevoegde dienst van de finan-
ciële instelling heeft gericht. Heel veel klachten worden 
inderdaad op dat niveau opgelost. De financiële instelling 
moet zelf de kans krijgen om het geschil te beslechten. 
Onder “bevoegde dienst” wordt verstaan de dienst die 
door de directie van de instelling speciaal is aangewezen 
om klachten van klanten te behandelen. De lijst van die 
diensten staat op www.ombfin.be. Opdat een klacht ont-
vankelijk is, volstaat het dus niet dat de klant aanklopt bij 
zijn kantoor of bij een afdeling.

111 dossiers hadden betrekking op een vraag om inlich-
tingen. Daarbij gaat het om erg uiteenlopende zaken. De 
Bemiddelingsdienst beantwoordt die vragen in de mate 
van het mogelijke, voor zover het gaat om algemene 
vragen waarop niet uitvoerig moet worden geantwoord. 
Anders zal de Bemiddelingsdienst de betrokkene door-
verwijzen naar de diensten waar de informatie kan wor-

(1) Op het einde van dit verslag staat een gedetailleerd overzicht van de ontvankelijkheidsvoorwaarden en van de procedure. Hoofdstuk 4, Praktische 
informatie, pg. 51 e.v.

(2) Alle leden van Febelfin die diensten aanbieden aan particulieren, zijn automatisch lid van de Bemiddelingsdienst. De overige instellingen kunnen 
toetreden op individuele basis. De volledige ledenlijst van de Bemiddelingsdienst staat op www.ombfin.be.

den gevonden. De Bemiddelingsdienst mag enkel advies 
geven over ontvankelijke dossiers. 

135 dossiers werden niet in aanmerking genomen, om-
dat de klacht zich afspeelde binnen de beroepssfeer of 
een commerciële beslissing van de financiële instelling 
betrof. 112 dossiers werden geweigerd, omdat ze be-
trekking hadden op instellingen die geen lid zijn van 
de Bemiddelingsdienst: bij een groot aantal van die 
dossiers ging het om verzekeringsondernemingen en 
hypotheekondernemingen  die geen lid zijn van de Bel-
gische Federatie van de financiële sector (Febelfin)(2). De 
verzekeringsdossiers worden automatisch doorgestuurd 
naar de Ombudsman voor de verzekeringen. De dossiers 
betreffende hypothecair krediet tegen ondernemingen 
die geen lid zijn van de bemiddelingsdienst, komen te-
recht bij de Commissie voor het Bank-, Financie- en As-
surantiewezen (CBFA), die nog steeds bevoegd is voor de 
behandeling van de klachten op het gebied van hypo-
thecair krediet.
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1.2. Vier klachten op tien opgelost  
in voordeel klant

In 2007 werd er voor het eerst een nauwkeurige statistiek 
opgemaakt over het resultaat van de bij de Bemiddelings-
dienst ingediende klachten. Die statistiek bevestigt de be-
rekening op basis van een steekproef voor het jaar 2006.

In de eerste plaats moet erop worden gewezen dat klach-
ten pas ontvankelijk zijn als ze eerst zijn onderzocht door 
de bevoegde dienst van de instelling zelf. Veel klanten 
krijgen reeds genoegdoening bij deze “eerstelijnsdienst”. 
Alleen de dossiers waarvoor de klant geen genoegdoe-
ning van zijn financiële instelling heeft gekregen, worden 
in “tweede lijn” door de Bemiddelingsdienst onderzocht.

Ongeveer vier klachten op tien krijgen een oplossing in 
het voordeel van de klant, doordat de financiële instel-
ling het gunstige advies van de Bemiddelingsdienst 
volgt, of doordat tijdens de bespreking van het dossier, 
na intens overleg, een oplossing is gevonden nog vóór 
een formeel advies is opgesteld. De tabel toont aan dat, 
indien er toch een formeel advies wordt gegeven door 
de Bemiddelingsdienst, dit in de meeste gevallen wordt 
gevolgd door de financiële instelling. Voor nauwelijks 1% 
van de ingediende klachten volgt de financiële instelling 
de adviezen die gunstig zijn voor de klanten niet.

Zes van de tien klachten worden daarentegen door 
de Bemiddelingsdienst beschouwd als “ongegrond”. 

1.3. Financiële instrumenten  
prijken nog steeds bovenaan

De verdeling van de klachten per materie blijft nagenoeg 
stabiel. In het tweede deel van dit verslag staat een ge-
detailleerde analyse van de geschillen per onderwerp(3).

De grootste groep wordt nog steeds gevormd door 
klachten over beleggingen in financiële instrumenten, 
maar hun aandeel in het totaal blijft nagenoeg stabiel 
(32,17% in 2006 en 33,22% in 2007). De meeste van die 
klachten hebben betrekking op beleggingsadvies. 

In de categorie “betalingen” zijn er duidelijk meer ge-
schillen over bankkaarten, want het cijfer is gestegen 
van  8,13% naar 12,02%. In de meeste gevallen gaat het 
om de gevolgen van diefstal of verlies. In mindere mate 
betreft het de tarieven of betwiste uitgavenstaten.

Het aandeel van de kredieten in het geheel vertoont een 
lichte daling van 16,75% naar 14,86%, met een lichte ver-
mindering van het percentage hypothecaire kredieten 
(van 8,46% naar 7,18%).

(3) Zie hoofdstuk 2, pag. 10.

Hieronder staat een duidelijke definitie van de categorieën 
in bovenstaande tabel.

Een klacht is  ◗ “ongegrond” als de Bemiddelingsdienst, na een 
grondig onderzoek van het dossier, tot de conclusie komt dat 
de financiële instelling geen fout heeft begaan en bijgevolg 
geen gevolg moet geven aan de vraag van de verzoeker. 

Een klacht is  ◗ “gegrond en gevolgd door de financiële instel-
ling” wanneer de Bemiddelingsdienst van oordeel is dat de 
financiële instelling genoegdoening aan de verzoeker moet 
geven. De financiële instelling aanvaardt het advies in die zin.

Een klacht valt onder de noemer  ◗ “gegrond en niet gevolgd 
door de financiële instelling” wanneer de Bemiddelingsdienst 
besluit dat de financiële instelling genoegdoening moet ge-
ven aan de verzoeker, maar die instelling besluit om geen ge-
volg aan dat advies te geven.

Een klacht is  ◗ “opgelost” als de financiële instelling zelf een 
oplossing voorstelt tijdens de behandeling van het dossier 
of als het overleg tussen de Bemiddelingsdienst en de finan-
ciële instelling leidt tot een oplossing nog vóór de Bemidde-
lingsdienst een advies heeft uitgebracht. Dat kan wanneer de 
financiële instelling zelf, na een grondiger onderzoek, besluit 
dat de klacht ondanks alles toch gegrond is, of als de finan-
ciële instelling ermee instemt om een commercieel gebaar 
te stellen zonder daarom toe te geven dat ze een fout heeft 
begaan.

Verdeling van de ontvankelijke klachten volgens 
het resultaat
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Overzicht klachten per materie 2006-2007 (1)

 2006 2007 2006 2007

1. Bankrekeningen en –beleggingen 99 102 16,42% 17,03%

Zichtrekening 41 33 6,80% 5,51%

Spaarrekening 44 53 7,30% 8,85%

Overige 12 15 1,99% 2,50%

Waaronder : Termijnrekeningen 8 5 1,33% 0,83%

 Kasbons 2 5 0,33% 0,83%

 Pensioensparen 2 5 0,33% 0,83%

Valutadatum 2 1 0,33% 0,17%

2. Betalingen 132 138 21,89% 23,04%

Bankkaarten 49 72 8,13% 12,02%

Automatische loketten 23 12 3,81% 2,00%

Cheques 10 11 1,66% 1,84%

Loketverrichtingen (2) 12 10 1,99% 1,67%

Overschrijvingen-Domiciliëringen 25 21 4,15% 3,51%

Internationale betalingen 13 12 2,16% 2,00%

3 Kredieten 101 89 16,75% 14,86%

Algemeen 7 0 1,16% 0,00%

Hypothecaire kredieten 51 43 8,46% 7,18%

Consumentenkredieten en kasfaciliteiten 31 36 5,14% 6,01%

Registratie risicocentrale 4 5 0,66% 0,83%

Overige 8 5 1,33% 0,83%

4. Financiële instrumenten 194 199 32,17% 33,22%

Beleggingsadvies en vermogensbeheer 31 62 5,14% 10,35%

Beveks + Tak 21 en 23 32 38 5,31% 6,34%

Aan- en verkoop 44 37 7,30% 6,18%

Diverse effectenverrichtingen 33 25 5,47% 4,17%

Varia 54 37 8,96% 6,18%

5. Varia 75 71 12,44% 11,85%

6. Basisbankdienst 2 0 0,33% 0,00%

TOTAAL 603 599 100,00% 100,00%

(1) Statistiek op basis van de tijdens het jaar afgesloten dossiers

(2) Storting, incasso, circulaire cheque, postassignatie, enz.

Basisbankdienst, kennisgeving van een weigering (*) 285 593

(*) Die cijfers hebben betrekking op de kennisgevingen die in de loop van het jaar hebben plaatsgevonden. Een deel van deze cijfers betreffen echter ba-
sisbankdiensten die reeds het voorafgaande jaar werden geweigerd. Die cijfers kunnen dus niet worden vergeleken met die in de tabel onder punt 1.4. 
Basisbankdienst, waarbij het alleen gaat om de basisrekeningen die in 2007 werden geopend, geweigerd of afgesloten.
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1.4. Basisbankdienst
In 2007 was er geen enkele klacht over de basisbank-
dienst. 

Krachtens de wet van 24 maart 2003 gewijzigd bij de wet 
van 1 april 2007 zijn de banken die diensten aan particu-
lieren aanbieden, verplicht om elk jaar aan de Bemidde-
lingsdienst  “informatie over het aantal geopende reke-
ningen, het aantal weigeringen en opzeggingen, alsook 

over de motivering ervan over te maken”. “De informatie 
over het afgelopen kalenderjaar wordt ten laatste op 
31 januari van het daaropvolgend jaar overgezonden”. 
De Bemiddelingsdienst heeft in januari 2008 voor het 
eerst statistieken opgemaakt. Die statistieken hebben 
betrekking op 2007.

Statistieken basisbankdienst 2007 

Aantal banken die basisbankdiensten hebben geregistreerd (*) 7

Aantal basisbankdiensten geopend in 2007 1.855

Totaal aantal bestaande basisbankdiensten eind 2007 9.861

Aantal weigeringen van openingen van basisbankdiensten in 2007 (**) 290

Aantal opgezegde basisbankdiensten in 2007 2.186

Verdeling van de weigeringen naargelang de motivering (**)

Reeds houder van een zichtrekening 180

Andere rekeningen met meer dan 2.500 of (na 1/05/2007) 6.000 EUR 3

Heeft een consumentenkrediet (van meer dan 6.000 EUR na 1/05/2007) bij een kredietinstelling 102

Spaardeposito en consumentenkrediet waarvan het gecumuleerd bedrag meer is dan 6.000 EUR  
(na 1/05/2007)

56

Andere niet met de basisbankdienst verenigbare producten 42

Negatieve antecedenten bij de bank (wet van 24-03-03-art. 6) 5

TOTAAL 388

Verdeling  van de afsluitingen naargelang de motivering 

Door de houder gevraagde afsluiting 1.224

Zichtrekening bij een andere instelling 4

Andere rekeningen met meer dan 2.500 of (na 1/05/2007) 6.000 EUR 0

Heeft een consumentenkrediet (van meer dan 6.000 EUR na 1/05/2007) bij een kredietinstelling 1

Spaardeposito en consumentenkrediet waarvan het gecumuleerd bedrag meer is dan 6.000 EUR  
(na 1/05/2007)

7

Andere niet met de basisbankdienst verenigbare producten (***) 947

Negatieve antecedenten bij de bank (wet van 24-03-03-art. 6) 3

TOTAAL 2.186

(*) Banken die gratis een zichtrekening aanbieden, registreren geen basisbankdienst.
(**) In bepaalde gevallen berust de weigering op verscheidene redenen en dat is de verklaring waarom het aantal redenen meer bedraagt dan het 

aantal weigeringen.
(***) Dit cijfer kan verklaard worden door de omvorming van een basisbankdienst in een “gewone” bankrekening, aan gelijke voorwaarden bij een 

financiële instelling. 
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1.5. Bemiddelingscollege
Het Bemiddelingscollege(4) wordt voorgezeten door een 
onafhankelijke persoon en is paritair samengesteld uit 
deskundigen aangewezen door de consumentenvereni-
gingen en door de financiële sector. Dit orgaan is belast 
met het advies over dossiers waarin het gaat om princi-
pekwesties of over erg ingewikkelde dossiers. Zowel de 
Ombudsman als de Permanente Vertegenwoordiger van 
de consumentenbelangen kunnen het initiatief nemen 
deze dossiers aan het Bemiddelingscollege over te ma-
ken. Dossiers waarvoor de Ombudsman en de Vertegen-
woordiger van de consumenten geen akkoord kunnen 
bereiken over het ontwerpadvies, worden eveneens 
automatisch aan het College voorgelegd.

In 2007 bracht het College 30 adviezen uit. In 17 gevallen 
werd de klacht als gegrond beschouwd, in 13 gevallen 
als ongegrond. Van de gegronde dossiers werden er 
12 gevolgd door de financiële instelling en 5 niet. 

Bemiddelingscollege
Verdeling volgens de resultaten 2006-2007

2006 2007

Gegronde klachten, waaronder : 19 17

- gevolgd door de instelling 15 12

- niet gevolgd door de instelling 4 5

Ongegronde klachten 17 13

TOTAAL 36 30

Bemiddelingscollege
Verdeling volgens onderwerp 2006-2007

2006 2007

Beleggingen 15 8

Diefstal/Misbruik van kaarten 11 4

Huurwaarborg 2 -

Valse overschrijving 2 2

Geldafhaling met een gestolen  
identiteitskaart

1 1

Afgifte van cashgeld 1 -

Basisbankdienst 1 -

Spaardeposito’s 1 3

Kluis 1 -

Kaart (andere gevallen dan diefstal) 1 -

Consumentenkrediet - 1

Hypothecair krediet - 4

Betalingen - 2

Voorlopig bewind - 1

PC-bankieren - 1

Verjaring - 1

Borgstelling - 1

Echtscheiding - 1

TOTAAL 36 30

1.6. Agenten en makelaars in bank-  
en beleggingsdiensten

Krachtens de wet van 22 maart 2006 betreffende de be-
middeling in bank- en beleggingsdiensten moeten de 
makelaars en  agenten van de financiële instellingen zich 
inschrijven bij de Bemiddelingsdienst. Dit is een conditio 
sine qua non voor de erkenning door de Commissie voor 
het Bank-, Financie- en Assurantiewezen.

Agenten zijn zelfstandigen die uitsluitend werken voor 
een financiële instelling met het oog op de distributie 
van bank- en beleggingsproducten. De meeste van hen 
zijn gezamenlijk ingeschreven bij de Bemiddelingsdienst 

via de financiële instelling die ze vertegenwoordigen. Ze 
kunnen echter ook individueel of via een beroepsvereni-
ging zijn ingeschreven.

Makelaars daarentegen zijn zelfstandigen die bank- en 
beleggingsproducten voor verscheidene instellingen 
verdelen. 

Eind 2007 werden twee bij de Bemiddelingsdienst inge-
schreven makelaars erkend door de Commissie voor het 
Bank-, Financie- en Assurantiewezen.

(4) Samenstelling zie pag. 53.
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2. Overzicht behandelde thema’s

In vele gevallen wordt verwezen naar de mondelinge ver-
klaringen vanwege de agenten of personeelsleden van de 
instelling die de klanten moeten geruststellen, maar die 
volgens hen achteraf onjuist bleken te zijn. Uiteraard kan 
de Bemiddelingsdienst geen rekening houden met ge-
sprekken waarbij de dienst niet aanwezig was en waarvan 
geen spoor terug te vinden is, maar vaak wel met de ob-
jectieve elementen in het dossier : het profiel van de klant, 
borderellen, prospectussen, reclamefolders enz. op grond 
waarvan een advies kan worden uitgebracht.

Het spreekt vanzelf dat de klant ook in zekere zin aanspra-
kelijk is. Hij moet zich de moeite getroosten om zich te in-
formeren omtrent de kenmerken van het product dat hij 
koopt, de documenten lezen vooraleer hij ze ondertekent, 
de borderellen en rekeninguittreksels controleren die hem 
worden toegestuurd na de transactie en het verloop van 
de belegging volgen. Naarmate de tijd verstrijkt, bestaat 
het gevaar dat de klachten hun relevantie verliezen.

2.1. Sparen en beleggen
2.1.1. Financiële instrumenten
Zoals de vorige jaren, maken klachten betreffende finan-
ciële instrumenten iets meer dan 30% uit van het totaal.  
Daarmee vormen zij de grootste categorie.

In de meeste gevallen gaat het om het “advies” dat werd ver-
strekt bij aankoop. Spaarders, van wie de beleggingen niet 
het verhoopte of “beloofde” rendement hebben behaald of 
die geld hebben verloren, stellen de bank daarvoor aanspra-
kelijk en vragen een schadevergoeding voor hun verlies, of 
eventueel voor hun winstderving.

Krachtens de huidige reglementering inzake de financiële 
markten en de wet op de handelspraktijken(5), moeten 
financiële instellingen die beleggingsproducten aanbie-
den, aan hun klanten doeltreffende informatie over de 
verschillende kenmerken van die producten verstrekken, 
meer bepaald over de daaraan verbonden risico’s. Tevens 
moeten zij ervoor zorgen dat die informatie duidelijk 
wordt verstrekt en dat het product is aangepast aan het 
profiel van de klant, waarbij rekening wordt gehouden 
met zijn behoeften, zijn intenties of zijn vermogen om 
bepaalde risico’s te dragen.

2006.1201 – Beleggingen-informatieverstrekking-advies

Verzoekster had in het kantoor een gesprek over een te beleggen bedrag van 50.000 EUR op korte termijn (enkele maanden) 
waarbij zij een hogere opbrengst wenste dan de zichtrekening. Na een gesprek met een tweede bankbediende, schreef ze 
uiteindelijk in op een certificaat van achtergestelde lening van de bank op 10 jaar tegen 4%.

Wanneer ze enkele maanden later een vervroegde terugbetaling van die belegging wenste, zou zij slechts 46.285 EUR terugkrijgen.

Verzoekster verwijt de bank een gebrekkige informatieverstrekking en een slecht advies. Zij meldt eveneens dat er geen 
beleggersprofiel werd opgesteld.

De bank laat weten dat de achtergestelde lening niet ter sprake is gekomen tijdens het gesprek met de eerste bediende. 
Volgens haar zou tijdens het tweede gesprek wel sprake geweest zijn van de belegging op lange termijn en van de modali-
teiten van een vervroegde verkoop.

Advies

Verzoekster had geen beleggingsinstrumenten bij deze bank; zij beschikte slechts over een zicht- en spaarrekening. De risico’s ver-
bonden aan de voorgestelde belegging zijn niet tot haar doorgedrongen. Er rijzen bijgevolg twijfels met betrekking tot de informa-
tieverstrekking vanwege de bankbedienden.

Wat er juist gezegd is tijdens de twee gesprekken vóór de intekening, kan niet worden nagegaan. De bank was niet verplicht om een 
beleggersprofiel op te maken vóór die belegging.

Niettemin werd de bank gevraagd om als compromis en ter afsluiting van het dossier het nominale bedrag van de beleggingen  
terug te betalen zonder verrekening van intresten.

De bank liet weten dit voorstel te aanvaarden tot definitieve regeling en het kapitaalverlies op zich te nemen.

Dit werd aanvaard door verzoekster. Klacht opgelost.

(5) Een meer gedetailleerde analyse van die bepalingen staat in het jaarverslag 2006 van de Bemiddelingsdienst, dat kan worden teruggevonden op  
www.ombfin.be.
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2006.0380 – Werd de informatieplicht gerespecteerd ?

Verzoekers hadden hun huis verkocht en belegden in het jaar 2000 de opbrengst hiervan, een bedrag van 99.157,41 EUR 
(4 miljoen BEF) in een tak 23 product. Het beleggingsfonds gekoppeld aan de levensverzekering bestond voor 60% uit 
beleggingen in aandelen. Er werd een maandelijkse rente van 598,24 EUR uitgekeerd. Die rente werd gedurende vijf jaar uit-
betaald. Verzoekers kregen op deze wijze 38.885,6 EUR. In 2005 hebben verzoekers de volledige terugkoop van het product 
gevraagd. Zij kregen aldus 43.820,52 EUR.

Rekening houdend met de instapkosten bedraagt het verlies van verzoekers 16.451,29 EUR.

Verzoekers stellen dat zij om een risicoloze belegging hadden gevraagd. Zij erkennen dat zij de jaarlijkse overzichtstaten 
hebben gekregen, maar dat zij daarvan niet veel begrepen.

Daarom hadden zij hun agent verzocht om meer informatie. Volgens de agent zou het product kapitaalgarantie bieden. 
Op de jaarlijkse overzichten van hun effectenportefeuille heeft de kantoordirecteur eigenhandig de verzekeringsbelegging 
erbij geschreven, telkens voor het volledige inlegkapitaal van 4 miljoen BEF. Pas in 2005, bij de mededeling van de afkoop-
waarde, zou de kantoordirecteur hebben toegegeven dat er iets was misgelopen.

In 2005 tekenden verzoekers voor een bedrag van 25.000 EUR in op een gestructureerde obligatie die kapitaalgarantie op de 
eindvervaldag bood. De eindvervaldag ligt in 2017. In 2005 waren verzoekers reeds respectievelijk 83 en 78 jaar oud.

Verzoekers verwijten de bank en de kantoordirecteur misbruik van vertrouwen.

Advies van het Bemiddelingscollege

In artikel 30 van de wet op de handelspraktijken is bepaald dat “ten laatste op het ogenblik van het sluiten van de verkoop de 
verkoper te goeder trouw aan de consument de behoorlijke en nuttige voorlichting moet geven betreffende de kenmerken van het 
product, rekening houdend met de door de consument uitgedrukte behoefte aan informatie”.

Het College meent dat dit product niet tegemoet komt aan de behoeften van verzoekers. Er is onvoldoende nagegaan of het pro-
duct beantwoordt aan de behoeften en wensen van verzoekers. De bemiddelaar dient de vereiste informatie in een verstaanbare 
taal over te brengen. Ook was het niet duidelijk dat verzoekers om een belegging op lange termijn hadden gevraagd. Bij een beleg-
gingsfonds in aandelen moet steeds een beleggingshorizon worden gerespecteerd. 

Het verzoek om uitleg bij de overzichtstaten wijst erop dat verzoekers moeite hadden om de informatie te begrijpen. Dit blijkt te-
vens uit het feit dat de kantoordirecteur bij de overzichten van hun effectenportefeuille melding maakt van de initiële waarde van 
de beleggingsverzekering. De kantoordirecteur had toch wel de inventariswaarde moeten kunnen afleiden uit de door de bank aan 
verzoekers bezorgde documenten.

Het Bemiddelingscollege stelt dan ook voor dat de bank het verlies dat verzoekers leden (16.451,29 EUR), integraal terugbetaalt, 
vermeerderd met de gederfde intresten over de gehele looptijd van het product.

Wat de belegging met eindvervaldag in 2017 betreft, is het Bemiddelingscollege van oordeel dat de beleggingshorizon verder kan 
reiken dan de levensverwachting. Toch is het Bemiddelingscollege van mening dat nergens uit blijkt dat verzoekers de bedoeling 
hadden om geld voor een dergelijk lange periode te blokkeren.

Het Bemiddelingscollege stelt dan ook dat de inschrijving van 25.000 EUR zonder kapitaalverlies moet worden terugbetaald.

Klacht gegrond.

De bank heeft het advies van het College niet gevolgd omdat, volgens haar, verzoekers alle nuttige informatie bij de inschrij-
ving hadden gekregen. Bovendien hadden verzoekers winst gemaakt op een andere belegging van 36.000 EUR.

2006.1287 – Betwisting over een advies inzake risicovolle beleggingen

Verzoeker is geboren in 1919 en klant bij de bank sedert 1963. Hij is geen eigenaar van een onroerend goed. Tot in 2000 was 
het kapitaal van verzoeker (en zijn echtgenote) uitsluitend samengesteld uit beleggingen met kapitaalgarantie (spaarboek-
jes, kasbons, staatsleningen). Dit roerend vermogen bedroeg ongeveer 400.000 EUR en was uitsluitend het resultaat van zijn 
beroepsactiviteit als bediende en die van zijn echtgenote als arbeidster.

In 1999 en 2000 zag verzoeker zich genoodzaakt intresten opnieuw te beleggen en ging hij te rade bij zijn bankkantoor 
omtrent de beleggingsmogelijkheden. 

Volgens verzoeker had de heer T., beleggingsadviseur bij het bankkantoor, hem de raad gegeven om een aanzienlijk deel 
van zijn portefeuille te gelde te maken zonder te wachten op het verstrijken van de staatsleningen om opnieuw te beleggen 
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in diverse waarden. Op een roerend vermogen van ongeveer 400.000 EUR werd in 1999 en 2000 voor ongeveer 330.000 EUR 
belegd, d.i. meer dan drie vierde van het roerend vermogen. 

In 2000 belegde verzoeker aldus in verschillende beveks voor technologische waarden, telecommunicatie, alsook Europese 
beveks en  euro-obligaties met vervaldatum 2005 tegen een tarief van 9,2%, gekoppeld aan de evolutie van de index van de 
technologische waarden en zonder waarborg omtrent kapitaalterugbetaling.

Verzoeker wijst erop dat zijn echtgenote destijds leed aan de ziekte van Alzheimer en op 20 oktober 2000 daaraan overleed. Gezien 
zijn leeftijd en de ziekte van zijn echtgenote bevond hij zich in een moeilijke psychologische situatie. Volgens hem was hij zich niet 
bewust van het risico verbonden aan die beleggingen en werd hij door de heer T. slecht geïnformeerd. Hij wijst erop dat na het ver-
trek van laatstgenoemde uit het bankkantoor de daaropvolgende beleggingen gebeurden in waarden met kapitaalgarantie. 

De euro-obligaties die in 2005 verstreken, werden terugbetaald voor minder dan 50% van het kapitaal waarop werd inge-
tekend. Volgens verzoeker leed hij een verlies van 176.000 EUR. Volgens hem moet de bank hem daarvoor vergoeden. Hij 
voert aan dat hij eveneens verlies heeft geleden voor de overige beleggingen (in beveks), die tot nu toe nog niet te gelde 
zijn gemaakt, en waarvoor hij het verlies raamt op 50.000 EUR. 

De bank voert aan dat zij niet op de hoogte was van de vermogenssituatie van verzoeker in die zin dat zijn tegoeden alleen op een 
lopende rekening en op een spaarrekening stonden. Volgens haar blijkt uit de beleggingen in beveks van februari en maart 2000 dat 
verzoeker een deel van zijn beleggingen wou herschikken. Wel geeft zij toe dat de belegging van 200.000 EUR in één enkel risicopro-
duct (euro-obligaties) zonder dat de totale waarde van het vermogen van verzoeker was gekend, overdreven was. Zij stelt voor om 
als commercieel gebaar aan verzoeker een bedrag van 21.754,60 EUR uit te betalen, wat volgens haar overeenkomt met de helft van 
het verlies dat werd geleden. Bovendien wijst de bank op de veronderstelling dat de beleggingen zouden zijn goedgekeurd door 
de dochter van verzoeker, die voor de beleggingen van haar vader een grotere rendabiliteit wenste.  

Verzoeker heeft het voorstel van de bank, dat hij als onvoldoende beschouwt, verworpen.

Advies van het Bemiddelingscollege

Volgens het College is het niet betwistbaar dat verzoeker op advies van de bank ervoor koos om een deel van zijn portefeuille 
staatsschuldpapier te verkopen teneinde het te beleggen in financiële instrumenten waaraan een kapitaalrisico is verbonden en 
die hem door de bank werden voorgesteld. Het optreden van de dochter van verzoeker, waarnaar de bank in een laatste brief ver-
wijst, berust louter op een veronderstelling, vermits alle aankoop- en verkooporders door verzoeker zijn ondertekend.  

Uit de intekeningsopdrachten blijkt dat de opdrachtgever toegeeft dat de bank nuttige informatie heeft ingewonnen omtrent zijn 
financiële situatie, zijn ervaring inzake beleggingen, zijn beleggingsdoelstelllingen en de gewenste looptijd van de beleggingen en 
dat die informatie redelijkerwijze als voldoende mag worden beschouwd om de verbintenissen van de bank ten opzichte van de 
verzoeker zo goed mogelijk ten uitvoer te brengen. Het College is van oordeel dat de bank over nuttige informatie ter bepaling van 
de beleggingskeuze beschikte of diende te beschikken op het ogenblik waarop het advies werd verleend waarnaar verzoeker, die 
bijna 30 jaar klant was, verzocht. 

Volgens het College heeft de bank een verkeerd advies gegeven door voor te stellen de staatsleningen te gelde te maken en de 
keuze van verzoeker in de richting van euro-obligaties te sturen.

Die belegging was niet verantwoord gezien de leeftijd van verzoeker, het hoge beleggingsrisico en het gebrek aan ervaring van 
verzoeker op het gebied van financiële instrumenten met een kapitaalrisico, het te grote percentage beleggingen in verhouding tot 
het vermogen van de klant en de onvoorzienbare duur van de belegging gezien de mogelijkheid dat de belegging op korte termijn 
beschikbaar moest kunnen zijn wanneer er zich een verandering in de gezondheidstoestand van verzoeker voordeed.

Daarentegen is het volgens het College niet abnormaal dat de bank het voorstel heeft gedaan om in te tekenen op beveks met een 
risicokapitaal, omdat die beleggingen slechts één vijfde van het roerend vermogen van verzoeker vertegenwoordigden. 

Het College is van oordeel dat het verzoek van verzoeker ontvankelijk is en gegrond voor het bedrag van 80.535,21 EUR. 

Klacht gegrond.

De bank heeft er niet in toegestemd om haar voorstel inzake vergoeding te verhogen. Zij geeft toe dat er te veel werd belegd 
in euro-obligaties gekoppeld aan een beursbelegging, maar is van oordeel dat de klant op de hoogte moest zijn van de 
risico’s verbonden aan de belegging.
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Soms is niet alleen het kapitaal gewaarborgd, maar ook 
de opbrengst en dit uitsluitend gedurende de eerste 
jaren. Om teleurstellingen in de toekomst te voorkomen, 
is het uiteraard belangrijk dat de klanten correct worden 
ingelicht omtrent de risico’s verbonden aan toekomstige 
opbrengsten. De methodes voor de toekomstige bere-
kening van opeenvolgende coupons zijn soms ingewik-
keld en zijn alleen voor specialisten duidelijk genoeg om 
een idee te krijgen van de kansen op een hoog of laag 
rendement. Als de coupons die bij de aanvang worden 
aangeboden, boven het verwachte rendement van de 
belegging liggen, zou het raadzaam zijn dit te vermel-
den in de informatie voor de klant, omdat die dan moet 
weten dat wat als opbrengst wordt voorgesteld, in eco-
nomisch opzicht in feite iets is wat op het kapitaal wordt 
opgenomen.

Duidelijk weten wat “gewaarborgd” is

Dit jaar willen wij in het bijzonder de aandacht vestigen 
op de “waarborgen” gekoppeld aan een product, die 
weliswaar reëel zijn, maar een vals gevoel van zekerheid 
kunnen opwekken. Het spreekt vanzelf dat beleggings-
fondsen met kapitaalgarantie succes hebben gekend 
dankzij de beursschommelingen van de jongste jaren. 
Uiteraard mogen kapitaalgarantie en gewaarborgde op-
brengst niet met elkaar worden verward.

Wanneer alleen het kapitaal is gewaarborgd, mag niet wor-
den vergeten dat deze waarborg vaak pas op de vervalda-
tum wordt toegekend, wat dus impliceert dat de koers kan 
schommelen tussen de aankoop- en vervaldatum. Men kan 
zich bijvoorbeeld de vraag stellen of het wel raadzaam is aan 
een dame van 80 jaar een product met “kapitaalgarantie” 
aan te raden dat pas 12 jaar later, dus op haar 92ste verjaar-
dag, zal vervallen, en dat na twee jaar nog slechts 85% van 
het oorspronkelijke bedrag waard is op de markt.

2006.1049 – Betwiste belegging

In maart 2005 zet de klant op advies van de bank 80% van haar totale tegoeden op een spaarrekening bij de bank om in 
obligaties die in 2017 vervallen. Op dat ogenblik is de klant 80 jaar.

In juni 2006 dient verzoekster een klacht in bij de bank. Volgens haar is ze slecht geadviseerd, omdat alleen de eerste cou-
pon was gewaarborgd en er daarenboven geen waarborg op het kapitaal was vóór de vervaldatum in 2017. Wanneer zij de 
obligaties verkocht vóór de vervaldatum, bestond dus de kans dat ze kapitaalverlies zou lijden.

Daarenboven beweert verzoekster dat die belegging niet beantwoordde aan haar veiligheidsverwachtingen (voordien ston-
den alle tegoeden op een spaarrekening), niet aan haar leeftijd was aangepast en een te groot percentage (80%) vormde 
van haar totale tegoeden, gezien de lange looptijd van het product (op de vervaldatum zou verzoekster 92 jaar oud zijn) en 
gezien het risico bij verkoop vóór de vervaldatum.

Advies

Nadat de Bemiddelingsdienst zich had gebogen over het profiel van klant, haar tegoeden en de omstandigheden waarin de beleg-
gingen plaatsvonden (verzoekster was vergezeld van haar echtgenoot, die meer ervaring had op het gebied van beleggingen), 
heeft zij aan de bank gevraagd om een redelijk aanvaardbaar voorstel voor gedeeltelijke schadevergoeding aan verzoekster te 
doen.

De bank ging ermee akkoord dat een gebaar werd gesteld voor 50% van het financieel verlies van verzoekster in geval van 
vervroegde verkoop van de helft van haar belegging, te vermeerderen met terugbetaling van de instapprovisie van 2% op 
het overeenstemmende kapitaal. De bank baseert zich daarbij op de veronderstelling dat een spreiding van de belegging van 
50% van het beschikbare kapitaal logisch zou zijn geweest en dat het verlies alleen slaat op de resterende 50%, waarvoor de 
bank een gedeelde aansprakelijkheid aanvaardt.   

Daarenboven is de bank van oordeel dat de klant terdege was geïnformeerd over de beleggingsvoorwaarden en dat de on-
dertekende documenten duidelijk waren. De bank kan niet aansprakelijk worden gesteld voor het verloop van de rentetarie-
ven. Ten slotte is het zo dat de belegging beantwoordde aan de keuze van de klant, die bij de intekening op het product was 
vergezeld door haar echtgenoot, die in financieel opzicht enigszins onderlegd was.

De klant heeft het voorstel van de bank aanvaard. Klacht opgelost.
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2007.0973 – Onvoldoende informatie gekregen van de bank ?

Verzoeker tekende in 2005 in op een gestructureerde obligatiebevek. Hij kreeg daarbij een document dat handelde over 
dit product.  De looptijd bedraagt 12,5 jaar. Het eerste dividend is gegarandeerd 5,5%, de daaropvolgende dividenden zijn 
variabel. Het totaal van de uitgekeerde brutodividenden werd vastgesteld op 15%.

De bedoeling van verzoeker was het product te verkopen na inning van het eerste (hoge) dividend. Hij stelde echter vast dat 
de inventariswaarde inmiddels aanzienlijk was gedaald.

Verzoeker meent dat hij niet alle nuttige informatie betreffende de belegging heeft gekregen. Hij is immers onderlegd in 
beleggingen en had op basis van duidelijke informatie de nodige conclusies kunnen trekken.

Advies

De Bemiddelingsdienst merkt op dat verzoeker een document kreeg met daarin een duidelijke beschrijving van de kenmerken van 
de belegging. 

In dat document wordt ook nog expliciet verwezen naar het prospectus. Er staat te lezen dat de beleggers, alvorens in te schrijven, 
worden verzocht het uitgifteprospectus aandachtig te lezen. Het prospectus ligt ter beschikking in elk kantoor van de bank.

In het document wordt ook gewezen op de mogelijkheid dat de inventariswaarde vóór de eindvervaldag kon schommelen.

De Bemiddelingsdienst meent dat verzoeker voldoende informatie over het product had gekregen.

Klacht ongegrond.

Beleggingen gekoppeld aan een lening

Bij de Bemiddelingsdienst werd een klacht ingediend 
betreffende een lening die werd aangeraden aan klanten 
die op het punt stonden een auto te kopen. Zij hadden 
genoeg cashgeld voor die aankoop, maar de bank stelde 
hen voor een lening te nemen en tegelijk in te tekenen 
op een verzekeringscontract van het type tak 23. Dankzij 
de regelmatige verkoop van aandelen van het fonds zou 
het voor hen mogelijk moeten zijn geweest om de afbe-
talingen voor de lening te betalen en wanneer die lening 
was terugbetaald, zouden zij zelfs nog een aanzienlijke 
winst overhouden. Die regeling zou gunstig zijn voor alle 
partijen : de klant, dankzij de beurswinsten, en de bank, 

die op die manier twee producten tegelijk kon verkopen. 
Jammer genoeg werd die belegging getroffen door de 
beurscrisis van 2001-2003 en voor de klanten viel die le-
ning dus veel duurder uit dan voorzien.

Dergelijke constructie is op zich niet aanvechtbaar, maar 
veronderstelt wel dat de klant duidelijk is ingelicht over 
de risico’s die daaraan zijn verbonden. Bovendien mogen 
die transacties niet worden voorgesteld als mirakeloplos-
singen waardoor probleemloos een lening kan worden 
aangegaan. 

2007.0305 – Belegging gekoppeld aan een lening

Verzoeker betwist de hem aangeraden belegging in een gemengd beleggingsfonds (25% obligaties/75% aandelen) voor 
een bedrag van  32.755,36 EUR in mei 2000 met aanrekening van 3% instapkosten. 

Die belegging werd aangeraden om de autolening terug te betalen; met de opbrengst van de beursaandelen zouden inder-
daad de aflossingen kunnen worden betaald.

Op 5 mei 2000 tekende verzoeker in op een autolening van 17.352,55 EUR.

De maandelijkse afbetalingen van de lening bedroegen 337,63 EUR; de maandelijkse opvragingen uit het beleggingsfonds 
bedroegen  eveneens 337,63 EUR.

Jaarlijks werd uit het fonds een bedrag van 4.051,56 EUR gelicht, d.i. ongeveer 13% van het belegde kapitaal.

Op 21/05/2007 bedroeg het resterende bedrag van de belegging 5.217,41EUR.

Verzoeker beweert tot dan toe een conservatieve spaarder te zijn geweest en klaagt de verkeerde voorstelling van de feiten 
door de bank aan. 

Advies

Uit het overzicht van de portefeuille blijkt dat verzoeker een effectenrekening had bij de bank met defensieve waarden, alsook een 
pensioenspaardossier, een pensioenspaarverzekering en een spaarrekening.
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Ongeacht de evolutie van de beurzen na de crash en niettegenstaande verzoeker de evolutie van het fonds kon volgen via over-
zichten, bleek dat er van in het begin een te risicovol scenario werd aangeraden en een tegemoetkoming in de geleden schade 
diende te worden overwogen.

De bank was bereid om de helft van het geleden verlies op zich te nemen.

Gezien het toenmalige beursklimaat, was het op zich niet verkeerd om die belegging te adviseren. 

In de gegeven omstandigheden bleek het gebaar van de bank als commerciële vergoeding een billijk voorstel. Verzoeker aan-
vaardde dat voorstel.

Klacht opgelost.

dubbele van het verschuldigde bedrag wordt gecrediteerd. 
De bank zal dit niet noodzakelijk onmiddellijk merken. Het 
gebeurt dat de klant die na een aantal maanden zijn reke-
ning gedebiteerd ziet, zich daarover kwaad maakt. In de 
grond heeft de bank het volste recht om op die manier te 
handelen. De klant moet inderdaad zijn rekeninguittreksels 
nagaan en eventuele vergissingen onmiddellijk signaleren. 
Het is verkeerd te speculeren op een vergissing van een 
financiële instelling en te hopen dat die vergissing nooit aan 
het licht zal komen. Vooral wanneer de vergissingen betrek-
king hebben op aanzienlijke bedragen is het uiteraard beter 
dat de bank de klant op de hoogte brengt op een andere 
manier dan via een rekeninguittreksel en eventueel terug-
betalingstermijnen voorstelt indien het niet vaststaat dat de 
klant te kwader trouw is.

In een dossier waarover het Bemiddelingscollege zich 
had gebogen, had de klant een aankooporder gegeven. 
Zijn lopende rekening was gedebiteerd voor het dub-
bele van het bedrag en het dubbele van de waarden was 
op zijn effectenrekening ingeschreven. De bank heeft 
die vergissing pas gemerkt wanneer de klant de effecten 
had verkocht. Volgens het College was de aankoop ge-
sloten en kon daarop niet meer worden teruggekeerd.

Misverstanden of vergissingen bij aan- of verkoop van 
effecten

Soms kunnen er misverstanden of vergissingen optre-
den bij de aan- of verkoop van effecten. Bij de verkoop 
van aandelen in beveks of gemeenschappelijke fondsen 
gebeurt het vaak dat de klanten verwonderd zijn over de 
waarderingsdatum. Zij nemen hun beslissing op basis 
van een beurskoers in de pers of die door de financiële 
instelling is meegedeeld. Nadien zijn zij verbaasd omdat 
ze een lager bedrag krijgen. Ze vergeten daarbij dat aan-
delen in fondsen worden gewaardeerd op de dag dat de 
verkoop plaatsvindt. Afhankelijk van de voorwaarden die 
zijn bedongen, kunnen er verschillende dagen verlopen 
tussen het ogenblik waarop de klant zijn opdracht geeft 
en de uitvoering ervan. 

Bij de verkoop van effecten mag men zich niet blindsta-
ren op een indicatieve beurskoers, ook al staat die op de 
website van een financiële instelling. Doorgaans is dui-
delijk vermeld dat die koersen zonder enige vorm van 
verbintenis worden gepubliceerd. Men kan nooit voor-
spellen wat de koers zal zijn op het ogenblik van de ver-
koop op een secundaire markt. 

Het kan gebeuren dat een verkooptransactie tweemaal  
wordt geboekt en dat de rekening van de klant dus voor het 

2005.1582 – Verkoop obligatie op secundaire markt – betwisting over de koers

Volgens verzoeker stond de koers van zijn obligatie rond de verkoopdatum online steeds boven pari genoteerd. Hij heeft bij 
de verkoop een koers van niet meer dan 98,75% gekregen en betwist de informatie die hij online heeft ontvangen. 

Het is volgens de bank niet mogelijk te achterhalen welke koersen effectief online geafficheerd werden, omdat die dagelijks worden 
overschreven. Bovendien zijn die koersen louter indicatief, aangezien er voor obligaties geen fixing bestaat. Nochtans geven de koer-
sen die in het IT-systeem van de bank worden geprojecteerd, aan dat de koersen inderdaad boven pari op het scherm stonden. 

In het reglement van de bank staat duidelijk vermeld dat de informatie die wordt verstrekt, louter informatief is en de bank niet bindt.

Op het ondertekeningsborderel van de verkooporder staat eveneens vermeld : “De cliënt verklaart dat hij kennis genomen 
heeft van het algemene reglement van de verrichtingen... en deze te onderschrijven... de cliënt verklaart eveneens dat hij 
alleen heeft besloten en op basis van zijn persoonlijke appreciatie over de opportuniteit van dit order”.

Advies

Uit de elementen in het dossier en doordat voor verhandeling van obligaties op de secundaire markt geen vaste koers kan worden 
gegeven, blijkt dat de bank de order correct heeft uitgevoerd. De bank diende geen garantie te geven dat de verkooporder tegen de 
indicatieve koers zou worden afgerekend.

Klacht ongegrond.
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2006.1401 – Verkeerd uitgevoerd aankooporder aandelen

Op 14/02/2006 gaf verzoeker opdracht aan de bank om 300 Statoil aandelen te kopen. Zijn rekening wordt nog dezelfde 
dag voor het aankoopbedrag gedebiteerd. De bank registreert op 14/02/2006 een tweede aankoop van 300 aandelen Sta-
toil en de rekening van verzoeker wordt op 17/03/2006 gedebiteerd voor nogmaals hetzelfde bedrag.  Tegen deze tweede 
bestelling - hoewel niet wordt betwist dat ze is toe te schrijven aan een fout van de bank - werd nooit geprotesteerd door 
verzoeker, wiens rekening werd gedebiteerd voor het aankoopbedrag en wiens portefeuillerekening werd gecrediteerd met 
de 600 gekochte aandelen.

Op 24/03/2006 plaatste verzoeker een eerste verkooporder voor 300 Statoil aandelen met een opbrengst van 6.625,67 EUR en 
op 6/04/2006 plaatste hij een tweede verkooporder voor de laatste 300 Statoil aandelen met een opbrengst van 7.132,55 EUR. 

De bank merkt uiteindelijk dat de tweede order voor aankoop van 300 Statoil aandelen (geregistreerd op rekening van de 
klant op 14/02/2006) in werkelijkheid nooit werd uitgevoerd. Aangezien verzoeker intussen de 600 Statoil aandelen die zich 
op zijn rekening bevonden had verkocht, was de bank verplicht om op 29/05/2006 300 aandelen te kopen voor een prijs 
van 7.180,91 EUR teneinde de positie te dekken. Vervolgens heeft zij de rekening van verzoeker opnieuw gecrediteerd voor 
een bedrag van 6.183,08 EUR (aankoopprijs op 14/02/2006) en zijn rekening gedebiteerd voor een bedrag van 7.180,91 EUR 
(aankoopprijs op 29/05/2006).  Daarna crediteert de bank de rekening van verzoeker voor een bedrag van 48,36 EUR, d.i. het 
verschil tussen de aankoopprijs op 29 mei (7.180,91 EUR) en de verkoopprijs op 6 april 2006 (7.132,55 EUR). Op die manier 
komt de tweede aankoop van 14 februari voor verzoeker neer op een nuloperatie. 

Verzoeker meent dat het aan de bank is om de aankoopkosten van 29/05/2006 te dragen en dat hij het recht heeft om de 
winst van de twee aankopen op 14/03/2006 en 6/04/2006 te behouden. Hij vraagt aan de bank om zijn rekening voor het 
verschil opnieuw te crediteren.

Volgens de bank mag de klant geen winst halen uit haar vergissing en zij wijst erop dat zij de gevolgen van haar vergissing 
heeft rechtgezet door het verlies wegens het verschil tussen de verkoop- en de aankoopprijs op zich te nemen.

Advies van het Bemiddelingscollege

De bank heeft een fout begaan door de order tweemaal uit te voeren. De klant heeft niettemin de transactie aanvaard. De klant 
heeft dus zijn goedkeuring gegeven voor de transactie die de lasthebber buiten diens bevoegdheid heeft gesteld. Voor de foutieve 
verdere uitvoering van die order op de beurs ligt de aansprakelijkheid bij de bank of bij de derden die haar vervangen voor de uit-
voering van de orders die zij krijgt. De bank moet in onderhavig geval de gevolgen van haar fout zelf dragen.

Klacht gegrond.

De bank heeft het advies van het College gevolgd.

Effecten aan toonder

In de vorige jaarverslagen hebben wij er telkens op gewe-
zen dat alleen de houders van effecten aan toonder aan-
sprakelijk zijn voor het volgen van de verrichtingen. Het 
is hun taak om de financiële actualiteit op te volgen en 
gevolg te geven aan de verrichtingen die zijn aangekon-
digd, of het nu gaat om incasso van coupons, openbare 
overnameaanbiedingen, uitwisseling van effecten of an-
dere gebeurtenissen.

Het spreekt vanzelf dat de bank niet aansprakelijk kan 
worden gesteld voor de verjaring na vijf jaar inzake cou-
pons van staatsbons. Daaraan verandert niets ook al zijn 
de coupons door de bank geregistreerd op het ogenblik 
van afgifte en ook al heeft de klant een ontvangstbewijs 
gekregen.

2006.1339 – Coupons - verjaring

Op 8/09/2006 wilde verzoeker in het kantoor zijn staatsbon, met vervaldag 4/09/2006, innen. Die staatsbon werd bewaard in 
een persoonlijke kluis. De jaarlijkse coupons werden op de respectievelijke vervaldagen door hem niet geïnd.

Op het stortingsbewijs dat hij op 8/09/2006 kreeg, stond een totaal bedrag van 6.266,5 EUR dat hem zou worden uitbe-
taald.

Op 21/09/2006 kreeg hij een aangetekende brief van het kantoor; de coupons van 2000 en 2001 konden niet meer worden 
uitbetaald omdat zij verjaard waren.

Op 25/09/2006 werd zijn rekening gecrediteerd voor een bedrag van 5.943,5 EUR.
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Verzoeker beroept zich op de informatieplicht en productkennis van zijn bankier om een financiële tegemoetkoming te 
verkrijgen voor de niet-uitbetaalde intrest ten belope van 323 EUR.

De berekening van 8/09/2006 was verkeerd, omdat de kantoorbediende en de hoofdzetel niet op de hoogte waren van de 
verjaringsregel voor coupons.

Volgens verzoeker zou de vervaltermijn voor de inning van zijn coupons bij de NBB nog niet zijn verstreken.

De bank stelt dat verzoeker de intrest elk jaar had moeten opnemen. Vermits de stukken in zijn bezit waren, was het aan hem 
om de zaak te volgen.

Bovendien is het de Nationale Bank die de regels oplegt waaraan de bank zich moet houden en konden de vervallen cou-
pons voor 2000 en 2001 niet meer worden betaald.

Advies

De coupons van Belgische staatsleningen verjaren na verloop van 5 jaar met ingang van de vervaldag. De coupons die door de 
bank op de uiterste betaaldatum (04/09/2006 voor de coupon van 2001) of kort voordien worden uitbetaald, moeten door haar 
uiterlijk twee weken na de uiterste betaaldatum ter incasso bij de NBB worden aangeboden. De vervaltermijn bedraagt dus steeds 
5 jaar.

Op het stortingsbewijs stond inderdaad een bedrag van 6.266,50 EUR vermeld. Dit bedrag bevatte verkeerdelijk de intrest van 
de twee vervallen coupons. Aangezien verzoeker daarop geen recht had, heeft de bank hem alleen het bedrag van 5.943,5 EUR 
uitbetaald. 

Bij bewaring thuis of in een koffer dient de opvolging van effecten inderdaad door de houder zelf te worden gedaan. Onder opvol-
ging wordt ook verstaan het tijdig innen van coupons, het opvolgen van de waarde en het nakijken van eventuele omruilingen, 
enz. 

Bovendien staat normaal op de voorzijde van elke staatslening een bepaling waarbij de verjaringstermijn is vermeld onder de 
rubriek “verjaring”.

Bijgevolg kan de bank niet aansprakelijk worden gesteld.

Klacht ongegrond.

Weliswaar moeten de banken hun tarieven bekendma-
ken, maar het is natuurlijk de taak van de klanten om die 
tarieven te raadplegen. 

Een klant had aangeklaagd dat de kosten voor inning 
van coupons op één jaar tijd meer dan vertienvoudigd 
waren, de eenheidstarieven sterk waren gestegen en het 
plafondtarief was afgeschaft. Volgens die klant had de lo-
ketbediende die de coupons in ontvangst had genomen, 
hem daarop moeten wijzen.

Gezien de omvang van de verhoging stelde de Bemid-
delingsdienst aan de bank voor dat zij een commercieel 
gebaar stelde. De bank heeft dit geweigerd omdat zij 
van oordeel was dat het niet de taak was van de loket-
bediende om de klant uit eigen beweging te informeren 
en omdat het ging om aandelen aan toonder, waarbij al-
leen de klant aansprakelijk is voor het beheer. De Bemid-
delingsdienst kon niet anders dan akte nemen van die 
weigering, vermits aan de bank geen fout kon worden 
aangewreven.

2007.0700 – Betwisting omtrent de kosten en onjuiste valutadatum ?

Klant betwist de berekening van de kosten voor inning van buitenlandse coupons alsook de valutadatum die bij die ver-
richting werd toegepast.

De bank geeft toe dat de tarieven zijn gewijzigd en dat de kosten werden verhoogd. Het nieuwe kostenpercentage staat 
vermeld in het tarief dat door klanten kan worden ingekeken. Voor een beperking van de kosten voor inning van coupons 
kan de cliënt de effecten op een effectenrekening plaatsen.

Advies

De Bemiddelingsdienst stelt vast dat het tarief voor de inning van coupons sterk is gestegen. De bank heeft het nieuwe tarief toe-
gepast en was niet verplicht om uit eigen beweging de klant op de hoogte te brengen van de tariefwijzigingen die normaal gezien 
door de klanten moeten worden ingekeken. De bank heeft er niet in toegestemd om een commercieel gebaar ten opzichte van de 
cliënt te stellen, in tegenstelling tot wat de Bemiddelingsdienst had gevraagd.
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Wel geeft de bank toe dat de valutadatum voor de verrichting niet juist was en wil zij aan de cliënt het renteverschil terugbetalen 
op de rekening.

Gedeeltelijk opgeloste klacht.

Fiscaliteit

Bepaalde geschillen inzake financiële instrumenten heb-
ben betrekking op de fiscaliteit. Uiteraard moet de bank 
de geldende wetgeving toepassen en kan zij niet aanspra-
kelijk worden gesteld voor wijzigingen. Aangetrokken 
door een reclameboodschap waarin stond hij geen voor-
heffing moest betalen, had een klant ingeschreven op een 
product. Nadien werd de wetgeving gewijzigd en was het 
nettorendement van dit product aanzienlijk lager. Aange-
zien het onmogelijk was om die verandering te voorspel-
len, kan er natuurlijk geen sprake zijn van misleidende 
reclame.

Als “professionelen” moeten de personeelsleden van een 
financiële instelling aan hun klanten correcte informatie 
verstrekken over de fiscaliteit van de producten die zij 
verkopen. Wel zijn ze niet verplicht om uit eigen bewe-
ging en systematisch aan de klanten uit te leggen hoe 
ze de “minst belastbare weg” kunnen volgen als er geen 
contract inzake beheer/advies of discretionair beheer 
bestaat. De klanten moeten op dat gebied hun verant-
woordelijkheid nemen.  

2006.0993 – Effecten - fiscaliteit

Verzoeker betwist de inhouding van roerende voorheffing bij de verkoop van deelbewijzen van zijn obligatiefonds op 
13/03/2006. Bij de aankoop van dit fonds in 2004 stond vermeld in de brochure dat er geen roerende voorheffing zou wor-
den geheven. 

De regering heeft in het kader van een aantal begrotingsmaatregelen in oktober 2005 wijzigingen aangebracht aan de 
fiscaliteit op bepaalde beleggingen. Die maatregelen werden van kracht op 1/01/2006. De bank heeft laten weten dat zij 
verzoeker van deze maatregelen op de hoogte had gebracht begin december 2005.

Advies

De bank is haar informatieverplichting tijdig nagekomen gezien zij verzoeker over de nieuwe fiscale maatregelen heeft ingelicht. 
Verzoeker had dan de mogelijkheid om contact op te nemen en op dat ogenblik de deelbewijzen zonder roerende voorheffing te 
verkopen.

Bijgevolg kan de bank niet aansprakelijk worden gesteld.

Klacht ongegrond.

2006.1088 – Informatieplicht bank - effecten aan toonder

Verzoeker betwist de roerende voorheffing die hij heeft moeten betalen op de roerende inkomsten van zijn belegging. 

Hij verwijt de bank dat zij hem niet de nodige informatie heeft gegeven met betrekking tot de fiscale gevolgen van een 
verkoop vóór de vervaldag tegenover inning op de vervaldag.

Advies

Volgens de belastingwetgeving was er geen roerende voorheffing verschuldigd op het verschil tussen de terugbetalingswaarde en 
de nominale waarde van de effecten, indien de verkoop vóór de vervaldag had plaatsgevonden.

Uit het feitenrelaas kan echter niet worden opgemaakt dat verzoeker een concrete opdracht tot verkoop vóór de vervaldag had 
gegeven.

De informatieplicht van de bank ten opzichte van haar klanten op fiscaal gebied is hoe dan ook geen resultaatsverbintenis. 

Bovendien werden de effecten door verzoeker zelf bewaard en geldt als regel dat voor effecten aan toonder de houder zelf voor de 
opvolging instaat.

De Bemiddelingsdienst kan bijgevolg de bank niet aansprakelijk stellen voor de fiscale gevolgen van de door verzoeker ingeleverde 
effecten, die amper twee maanden vóór de vervaldag werden binnengebracht, ook al hadden zij een looptijd van tien jaar.

Klacht ongegrond.
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Overdracht van effecten

Jammer genoeg zijn overdrachten van effecten niet zo 
eenvoudig als geldoverdrachten van de ene bank naar 
een andere via een geautomatiseerde verrekenkamer. 
Het systeem is nog steeds tamelijk archaïsch. De op-
drachtgevende bank moet eerst aan de ontvangende 
bank de gegevens betreffende de overdracht meedelen 
en pas wanneer laatstgenoemde bank heeft bevestigd 
dat zij bereid is om de verrichting te registreren, kan de 
overdracht effectief plaatshebben. Die overdracht wordt 
dan ingeboekt in de boekhouding van een instelling die 
als bewaarnemer optreedt. Dat verklaart waarom een 
overdracht doorgaans minimum twee tot drie weken 
tijd vergt. Als er in de loop van de transactie een incident 
plaatsvindt, dan kan die termijn nog langer worden.

De Bemiddelingsdienst heeft een klacht behandeld van 
een klant die zijn effecten wou verkopen en ze daarom 
had overgedragen naar een andere instelling die betere 
voorwaarden bood. De transactie duurde langer dan ver-
wacht, meer bepaald wegens een technische vergissing 
van de instelling die de effecten in ontvangst zou ne-
men. Aangezien de koers van de aandelen in die tussen-
tijd was gedaald, vroeg de klant een schadevergoeding. 
De Bemiddelingsdienst heeft verzoeker niet gevolgd, 
omdat de duur van de overdracht ondanks die vergis-
sing niet overdreven lang was. Anderzijds is het zo dat 
in de algemene voorwaarden van de bank duidelijk staat 
vermeld dat zij enkel aansprakelijk kan worden gesteld 
voor de gevolgen van grove fouten.

2006.1142 – Vertraging bij de overdracht van effecten en nadeel ?

Op 9 mei 2006 vroeg klant aan zijn bank om een overdracht van zijn effecten in deposito naar een andere financiële instel-
ling. De overdracht gebeurde op 22 mei. Klant beklaagt zich over de traagheid waarmee de overdracht werd uitgevoerd en 
verwijt de bank dat hij om die reden zijn effecten niet op het gewenste tijdstip kon verkopen, aangezien de waarde ervan 
ondertussen sterk was gedaald. Hij vraagt een schadevergoeding ten belope van de waarde van de effecten.

De bank wijst erop dat er zich een klein technisch probleem heeft voorgedaan, maar dat desondanks de overdracht van 
de effecten sneller is gebeurd dan gewoonlijk bij overdrachten van effecten, d.w.z. ongeveer drie weken. De bank verwijst 
tevens naar haar algemene voorwaarden, waarin staat dat ze in een dergelijk geval niet verplicht is om de klant te vergoe-
den.

Daarenboven kon de klant tot 19 mei 2006 aan zijn vorige bank opdracht geven om de effecten te verkopen, indien hij dat 
wenste.

Advies

De Bemiddelingsdienst is van oordeel dat een termijn van twee à drie weken voor de overdracht van effecten van de ene bank naar 
de andere niet onredelijk lang is. De overige argumenten waarop de bank zich beroept, houden ook steek.

Klacht ongegrond.

PC-bankieren

Er zijn nagenoeg geen klachten betreffende betaalver-
richtingen via PC-bankieren. Wel zijn er telkenjare een 
aantal klachten voor verrichtingen met financiële instru-
menten die op die manier worden afgehandeld.

Zoals reeds beschreven in het vorige jaarverslag, zijn 
een minimum aan kennis van informatica en voldoende 
marktkennis nodig voor het uitvoeren van beursverrich-
tingen via internet. De financiële instellingen spannen 
zich in om op hun website zoveel mogelijk uitleg te ver-
schaffen over de manier waarop te werk moet worden 
gegaan en over de producten die worden aangeboden, 
maar dan nog is het aan de klant om die informatie te 
begrijpen. Als in bepaalde gevallen de uitleg niet duide-
lijk is, moet de klant zich informeren bij een call center of 
een kantoor. 

In een bepaald geval had de klant een verkooporder 
gegeven, nadien opnieuw ingetrokken en vervolgens 
nogmaals ingegeven. Aangezien de annulering niet 
was geregistreerd, zijn die effecten tweemaal verkocht. 
Bij de tweede verkoop ging het om een verkoop zonder 
dekking. De bank was verplicht om het effect tegen een 
hogere koers terug te kopen en het verlies werd door-
gerekend aan de klant. Het College besloot tot een ge-
deelde aansprakelijkheid, omdat enerzijds de klant zich 
onvoorzichtig had gedragen door een order te plaatsen 
zonder na te gaan of de annulering was geregistreerd, en 
anderzijds de bank de klant niet voldoende had ingelicht 
over de procedures en de verkoop had uitgevoerd zon-
der zich ervan te vergewissen dat de effecten nog steeds 
op de rekening van de klant stonden ingeschreven. 
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2006.1450 – PC-bankieren

Verzoeker doet aan online bankieren. Op deze wijze koopt en verkoopt hij effecten, ook al staan die genoteerd op een bui-
tenlandse beurs.

Op 7.02.06 gaf verzoeker een gelimiteerd verkooporder door met betrekking tot een aantal buitenlandse effecten die hij in 
portefeuille had. Eén minuut later annuleert hij de order. Nog een minuut later geeft hij de eerste order opnieuw door. De 
volgende dag ziet hij dat er twee verkopen hebben plaatsgevonden. Daar hij voor de tweede verkoop geen effecten kan 
leveren, dient de bank ze voor hem aan te kopen. Ondertussen was de koers van het effect echter gestegen, zodat verzoeker 
blijft zitten met een verlies van 1.360,10 EUR.

Verzoeker meent dat het systeem van online bankieren van de bank niet waterdicht is. Normaal gezien had het systeem de 
“ongedekte” verkoop moeten tegenhouden. 

Verzoeker eist schadevergoeding van de bank.

Advies van het Bemiddelingscollege

Het College stelt vast dat verzoeker vertrouwd is met kopen en verkopen van effecten. Verzoeker heeft hier echter niet de nodige 
“serieux” aan de dag gelegd.

De bank toont aan dat bij annulatie op het scherm een boodschap verschijnt, waarin de klanten worden gewezen op de mogelijk-
heid tot uitvoering van de geannuleerde order.

Het Bemiddelingscollege stelt vast dat het systeem van de bank het mogelijk maakt orders te annuleren. Een ongedekte verkoop 
wordt normaal gezien door het systeem tegengehouden, maar in casu had verzoeker zijn opdrachten en annulatie zo vlug naeen 
doorgegeven, dat de ongedekte opdracht toch werd uitgevoerd.  De bank deelt mee dat verzoeker een uur had moeten wachten 
na de annulatie van de eerste opdracht. Die termijn wordt echter nergens uitdrukkelijk (bijvoorbeeld in het Reglement van online-
verrichtingen) aan de gebruikers van het systeem meegedeeld.

Op basis van bovenstaande overwegingen, beslist het Bemiddelingscollege dat er sprake is van gedeelde aansprakelijkheid. Ver-
zoeker heeft zich niet gedragen als een goede huisvader. De bank heeft de klant niet voldoende ingelicht over de afwikkeling bij 
annulering van orders.

Het College acht de klacht gegrond, maar legt de aansprakelijkheid voor 25% bij de verzoeker en voor 75% bij de bank. De bank 
dient 75% van de door verzoeker geleden schade te vergoeden.

Klacht gedeeltelijk gegrond. De bank heeft het advies van het College gevolgd.

Nieuwe MiFID-reglementering : implicaties voor de 
behandeling van klachten

Op 1 november 2007 trad de Europese MiFID-richtlijn(6) 
in werking. Die richtlijn heeft een dubbel doel : meer 
concurrentie tussen financiële instellingen en een betere 
consumentenbescherming. Vooral dat laatste belangt de 
Bemiddelingsdienst aan. Het is natuurlijk nog te vroeg 
om een evalutatie te maken, omdat tijdens het verslag-
jaar nog geen klacht werd behandeld op basis van de 
nieuwe reglementering.

Volgens de MiFID-richtlijn moeten financiële instellingen 
die beleggingsproducten aanbieden, hun klanten rang-
schikken in drie categorieën : mogelijke tegenpartijen, 
professionele klanten en “retailklanten”. In principe heeft 
de Bemiddelingsdienst alleen met klanten uit de laat-
ste categorie te maken. Voor particuliere klanten moet 
precieze informatie worden ingewonnen omtrent hun 
financiële draagkracht, hun ervaring, hun kennis inzake 

beleggingsproducten en de doeleinden van de beleg-
ging.  Aan de klanten mogen alleen producten worden 
aangeboden die overeenstemmen met hun profiel en ui-
teraard moeten ze correct en volledig worden ingelicht 
omtrent de kenmerken van het product, de risico’s die 
eraan verbonden zijn en de kosten. 

Het principe van “best execution” staat ook vermeld in 
de richtlijn. Volgens dat principe moet de financiële 
instelling die de aankoop- of verkooporders uitvoert, 
ervoor zorgen dat de klanten de best mogelijke voor-
waarden verkrijgen. Het gaat daarbij niet om een re-
sultaatsverbintenis, maar wel om een middelenverbin-
tenis. De instelling moet dus zorgen voor een beleid 
terzake. Daarbij moet rekening worden gehouden met 
de belangen van de klanten en moeten zij op de hoogte 
worden gesteld van dat beleid. Volgens de richtlijn is 

(6) Markets in Financial Instruments Directive – Europese Richtlijn betreffende de financiële markten. Voor meer details over de Richtlijn : 
http: //ec.europa.eu/internal market/securities/isd/mifid nl.htm en voor de omzetting in Belgisch recht :
http://www.febelfin.be/export/sites/default/febelfin/pdf/nl/communiques/20071022nl.pdf en 
http://www.cbfa.be/nl/bo/circ/pdf/ppb 2007 8 cpb.pdf
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het dus niet vereist dat voor elke transactie het beste 
resultaat wordt behaald.

Voor een aantal transacties geldt er echter geen raad-
gevingsplicht. Het gaat om transacties in de categorie 
“execution only” (loutere uitvoering).  Wanneer de klant 
zelf het product kiest en de financiële instelling alleen 
informatie heeft verstrekt, dan is de klant volledig aan-
sprakelijk voor wat hij doet. Tot die categorie kunnen al-
leen waarden behoren die op een markt zijn genoteerd 
of die niet als complexe producten worden beschouwd. 
In de eerste plaats gaat het daarbij om verrichtingen via 
internet zonder rechtstreeks contact tussen de klant en 
een personeelslid van de financiële instelling.

De nieuwe MiFID-reglementering zorgt niet voor een 
fundamentele wijziging inzake de criteria die de Bemid-

delingsdienst moet hanteren bij het onderzoek van de 
klachten, met name de kwaliteit van de informatie die 
werd verstrekt, de geschiktheid van de producten in het 
licht van de doelstellingen en de financiële draagkracht 
van de klanten. De vernieuwing die de richtlijn met zich 
brengt, ligt vooral op het gebied van de vormvoorschrif-
ten. In principe zou de Bemiddelingsdienst daardoor 
over een vollediger dossier kunnen beschikken. Dankzij 
duidelijke aanwijzingen omtrent het profiel van de klant 
zou het bijvoorbeeld gemakkelijker moeten zijn na te 
gaan of het product tegemoet komt aan de behoeften 
van de belegger en strookt met de risico’s die hij wil of 
kan op zich nemen. Uiteraard betekent dit niet dat de 
Bemiddelingsdienst in voorkomend geval niet moet na-
gaan of de documenten zorgvuldig genoeg zijn opge-
steld en stroken met de werkelijkheid.

Beleggingen in financiële instrumenten – Enkele raadgevingen

Zich goed informeren over de risico’s verbonden aan een beleggingsproduct. 

De documenten lezen alvorens ze te ondertekenen en uitleg vragen wan-
neer men bepaalde zaken niet begrijpt.

Wanneer er sprake is van kapitaalgarantie, zich ervan bewust zijn :

dat de waarborg doorgaans niet geldt bij verkoop vóór de vervaldatum ◗

dat de waarborg doorgaans niet van toepassing is op de opbrengst. Als  ◗

de vervaldatum nog veraf ligt, kan er eventueel een grote winstderving 
zijn als er geen coupon wordt verdeeld. 

Wanneer het product aanzienlijke gewaarborgde coupons biedt bij de 
aanvang van de belegging :

goed nagaan wat de opbrengst is die daarna zal worden toegekend en  ◗

of die al dan niet aanzienlijk zullen zijn.

nagaan of de gewaarborgde coupons overeenstemmen met het ver- ◗

wachte rendement van de belegging.

Regelmatig de evolutie van de portefeuille volgen en de financiële instel-
ling contacteren zodra men ziet dat het rendement niet is wat men ervan 
verwacht.

Voor ogen houden dat een hoog rendement steeds samengaat met een 
groot risico.

Zich goed informeren alvorens transacties via internet uit te voeren. 
Nooit iets doen waarvan men niet zeker is.

Ermee rekening houden dat een effectenoverdracht veel tijd kan vergen 
en daaraan denken wanneer men in de tussentijd een transactie wil uit-
voeren.

Zorgvuldig de vragenlijst invullen wanneer de financiële instelling vra-
gen stelt omtrent uw profiel in het kader van de nieuwe MiFID-reglemen-
tering.
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2.1.2. Spaarrekeningen
De Bemiddelingsdienst heeft zich in 2007 gebogen over 
een vijftigtal dossiers in verband met spaarrekeningen. 
De regelgeving ligt vervat in artikel 2 van het koninklijk 
besluit ter uitvoering van het Wetboek op de Inkomsten-
belasting, onder meer gewijzigd bij het koninklijk besluit 
van 1 juli 2006.

Bij dat koninklijk besluit zijn ingrijpende wijzigingen 
aangebracht in de berekening van de basisrente, de 
aangroeipremie en de getrouwheidspremie, waarvan 
de verwervingsperiode begint te lopen op 1 januari 
2007. Zo mag wat de basisrente betreft, in geval van een 
geldafhaling, geen terugrekening gebeuren van maxi-
mum zeven kalenderdagen. De berekening van de ba-
sisrente begint één dag na de storting en stopt één dag 
vóór de afhaling. 

Daarnaast mag de aanvang van de verwervingsperiodes 
van de aangroei- en getrouwheidspremie niet langer via 
het frequent gebruikte systeem van “kalenderquinzaines” 
worden georganiseerd. De aangroei- en  getrouwheids-
premies moeten per kalenderdag beginnen te lopen. 

In 2002 keurde de Belgische Vereniging van Banken een 
aanbeveling goed in verband met “transparantie inzake 
de premievergoedingen op gereglementeerde spaarde-
posito’s”. (www.abb-bvb-be/gen/nl/missorg_banques.
html).

De meeste van de klachten die aan de Bemiddelings-
dienst worden voorgelegd, hebben betrekking op de 
berekening van de basisrente, de aangroeipremie en de 
getrouwheidspremie. Deze klachten vinden veelal hun 
oorsprong in een slecht begrip van voornoemde basis-
begrippen.

Zo zijn sommige klanten ervan overtuigd dat de basis-
intrest gegarandeerd is gedurende de hele looptijd van 
een promotieactie. Ook al bestaan er uitzonderingen, in 
de regel komt het echter zelden voor dat de basisintrest 
zelf is gewaarborgd. Andere klanten zijn dan weer de 
mening toegedaan dat een zelfde som geld meermaals 
een aangroeipremie kan opbrengen. Dit druist regelrecht 
in tegen het principe van een aangroeipremie, d.i. een 
premie ter vergoeding voor het aanbrengen van “vers” 
geld bij een financiële instelling. 

Er mag ook niet uit het oog verloren worden dat de aan-
groeipremie en de getrouwheidspremie niet tegelijk 
kunnen verworven worden. De aanvang van de verwer-
vingsperiode van de getrouwheidspremie begint inder-
daad pas na de verwerving van de aangroeipremie te 
lopen.

De Bemiddelingsdienst werd herhaaldelijk geconfron-
teerd met klachten waarbij cliënten aanzienlijke afhalin-
gen doen luttele dagen vóór de verwerving van de pre-
mies. Dergelijke problemen kunnen worden voor komen 
als de klanten hun licht opsteken bij hun financiële 
instelling vooraleer ze geld afhalen.

De aandacht van de Bemiddelingsdienst werd ook ge-
vestigd op een risicovolle werkwijze van een financiële 
instelling. Wat gebeurt er ? De premies worden op de 
rekening van de cliënt geboekt, zij het met een latere 
valutadatum, nog vóór ze effectief verworven zijn. De 
nietsvermoedende klant die op dat ogenblik belangrijke 
bedragen van zijn rekening haalt, zal daardoor zijn pre-
mies verliezen. Vermits de intrestberekening maar één 
keer per jaar wordt geboekt, kan hij het jaar daarop een 
correctie voorgeschoteld krijgen. De Bemiddelingsdienst 
heeft de bank erop gewezen dat dergelijke werkwijze ris-
kant is. De betrokken bank heeft beloofd haar werkwijze 
aan te passen. 
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2007.0157 – Boeking van de getrouwheidspremie vóór verwerving

De bank boekte op 24 december 2005 de intresten en getrouwheidspremie op de spaarrekening van verzoeker. Op 
30 december 2005 doet verzoeker een overschrijving van deze spaarrekening. Een jaar later wordt de getrouwheids-
premie opnieuw gedebiteerd. Verzoeker is het daarmee niet eens.

De bank deelt mee dat de intresten en premies steeds worden geboekt op 24 december met valutadatum 1 januari. Verzoe-
ker had op 30 december 2005 geld van zijn rekening gehaald, zodat toen pas bleek dat de getrouwheidspremie voor dat jaar 
niet was verschuldigd. De voorwaarde is inderdaad dat de gelden onafgebroken gedurende 12 maanden op de rekening 
blijven staan, zoals bepaald in de Algemene Voorwaarden. De rechtzetting gebeurde pas een jaar later, vermits de bank 
slechts eens per jaar intresten boekt.

Advies

De Bemiddelingsdienst is van oordeel dat de bank de aandacht van de klant erop had moeten vestigen dat de boeking gebeurde 
met een latere valutadatum. Er wordt daarom aangedrongen op een vergoeding voor de verzoeker.

De bank heeft het advies van de Bemiddelingsdienst gevolgd en heeft de getrouwheidspremie teruggeboekt op de rekening van 
verzoeker. Zij kondigde aan dat een onderzoek werd gestart om te zien of de intresten voortaan op 31 december konden worden 
geboekt teneinde dergelijke misverstanden in de toekomst te voorkomen.

Klacht gegrond.

2005.1496 – Premies bij een spaarrekening – aangroei- en getrouwheidspremie  
niet tegelijkertijd

Verzoeker opende een spaarrekening bij de bank om in aanmerking te komen voor een actie 2+2. Hij laat het bedrag dat hij op 
die rekening stortte, gedurende dertien maanden staan. Hij verbaast zich erover dat hij geen getrouwheidspremie krijgt.

Advies

Alle banken moeten de wetgeving ter zake volgen. In de wet is uitdrukkelijk bepaald dat een aangroeipremie en een getrouw-
heidspremie niet mogen worden gecumuleerd. Na de eerste zes maanden is de aangroeipremie verworven. Dan pas begint de 
getrouwheidspremie te lopen. In casu stond het geld na de verwerving van de aangroeipremie maar een goeie zeven maanden op 
de rekening. De getrouwheidspremie is dus nog niet verworven. Verzoeker heeft gekregen waarop hij recht  had.

Klacht ongegrond.

2007.0366 – Berekening getrouwheidspremie

Verzoeker vraagt zich af of de intrestafrekening op 01/01/2007 van zijn spaarrekening correct werd berekend. De getrouw-
heidspremie die hij de vorige jaren kreeg, werd inderdaad zo goed als niet toegekend bij de laatste berekening waar tot op 
07/08/2006 een aanzienlijk saldo op stond.

De basisbegrippen in een notendop
De basisrente begint te lopen vanaf de kalenderdag volgend op de stor-
ting en houdt op te lopen de kalenderdag van de opvraging.

De aangroeipremie begint te lopen vanaf de kalenderdag volgend op de 
storting. De gelden moeten minstens 6 maanden aangehouden blijven op-
dat de aangroeipremie kan worden verworven. 

De getrouwheidspremie begint te lopen de kalenderdag volgend op de 
storting (indien er geen aangroeipremie van toepassing is), of onmiddellijk 
nadat de aangroeipremie is verworven. De bedragen moeten 12 opeenvol-
gende maanden op dezelfde rekening ingeschreven blijven, of indien per 
kalenderjaar ten minste 11 opeenvolgende maanden van datzelfde kalen-
derjaar op dezelfde rekening ingeschreven blijven.
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Het saldo van zijn spaarrekening op 01/01/2006 bedroeg 39.105,30 EUR. Op 07/08/2006 werd een afhaling geregistreerd 
van 39.000 EUR.

Advies

Na de berekening van de getrouwheidspremie voor het jaar 2005, verworven op 01/01/2006, begint een nieuwe periode van twaalf 
maanden voor de berekening van de premie voor het jaar 2006, verworven op 01/01/2007.

Aangezien het bedrag geen twaalf maanden ononderbroken op de spaarrekening is blijven staan sinds de berekening van de 
getrouwheidspremie voor 2005, kon geen premie voor 2006 worden toegekend.

Gezien het voorafgaande, is de bank geen getrouwheidspremie verschuldigd op het in augustus 2006 afgehaalde bedrag en werd 
de intrestafrekening correct berekend.

Klacht ongegrond.

2.2. Betaalmiddelen
2.2.1. Misbruik bank- en kredietkaarten
Jaarlijks wordt de Bemiddelingsdienst verzocht zich uit 
te spreken in tal van dossiers die handelen over  misbruik 
van gestolen bank- en kredietkaarten. Deze materie is 
geregeld bij de wet van 17 juli 2002 betreffende de elek-
tronische betalingen. 

In artikel 8, § 2, van die wet is bepaald dat de kaarthou-
der aansprakelijk is voor de gevolgen van het verlies of 
de diefstal van de kaart tot een bedrag van 150 EUR, be-
halve wanneer hij zich schuldig heeft gemaakt aan grove 
nalatigheid of frauduleus heeft gehandeld.

De hamvraag is bijgevolg : wanneer wordt het gedrag 
van de kaarthouder bestempeld als grove nalatigheid ?

Het staat buiten kijf dat het noteren door de kaarthouder 
van zijn persoonlijk identificatienummer of van enigerlei 
andere code (geheime code) in een makkelijk herkenbare 
vorm, meer bepaald op de kaart of op een voorwerp of do-
cument dat de houder bij de kaart bewaart, alsook het niet 
onverwijld meedelen van  verlies of diefstal, als voorbeelden 
van grove nalatigheid worden beschouwd. De wetgever 
heeft voor deze twee hypotheses elke twijfel weggenomen.

Bij de beoordeling van de nalatigheid, moet de rechter 
rekening houden met alle feitelijke omstandigheden. 
Het misbruik van de kaart met de juiste code vormt vol-
gens de wetgever op zich geen voldoende vermoeden 
van nalatigheid door de kaarthouder.

De Bemiddelingsdienst, en in voorkomend geval het 
Bemiddelingscollege, zullen in dergelijke dossiers een 
minutieus onderzoek voeren naar de feitelijke omstan-
digheden. Werd de geheime code door de dief correct 
ingetikt bij de eerste poging of had hij daarentegen ver-
scheidene pogingen nodig ? Werd enkel de kaart ont-
vreemd of de hele portefeuille? Is er veel tijd verlopen 
tussen de laatste niet betwiste verrichting door de kaart-
houder en het tijdstip waarop de diefstal vermoedelijk 
plaatsvond ? Zo niet, heeft de kaarthouder een uitge-
breid traject afgelegd tussen beide tijdstippen ?

Wanneer op basis van de antwoorden op die vragen blijkt 
dat er voor het onmiddellijk correct intikken van de code 
geen andere verklaring kan worden gevonden dan het 
rechtstreeks of onrechtstreeks bewaren van de code in de 
portefeuille, zal de Bemiddelingsdienst besluiten dat de 
kaarthouder blijk heeft gegeven van grove nalatigheid.

Opvallend is het aantal dossiers waarbij de kaart in de 
selfbankruimte wordt gestolen. Er bestaan verscheidene 
listen die dieven hanteren om de kaart en de code aan de 
kaarthouder te ontfutselen.

Sommige dieven doen zich onwetend voor en roepen de 
hulp in van een wachtende klant. Als de niets vermoe-
dende klant aan de hand van zijn kaart toont hoe de au-
tomaat werkt, zijn de dieven in hun opzet geslaagd : zij 
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hebben de klant geobserveerd toen hij zijn code intikte 
en met een trucje slagen zij er achteraf in om zijn kaart 
te bemachtigen. De klant daarentegen is ervan overtuigd 
dat zijn kaart werd ingeslikt door de geldautomaat en 
verlaat de selfbankruimte. Wanneer hij zich de volgende 
ochtend aanbiedt in het kantoor, wacht hem een onaan-
gename verrassing : aanzienlijke bedragen werden van 
zijn rekening gehaald !

Andere dieven gaan te werk als volgt. Ze beweren dat 
hun kaart geblokkeerd is en vragen aan een wachtende 
klant om zijn kaart in de gleuf te steken teneinde op die 
manier aan de kaart te geraken. Sommige dieven laten 
dan weer een briefje van vijf euro rondslingeren om de 
klant af te leiden, zodat hij verstrooid de selfbankruimte 
verlaat zonder kaart. De dieven hebben in beide geval-
len de klant reeds gadegeslagen bij de uitvoering van 
de verrichting en zijn zo de code aan de weet gekomen. 
Indien hun list slaagt, geraken de dieven ook in het be-
zit van de kaart en kunnen ze ongestoord geld afhalen. 
Hieronder staan een aantal samenvattingen van advie-
zen met betrekking tot die problematiek.

Aan de Bemiddelingsdienst werd eveneens de vraag 
gesteld of de keuze van de geboortedatum als code 

door een kaarthouder wiens hele portefeuille werd 
ontvreemd, als voorbeeld van grove nalatigheid moet 
worden beschouwd. De Bemiddelingsdienst heeft ge-
oordeeld dat de kaarthouder in dat geval blijk geeft van 
grove nalatigheid. De code kan inderdaad gemakkelijk 
worden achterhaald via documenten die de kaarthouder 
in zijn portefeuille bewaart. 

Ook waren er dossiers waarbij de verzoeker bepaalde 
verrichtingen met zijn kaart betwist, echter zonder dat 
zijn kaart was ontvreemd. Verzoeker beweert dat hij het 
slachtoffer was van een bende die erin geslaagd was de 
magneetband van zijn kaart te kopiëren (“skimming”). 
Uit de analyse van dergelijke dossiers blijkt vaak dat de 
betwiste verrichtingen plaatsvonden in België. Vermits 
Belgische terminals zo zijn uitgerust dat de chip nodig 
is voor de uitvoering van een verrichting met een Bel-
gische kaart en de chip in dit stadium niet kan worden 
gekopieerd, moet de door de kaarthouder aangevoerde 
hypothese worden uitgesloten. Vaak komt de Bemidde-
lingsdienst in dergelijke dossiers tot het besluit dat ie-
mand uit de directe omgeving van de kaarthouder weet 
had van de geheime code en erin slaagde de kaart nu en 
dan te “lenen”.

Belangrijk :
Noteer uw code niet op uw kaart noch op een document dat u bewaart in 
uw portefeuille.

Gebruik geen gemakkelijk te achterhalen code zoals uw geboortedatum.

Leg de nodige discretie aan de dag wanneer u de code intikt. 

Als u de selfbankruimte verlaat zonder kaart in de mening dat de kaart 
werd ingeslikt door de geldautomaat, verwittig onmiddellijk CardStop op 
070/344.344.

2007.0752 – Laat u niet afleiden !

Op vrijdag 1 september 2006 rond 17u haalde verzoeker geld af aan de geldautomaat. Alles verliep normaal totdat hij zijn 
kaart terug moest krijgen. Zijn bankkaart werd door het toestel ingehouden. 

Op dat ogenblik stond er iemand achter verzoeker die hem wist te vertellen dat zijn kaart ook was ingehouden en het toestel 
niet goed werkte. Vervolgens verliet verzoeker de selfbankruimte zonder zijn kaart. Toen hij ’s anderendaags het kantoor 
binnenstapte, stond hij voor een onaangename verrassing : hij kreeg te horen dat zijn kaart niet werd aangetroffen in de 
geldautomaat en dat dieven erin geslaagd waren om met zijn kaart  in totaal 1.400 EUR te ontvreemden.

De bank liet weten dat zij geen schadeloosstelling zou toekennen om de volgende redenen : (1) Op het scherm van de automaat 
staan duidelijke instructies aangegeven. Zo verschijnt er onder meer de tekst  “Als u tijdens een verrichting wordt afgeleid en deze 
automaat verlaat zonder uw kaart te verwijderen, bel dan onmiddellijk CardStop op 070/344.344 om ze te laten blokkeren. Zelfs 
wanneer u overtuigd bent dat ze werd ingeslikt.” (2) Het scherm toont ook een bijkomende instructie ”Tik uw geheime code discreet 
in.” (3) De code werd onmiddellijk bij de eerste poging correct ingetikt. (4) Het verzuim om CardStop onverwijld in kennis te stellen 
van verlies of diefstal van de kaart wordt in de algemene voorwaarden als een voorbeeld van grove nalatigheid beschouwd.

Advies

De Bemiddelingsdienst treedt de bank bij in haar redenering. Verzoeker heeft zich schuldig gemaakt aan grove nalatigheid.

Klacht ongegrond.
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2006.0852 – Opgepast voor oplichters in een selfbankruimte !

Een klant gaat binnen in een selfbankruimte. Hij wordt aangesproken door twee jongeren die beweren dat hun bankkaart 
door de geldautomaat is ingeslikt. Daarop toont de klant hoe zijn kaart werkt, maar blijkbaar blijft die kaart ook steken en 
slaagt hij er niet in om ze weer uit het toestel te halen. Pas ’s anderendaags gaat hij opnieuw naar het kantoor en merkt hij 
dat zijn kaart in feite gestolen is. Daarop tekent hij verzet aan.

De klant merkt dat op frauduleuze wijze geld is afgehaald vooraleer hij verzet had aangetekend en eist dat die bedragen 
worden teruggestort.

De bank weigert, omdat de klant de veiligheidsvoorschriften niet heeft gevolgd. De klanten krijgen inderdaad aanmaningen 
tot voorzichtigheid en discretie via de terminals en via de rekeninguittreksels. Bovendien had de klant CardStop niet op de 
hoogte gebracht zodra hij merkte dat zijn kaart was verdwenen, ook waren de omstandigheden van die aard dat zijn wan-
trouwen moest worden gewekt.

Advies

De Bemiddelingsdienst bevestigt het standpunt van de bank. In de wet van 17 juli 2002 staat uitdrukkelijk vermeld dat wie niet 
onmiddellijk na diefstal of verlies de emittent op de hoogte brengt, zich schuldig maakt aan grove nalatigheid.

Klacht ongegrond.

2006.1524 – Kaart ontfutseld door oplichters in een selfbankruimte

Op zondag 7 mei 2006, tussen 16u en 17u, werd verzoekster het slachtoffer van diefstal van haar bankkaart, die daarna voor 
frauduleuze doeleinden werd gebruikt. Verzoekster haalde 20 EUR af in het bankkantoor. Ze werd afgeleid door twee perso-
nen die zich in het sas van het kantoor bevonden en zich vreemd gedroegen.

Eerst ging ze naar de automaat rechts naast de ingangsdeur, stak haar kaart in de daartoe voorziene gleuf en voelde enige 
weerstand.  Daarop ging ze naar het middenloket en haalde er 20 EUR af.  De vrouwelijke helft van het koppel sprak haar aan 
met de boodschap dat haar kaart was geblokkeerd en vroeg haar of ze de kaart van verzoekster  in de geldautomaat mocht 
steken waarin de kaart vastzat.  Verzoekster weigerde dat formeel.  Nadat ze het geld had afgehaald, nam ze haar rekening-
uittreksels.  De vrouw kwam naar haar toegestapt en vroeg opnieuw naar haar kaart ; verzoekster voelde zich bedreigd en 
verliet het kantoor. 

Op haar zichtrekening gekoppeld aan de kaart en haar depositoboekje werden tussen 7 mei 16.57u en 8 mei 13.20u onge-
veer 25 afhalingen/uitgaven verricht voor een totaal bedrag van ongeveer 6.500 EUR.

Verzoekster heeft pas ‘s anderendaags 8 mei rond 16u gemerkt dat haar kaart was verdwenen toen ze die wilde gebruiken voor 
een betaling.  Ze heeft dan onmiddellijk contact genomen met haar bank, die haar vermoeden heeft bevestigd en haar op de 
hoogte heeft gebracht van de afhalingen die hadden plaatsgevonden.  De kaart werd geblokkeerd op 8 mei om 16.40u.

De bank kwam tot de vaststelling dat de betwiste verrichtingen het werk waren van iemand die de bij de kaart horende 
code kende, en dat de aangifte van de diefstal bijna 24 uur later gebeurde. De bank was dan ook van oordeel dat verzoekster 
zich niet aan de veiligheidsvoorschriften had gehouden, aangezien ze niet al het nodige had gedaan om haar persoonlijk en 
vertrouwelijk codenummer geheim te houden en om ervoor te zorgen dat de diefstal en het misbruik van de kaart zo snel 
mogelijk werden gemeld.  Voor de bank is het duidelijk dat verzoekster zich schuldig heeft gemaakt aan grove nalatigheid 
en dus wil ze alleen ten belope van de overschrijding van het wekelijkse grensbedrag (3.500 EUR per rekening en per week) 
een schadevergoeding betalen; ze betaalt 1.979,95 EUR terug. Verzoekster lijdt dus nog altijd een nadeel van 4.500 EUR.

Verzoekster heeft klacht ingediend bij de lokale politie en één van de daders geïdentificeerd. Die persoon kon worden op-
gepakt en verhoord. Het dossier zou bij de onderzoeksrechter berusten.

Verzoekster betwist dat er sprake kan zijn van enigerlei grove nalatigheid en vraagt een schadevergoeding voor de fraudu-
leuze geldafhalingen.

Advies van het Bemiddelingscollege

Volgens het College kan aan verzoekster geen grove nalatigheid worden aangewreven wat de omstandigheden betreft waarin de 
diefstal plaatshad.

Toen verzoekster op 7 mei 2006 de bank verliet was ze nog steeds in het bezit van haar handtas en portefeuille en was ze alleen 
haar kaart kwijtgespeeld aan bijzonder gewiekste oplichters, zoals later zou blijken.  Op 7 mei gaf verzoekster duidelijk blijk van 
alertheid, omdat ze vreesde te worden aangevallen.  Toen ze het kantoor verliet, was ze opgelucht dat ze heelhuids aan die per-
sonen was kunnen ontsnappen.  Aangezien verzoekster ervan overtuigd was ze dat nog steeds in het bezit van haar kaart was en 
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vermits ze nog haar  portefeuille en handtas bij zich had, is het College van oordeel dat haar geen grove nalatigheid kan worden 
aangewreven, omdat ze niet had gecontroleerd of haar bankkaart nog steeds in haar handtas stak.

Verzoekster legt uit dat de manier waarop de oplichters haar kaart hebben ontfutseld, volslagen ongekend is en dat ze nog steeds 
niet begrijpt hoe zoiets kon gebeuren. Ze verklaart dat ze zich bij het intikken van haar geheime code, zoveel mogelijk heeft afge-
schermd om indiscrete blikken te ontlopen en dat ze de code nooit aan iemand heeft meegedeeld.

Ze heeft de bank op de hoogte gebracht, zodra ze merkte dat haar kaart verdwenen was.

Uit de omstandigheden waarin de diefstal plaatsvond, blijkt dat verzoekster zich absoluut niet daaraan verwachtte toen ze zich in 
het bankkantoor bevond en dat het ging om erg sluwe beroepscriminelen.

Tevens moet erop worden gewezen dat verzoekster in een brief van 12 juni 2006 de bank ervan beschudigde haar niet te hebben in-
gelicht dat er gedurende vijf maanden gevallen waren geweest van diefstal en misbruik van bankkaarten door oplichters, vooral in de 
kantoren in die regio, waaronder de woonplaats van verzoekster.  De bank ontkent die feiten niet in haar antwoord op 15 juni 2006.

Gelet op het voorgaande is het College van oordeel dat de klacht van verzoekster ontvankelijk en gegrond is voor het bedrag van 
4.350 EUR (frauduleuze geldafhalingen met aftrek van 150 EUR, zoals bepaald in artikel 8 van de wet van 17 juli 2002), op voor-
waarde dat verzoekster een subrogerende kwitantie ten gunste van de bank ondertekent.

Klacht gegrond. De bank heeft het advies van het College gevolgd.

2007.0243 – Diefstal van een kaart tijdens een feest : heeft de klant zich schuldig gemaakt 
aan grove nalatigheid ?

In de nacht van 12 op 13 augustus 2006 werd de bankkaart van verzoeker gestolen in Frankrijk toen hij deelnam aan een 
jaarlijks feest waarop duizenden bezoekers afkomen.

De kaart bevond zich in de portefeuille van zijn vriendin en die portefeuille stak in een tas waarin in het grootste vakje een 
camera stak en in de achterzak (dus tegen de buik van verzoeker) de portefeuille met de bankkaart.

Verzoeker verklaart dat hij die tas steeds op zijn borst heeft gedragen.

Op 12 augustus 2006 om 22.52u haalde hij geld af aan een geldautomaat in een straat waar veel volk aanwezig was.

Het kan dat iemand op dat ogenblik zijn code heeft gezien.

Rond 3u in de morgen ziet verzoeker een groot aantal portefeuilles die op de grond liggen en controleert hij of de porte-
feuille nog steeds in de achterzak van de tas steekt. Hij merkt dat zijn portefeuille is gestolen.

Om 3.30u in de morgen laat hij zijn kaart via cardstop blokkeren en dient op 13 augustus bij de Gendarmerie klacht in we-
gens diefstal van zijn bankkaart.

Bij zijn terugkeer in België merkt hij dat er via drie geldafhalingen in totaal 600 EUR is afgehaald op 13 augustus tussen 1.50u 
en 1.52u ‘s morgens. Bij die afhalingen werd de geheime code onmiddellijk juist ingetikt.

De bank weigert verzoeker terug te betalen omdat hij zich naar haar oordeel schuldig heeft gemaakt aan grove nalatigheid 
om twee redenen :

Toen verzoeker op 12 augustus rond 11u ‘s avonds geld afhaalde, zou hij zijn code niet hebben afgeschermd, ook al was 1. 
er op dat ogenblik veel volk. Daarbij zou hij dus de veiligheidsvoorschriften hebben overtreden die staan vermeld in de 
algemene voorwaarden die op het ogenblik van de feiten van toepassing waren.

Aangezien de kaart in de achterzak stak van de tas die verzoeker op zijn borst droeg, veronderstelt de bank dat hij zijn 2. 
tas, al was het maar voor een ogenblik, op de grond heeft geplaatst en op die manier de kans gaf aan de dief, omdat het 
voor haar moeilijk aanneembaar is dat de dief de ritssluiting kon openmaken, de portefeuille uit de tas kon nemen en 
die opnieuw kon sluiten zonder dat verzoeker daarvan iets merkte. De bank vindt dan ook dat verzoeker voornoemde 
voorwaarden heeft overtreden en zich dus schuldig heeft gemaakt aan grove nalatigheid in die zin dat hij zijn kaart op 
een openbare plaats niet in het oog heeft gehouden.

Verzoeker wijst erop dat hij zijn code niet op een discretere manier kon intikken dan zoals hij tijdens het bewuste feest had 
gedaan. Hij betwist formeel dat hij zijn tas ergens heeft neergezet gezien de inhoud ervan en bevestigt dat hij die tas steeds 
op zijn borst heeft gedragen.

Hij is van oordeel dat wegens de aanwezigheid van een massa mensen op dat feest de kans bestaat dat een professionele 
zakkenroller zijn kaart heeft gestolen tussen al die bezoekers.

Volgens hem is er geen sprake van grove nalatigheid en dus vraagt hij om een schadevergoeding voor de frauduleuze geldafhalingen.
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Advies van het Bemiddelingscollege

Overeenkomstig de wet is het College van oordeel dat het intikken van de juiste code bij het eerste frauduleuze gebruik van de kaart 
niet kan worden beschouwd als een voldoende vermoeden omtrent grove nalatigheid begaan door de consument, tenzij wanneer 
uit de overige feiten geen andere interpretatie kan worden afgeleid.

In onderhavig geval komt het College tot de conclusie dat wat de omstandigheden van de diefstal betreft, aan verzoeker geen 
grove nalatigheid kan worden aangewreven.

Er is niets dat doet vermoeden dat de code bij de kaart stak, aangezien de kaart zich in de portefeuille van een derde persoon be-
vond in een tas samen met andere zaken die niet aan verzoeker toebehoorden.

Wel is het volstrekt denkbaar dat een professionele dief de code heeft gezien wanneer op 12 augustus 2006 voor het laatst geld 
werd afgehaald aan een geldautomaat in een straat in Dax.

Het feit dat de dief de geheime code van de kaart kende, bewijst niet dat verzoeker onvoorzichtig of nalatig is geweest toen hij zijn 
code intikte bij die geldafhaling.

Er is niets waaruit blijkt dat verzoeker zijn tas samen met zijn kaart op het ogenblik van de feiten niet in het oog heeft gehouden. 
Dit is louter een veronderstelling van de bank die op geen enkel bewijs steunt. Wel is het zo dat in die massa volk een professionele 
dief de kaart heeft kunnen stelen zonder dat verzoeker zich daarvan bewust was.

Op basis van het voorgaande is het College van oordeel dat het verzoek van verzoeker gegrond is voor een bedrag van 450 EUR (de 
bedragen die op frauduleuze wijze werden afgehaald min 150 EUR, zoals bepaald in artikel 8 van de wet van 17 juli 2002).

Klacht gegrond. Advies gevolgd door de bank.

2006.0998 – Gestolen bankkaart - diezelfde dag nog gebruikt door de kaarthouder –  
één code voor verscheidene kaarten

Op zaterdag 03.12.05, tussen 18.00u en 18.30u, werd de portefeuille van verzoekster gestolen in Antwerpen centrum. In de 
portefeuille bevonden zich een aantal bankkaarten. Vanaf 18.44u werd met de eerste bankkaart een afhaling gedaan en 
daarna ook met de andere kaarten. Pas wanneer ze terug thuis is, stelt verzoekster vast dat haar portefeuille is verdwenen en 
informeert ze onmiddellijk CardStop. Verzoekster stelt dat de geheime code niet in de portefeuille stak. Ze deelt wel mee dat 
ze voor alle kaarten maar één geheime code had gekozen.

Advies van het Bemiddelingscollege

Volgens de wet is de houder van de kaart, tot op het ogenblik waarop CardStop wordt gecontacteerd,  aansprakelijk  voor de ge-
volgen van de diefstal of het verlies van de kaart tot een bedrag van 150 EUR, behalve wanneer de houder met grove nalatigheid 
of frauduleus heeft gehandeld, in welk geval het bepaald minimumbedrag niet van toepassing is.

Voor de beoordeling van de nalatigheid moet met het geheel van de feitelijke omstandigheden rekening worden gehouden.

Het Bemiddelingscollege is van mening dat de volgende feiten samen gewichtige, bepaalde en overeenstemmende vermoedens 
doen ontstaan omtrent grove nalatigheid begaan door verzoekster :

de gehele portefeuille werd gestolen, met daarin onder meer de identiteitskaart van verzoekster; ◗

voor het misbruik van de eerste kaart waren twee pogingen nodig. Voor de andere kaarten was de code vanaf de eerste po- ◗

ging correct;

de misbruiken van de kaarten hadden plaats binnen het uur na het tijdstip waarop verzoekster de diefstal van de kaarten  ◗

situeert;

verzoekster had één van de kaarten dezelfde dag nog gebruikt. Dit gebeurde echter in de voormiddag in een supermarkt op  ◗

Linkeroever. Het lijkt dan ook weinig waarschijnlijk dat de dief de code heeft gezien en dan verzoekster gedurende meer dan 
vijf uur heeft gevolgd met de bedoeling haar portefeuille te stelen.

Het Bemiddelingscollege beklemtoont dat het gebruik van één code voor verscheidene kaarten op zich niet als een vorm van grove 
nalatigheid kan worden beschouwd.

Klacht niet gegrond.
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2.2.2. Frauduleuze afhalingen :  
 valse overschrijvingen en afhalingen  
 met identiteitskaart
Ook in 2007 zijn frauduleuze afhalingen herhaaldelijk ter 
sprake gekomen. Sommige bedriegers onderscheppen 
overschrijvingen om ze vervolgens te vervalsen. Ande-
ren gooien het dan weer over een andere boeg en halen 
geld af aan het loket met behulp van een gestolen iden-
titeitskaart.

Deze materie werd reeds uitvoerig behandeld in het jaar-
verslag 2006. 

Graag willen wij nogmaals de aandacht vestigen op het 
basisprincipe. Voor de bank geldt er een restitutieverplich-
ting : de bank is verplicht tot terugstorting van bedragen 
die zij in bewaargeving heeft gekregen. De terugbetalin-
gen aan derden zijn niet bevrijdend, behalve natuurlijk 
wanneer de betaling werd verricht op verzoek van de re-
keninghouder. 

In rechterlijke uitspraken wordt ter verantwoording door-
gaans verwezen naar artikel 1239 van het Burgerlijk Wet-
boek, waarin staat dat “de betaling moet gedaan worden 
aan de 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 in-
dien hij er voordeel uit getrokken heeft”. 

Kortom, tenzij anders bedongen, is een bank die zonder 
mandaat een bedrag terugbetaalt aan een andere per-
soon dan de rekeninghouder, niet vrijgesteld van de ver-
plichting tot teruggave. 

In 2006 heeft het Bemiddelingscollege in twee dossiers ge-
oordeeld dat het exoneratiebeding waarop de financiële 
instelling zich beroept, in strijd is met artikel 32, § 11, van de 
wet van 14 juli 1991 betreffende de handelspraktijken, dat 
stelt dat een beding waarbij de verkoper van zijn aanspra-
kelijkheid wordt ontslagen “voor het niet uitvoeren van een 
verbintenis die één van de voornaamste prestaties van de 
overeenkomst vormt”, onrechtmatig en verboden is.  

Evenwel zou de bank aan de restitutieverplichting kun-
nen ontkomen door zich te beroepen op de schijnthe-
orie. Dan moet de bank bewijzen dat haar klant op een 
of andere manier, zij het zelfs niet-foutief, heeft meege-
werkt aan het opwekken van de schijn dat de overschrij-
vingsopdracht van hem afkomstig is. In een dossier dat 
dit jaar werd voorgelegd aan het Bemiddelingscollege, 
kwam het College tot het besluit dat de bank niet het 
bewijs leverde dat de klant had bijgedragen tot het op-
wekken van de schijn.

In een ander dossier dat onder de aandacht van het Be-
middelingscollege werd gebracht, oordeelde het College 
dat de bank zich terecht had beroepen op een clausule 
van risico-allocatie.

In drie samenvattingen van adviezen van het Bemidde-
lingscollege vindt u een treffende illustratie van die  pro-
blematiek.

Niet vergeten !
De consumenten moeten zich ervan bewust zijn dat geldafhalingen 
kunnen gebeuren aan het loket enkel en alleen op vertoon van een 
identiteitskaart. Laat dan ook niet na uw kantoor op de hoogte te 
brengen van de diefstal van uw identiteitskaart !

Leg de nodige nauwgezetheid aan de dag wanneer u werkt met over-
schrijvingsformulieren :

bewaar ze steeds achter slot en grendel; ◗

vermijd ook om ze via de post te versturen. Gebruik bij voorkeur self-ban- ◗

king of pc-bankieren;

als u ze deponeert in een brievenbus van het kantoor buiten de openings- ◗

uren, vergewis u ervan dat de brievenbus beveiligd is.
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2006.1485 – Valse overschrijving : niet-toepassing van de schijntheorie 

Verzoekster werkt in een Zuid-Amerikaans land. Zij heeft een bankrekening in België. Volgens haar stuurt zij gewoonlijk 
naar haar bankkantoor betaalopdrachten via fax of per brief teneinde geld over te schrijven vanop haar rekening in België 
naar de rekening die zij heeft in het Verenigd Koninkrijk. Zij voegt daaraan toe dat in de instructies steeds duidelijk wordt 
vermeld dat het gaat om de betaling van de opleidingskosten voor haar kinderen en dat nooit meer dan 12.500 EUR  wordt 
overgeschreven.

Via de post kreeg het bankkantoor een brief gedateerd op 16 juni 2005 waarin de opdracht werd gegeven om 25.500 EUR te 
storten op een bankrekening in het Verenigd Koninkrijk. Na betaling blijkt dat die brief werd vervalst en dat de handtekening 
van verzoekster werd nagebootst. Volgens verzoekster heeft de bank een fout begaan.

De bank kan niet uitleggen hoe die opdracht bij haar terecht is gekomen. Dagelijks krijgt het bewuste bankkantoor brieven 
uit alle delen van de wereld, omdat veel van zijn klanten ambtenaren zijn die in het buitenland werken. De bank is van oor-
deel dat dit bedrog niet kon worden opgespoord en dat ze geen fout heeft gemaakt. Zo wijst zij op het volgende :

De opdracht staat op een A4-blad en de bladschikking komt overeen met deze die de klant gewoonlijk hanteert (adres 1. 
van de afzender rechts bovenaan, de datering, adres van de begunstigde links onderaan, het lettertype). 

In de opdracht wordt uitdrukkelijk verwezen naar een niet betwiste opdracht die enkele dagen voordien was gegeven 2. 
en reeds was uitgevoerd. 

Ook al zijn er kleine verschillen merkbaar, toch komt de handtekening in grote lijnen overeen met het specimen in de 3. 
boeken van de bank.

Gezien de gebruikelijke verrichtingen van de klant was er voor de beheerder geen reden om het bedrag van de over-4. 
schrijving  verdacht te vinden. 

Er was voldoende provisie op de rekening.5. 

Tevens wijst de bank erop dat in haar reglement staat dat bij elke opdracht, ongeacht de vorm, duidelijk melding wordt 
gemaakt van het doel en de wijze  van de verrichting. De bank is enkel gehouden  om een onvolledige, onjuiste of onregel-
matige opdracht op te sporen in het kader van een gebruikelijke controle. 

Advies van het Bemiddelingscollege

In rechte

De bescherming van de cliëntendeposito’s behoort tot de essentie van het bankiersberoep. De klant mag terecht het volste vertrou-
wen hebben dat de door hem in deposito gegeven bedragen op zijn eerste verzoek zullen worden  terugbetaald of dat ze alleen 
volgens zijn instructies zullen worden gebruikt. Dat vormt de hoeksteen van de betrekkingen tussen de bank en haar klanten. 
Derhalve moet de bank zorgen voor de technische omgeving (meer bepaald de vorm en wijze van overdracht van opdrachten) die 
haar in staat stelt om aan de gewettigde verwachtingen van de klanten tegemoet te komen. Het waarborgen van de terugbetaling 
of van het gebruik overeenkomstig de instructies van de klant is een resultaatsverbintenis (Brussel, 18 november 1999, R.D.C., 2000, 
680 ; Civ. Brussel, 11 oktober 2005, J.L.M.B., 2007, 156) en omdat het hier over vervangbare goederen gaat, kan zelfs overmacht de 
bank niet van haar verplichting bevrijden. 

Sedert een aantal jaren merkt men een stijging van het aantal fraudegevallen door middel van met de hand geschreven valse over-
schrijvingsopdrachten. Het is moeilijk om die gevallen op het spoor te komen, omdat een vervalsing per definitie erop gericht is om 
de opdracht zo geloofwaardig mogelijk voor te stellen. In veel gevallen kan er geen fout worden aangewreven aan de consument 
noch aan de bank. Wanneer de consument geen fout heeft begaan, is het College van oordeel dat in principe de gevolgen van de 
fraude door de bank moeten worden gedragen (Brussel, 7 febr. 1992, D.C.C.R. 1992-1993, p. 73, Brussel, 18 nov. 1999, A.J.T. 2001-
2002, p. 68 ; Brussel, 16 okt. 2001, J.L.M.B., 2002, p. 844 ; Brussel 18 maart 2003, R.D.C. 2005, 152). De bank kan zich beroepen op 
de schijntheorie om zich te onttrekken aan haar verplichting, op voorwaarde dat ze aantoont dat de klant op één of andere wijze, 
zelfs niet foutief, heeft bijgedragen tot het opwekken van de schijn (Brussel, 16 oktober 2001, J.L.M.B. 2002, 844). 

In onderhavig geval blijkt dat een derde op de hoogte was van de gewoonten en van de bankgegevens van verzoekster. Bovendien 
was die persoon op de hoogte van een vorige verrichting, die werd gebruikt om de geloofwaardigheid van de valse opdracht te ver-
groten. Wel is niet bewezen dat die derde die gegevens bij verzoekster heeft kunnen bemachtigen, omdat die gegevens niet alleen 
bij haar maar ook bij de bank in België of zelfs in het Verenigd Koninkrijk beschikbaar waren. Gezien het gebrek aan duidelijkheid 
omtrent de omstandigheden waarin de fraude heeft plaatsgevonden (meer bepaald de wijze waarop de bank de opdracht heeft 
verkregen), is het College van oordeel dat de bank geen bewijs levert van een fout begaan door de consument noch van een schijn 
waartoe verzoekster zou hebben bijgedragen.

Met toepassing van voornoemde principes vindt het College dus dat de gevolgen van de vervalste overschrijvingsopdracht door 
de bank moeten worden gedragen. Bovendien is het College van oordeel dat de bank een fout heeft begaan door ermee in te stem-
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men om een order uit te voeren waarvan de onregelmatigheid kan worden vastgesteld en die onvolledig was : qua vorm kon er 
misschien wel verwarring zijn, maar de tekst van de opdracht is opgesteld in bijzonder gebrekkig Engels waardoor reeds bij een 
eerste lezing achterdocht had moeten ontstaan.

Daarbij komt nog dat in de lopende tekst hoofdletters voorkomen, de betaling van een ongewoon hoog bedrag (meer dan het 
dubbele van de periodieke overschrijvingen door verzoekster) wordt gevraagd en de begunstigde op een heel onduidelijke manier 
wordt aangeduid. Ook wijst het College erop dat de achterdocht van de bankbediende had moeten worden gewekt doordat het 
onmogelijk bleek het adres en de woonplaats van de begunstigde in te vullen op het interne formulier voor een betaalopdracht 
naar het buitenland. Gezien de dubbelzinnigheid van de brief en de onduidelijke aanwijziging van de begunstigde had de bank de 
opdrachtgever moeten contacteren.

Volgens het College moet de bank dan ook aan verzoekster het bedrag van 25.500 EUR plus intrest terugbetalen.

Klacht gegrond. De bank heeft een transactie voorgesteld ten belope van de helft van het nadeel. De klant heeft die transac-
tie aanvaard.

2006.1109 – Vervalste overschrijving : geldige clausule van risico-allocatie

Verzoeker diende voor gasolie een factuur van 3.040 EUR te betalen. Hij vulde een overschrijvingsformulier in en zond dit 
samen met een andere overschrijving naar zijn bankkantoor in Antwerpen. Daarop werd de rekening gedebiteerd voor een 
bedrag van 6.040 EUR. Dat bedrag wordt niet gecrediteerd op de rekening van de leverancier maar op de rekening van een 
onbekende met een (nep)adres in Antwerpen die ondertussen is verdwenen. Onderzoek wijst uit dat de overschrijving werd 
vervalst. Verzoeker vraagt dat de bank hem voor het verlies van 6.040 EUR vergoedt.

Advies van het Bemiddelingscollege

Het College stelt vast dat de bank zich terecht beroept op een artikel van haar algemene voorwaarden waarin staat dat “alle docu-
menten en waardepapieren, van welke aard ook, aan de bank gericht of door de bank verzonden, worden verzonden op kosten en 
op risico van de cliënt”. Die clausule is een geldige clausule van risico-allocatie in zoverre, zoals in onderhavig geval, een overschrij-
vingsorder door de klant aan de bank wordt verzonden. Bij het openen van een rekening heeft verzoeker zich akkoord verklaard 
met deze algemene voorwaarden, waaronder voornoemde clausule, zodat hij de gevolgen ervan moet dragen.

Het Bemiddellingscollege merkt verder op dat de handtekening op de betwiste overschrijving identiek was aan deze op een niet 
betwist formulier, zodat de bank te goeder trouw mocht aannemen dat de overschrijving afkomstig was van verzoeker.

Klacht niet gegrond.

2007.0433 – Geldafhaling met gestolen identiteitskaart

Op 29.04.02 werd er ingebroken bij verzoeker thuis waarbij onder meer zijn portefeuille met daarin zijn identiteitskaart werd 
gestolen. Een maand later wordt in een ander kantoor dan het rekeningvoerend kantoor met vertoon van de gestolen iden-
titeitskaart 4.000 EUR afgehaald van de spaarrekening. Verzoeker betwist onmiddellijk die afhaling en vraagt dat de bank 
hem vergoedt. Verzoeker kan zich niet akkoord verklaren met het voorstel van de bank om de helft te vergoeden.

Advies van het Bemiddelingscollege

De bank had inderdaad voorgesteld de helft te vergoeden, omdat  zij uitging van een gedeelde aansprakelijkheid. De bank had 
een fout begaan omdat de handtekening op de loketcheque niet overeenkwam met het handtekeningspecimen en omdat het 
rekeningvoerend kantoor niet schriftelijk werd gecontacteerd. Volgens de bank was verzoeker ook in gebreke gebleven omdat hij 
zijn bankkantoor niet had meegedeeld dat zijn identiteitskaart was gestolen, en omdat hij drie maanden had gewacht alvorens 
een nieuwe identiteitskaart aan te vragen.

Het Bemiddelingscollege erkent de fout die is begaan door de bank, maar niet die van verzoeker. Verzoeker heeft niet de verplich-
ting om de bank mee te delen dat zijn identiteitskaart werd gestolen. Het feit dat hij lang heeft gewacht  om een nieuwe kaart aan 
te vragen kan ook niet als fout worden beschouwd. 

De bank moet het volledige bedrag van de afhaling vergoeden aan verzoeker. Aan verzoeker wordt gevraagd het vonnis waarbij 
de dief werd veroordeeld, te bezorgen aan de bank, opdat ze eventueel een regresvordering tegen de dief kan instellen.

Klacht gegrond. De bank heeft het advies van het  College gevolgd, mits een kopie van het vonnis werd bezorgd.
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2.2.3. Circulaire cheques
Het aantal klachten in dat verband daalde in 2007 aan-
zienlijk. Met de inwerkingtreding, op 1 januari 2007, van 
de wet betreffende de onvatbaarheid voor beslag van de 
beschermde en op een rekening gestorte bedragen ver-
dween één van de laatste hindernissen voor stortingen 
van sociale uitkeringen op bankrekeningen. Sedert de in-
werkingtreding van de wet is de vrees voor inbeslagname 
van sociale uitkeringen in belangrijke mate afgenomen. 
Bovendien bestaat er, gezien het recht op een basisbank-
dienst, geen reden meer om te weigeren dat sociale uit-
keringen op een bankrekening worden gestort. 

Het Bemiddelingscollege heeft in deze materie een vast-
staande rechtspraak opgebouwd. De financiële instelling 
moet het bewijs leveren dat de identiteit van degene die 

de cheque heeft aangeboden, daadwerkelijk overeen-
stemt met die van de begunstigde van de cheque. Het 
Bemiddelingscollege spoort de financiële instellingen 
aan om een kopie te nemen van de identiteitskaart van 
de aanbieder. Dan staat het inderdaad onomstotelijk vast 
dat de identiteit van de aanbieder overeenstemt met die 
van de begunstigde van de cheque en dat de financiële 
instelling de nodige zorgvuldigheid aan de dag heeft ge-
legd bij de uitbetaling van de cheque.

Toch moet de Bemiddelingsdienst vaststellen dat niet 
alle financiële instellingen het standpunt van het Bemid-
delingscollege volgen, omdat het kopiëren van de iden-
titeitskaart niet wettelijk verplicht is.

2007.0390 – Gestolen circulaire cheque

Verzoekster verwachtte een teruggave van haar energieleverancier. Toen zij met hem contact nam om te weten wanneer 
de betaling zou gebeuren, vernam ze dat er een circulaire cheque was opgestuurd en dat die cheque inmiddels ook reeds 
geïnd was.

Verzoekster diende een klacht in tegen de bank, omdat ze meende dat de bank lichtzinnig te werk was gegaan bij de uitbe-
taling van de cheque.

De bank argumenteerde dat de vereiste verificaties werden gedaan. Dit blijkt uit het feit dat het nummer van de identiteits-
kaart die werd overgelegd, genoteerd stond op de achterzijde van de cheque conform de interne richtlijnen van de bank.

Advies

De Bemiddelingsdienst heeft de bank verwezen naar de rechtspraak van het Bemiddelingscollege terzake. Het College is inderdaad 
van oordeel dat de financiële instellingen een kopie van de identiteitskaart die werd gepresenteerd, moeten kunnen overmaken 
om op sluitende wijze aan te tonen dat de nodige verificaties hebben plaatsgevonden.

De Bemiddelingsdienst meende dan ook dat de controle  in casu  onvoldoende was.

Klacht gegrond. De bank weigerde zich hierbij aan te sluiten. Volgens haar waren de bestaande interne controlerichtlijnen 
volledig conform de wettelijke vereisten en de rechtspraak terzake.

2.2.4. Cheques
Het aantal klachten voorgelegd aan de Bemiddelings-
dienst op dit gebied is gering.

Enkele dossiers kregen de bijzondere aandacht van de 
Bemiddelingsdienst. Zo was er bijvoorbeeld een geschil, 
omdat het bedrag geschreven in cijfers en het bedrag 
geschreven in letters niet overeenstemden. De Bemidde-

lingsdienst dringt erop aan de nodige nauwgezetheid aan 
de dag te leggen bij het uitschrijven van een cheque.

In een ander dossier werd een cheque op naam van de 
verzoeker zonder zijn handtekening uitbetaald aan een 
derde. Dat betekent dus dat de financiële instelling een 
cheque heeft uitbetaald zonder geldig endossement.

2007.0668 – Een nul te weinig ?

Verzoeker had in september 2006 bij zijn bank een bankcheque voor een bedrag van 51.000 EUR gevraagd teneinde te kun-
nen deelnemen aan een spaaractie bij een andere bank.

Zijn rekening bij de nieuwe bank werd eerst gecrediteerd voor 51.000 EUR. Daarna werd de rekening gedebiteerd, zodat er 
slechts 5.100 EUR op de rekening stond. Pas in december 2006 werd dit gecorrigeerd. Verzoeker eist schadevergoeding voor 
de gederfde intresten.
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Advies

Bij het onderzoek door de bank is gebleken dat er op de bankcheque wel 51.000 EUR in cijfers stond, maar in letters stond er VIJF 
ÉÉN NUL NUL. Dus een nul te weinig.
Bij de verwerking van een cheque wordt voorrang gegeven aan het bedrag in letters.
Daarom werd de cheque voor een bedrag van 5.100 EUR aangeboden in de verrekenkamer.

De bank is bereid een commercieel gebaar te stellen en de rekening van verzoeker te crediteren met de gederfde intresten.

Klacht opgelost.

2006.0859 – Te lange termijn voor de betaling van bankcheques

Klant is een buitenlander die zijn huis in België verkoopt. Ter betaling krijgt hij drie cheques. De eerste cheque wordt onmiddellijk 
uitbetaald door de Belgische bank waar de cliënt zijn rekening heeft, maar voor de overige twee verstrijkt er bijna één maand voor-
aleer de rekening van de klant wordt gecrediteerd. Klant betwist de te lange termijn voor het innen van beide cheques.

Volgens de bank van de klant gaat het om een normale termijn. De beide cheques waren getrokken op een andere Belgische bank 
en de rekening van klant was daarenboven een rekening voor niet-ingezetenen. Vandaar dat zij van oordeel is dat in onderhavig 
geval toepassing moet worden gemaakt van het principe van “effectieve betaling”. Dit wil zeggen dat ze wacht op de definitieve 
uitbetaling van de cheque alvorens de rekening van klant te crediteren. De inning onder gebruikelijk voorbehoud zou te veel risico’s 
inhouden voor de bank. De uitbetaling van de cheque moet worden gezien als een internationale betaling.

Bovendien waren beide cheques uitgeschreven ter order van derden (degenen die het huis kochten) en vervolgens geën-
dosseerd ten gunste van klant als verkoper. De bank moest dan ook contact nemen met de notaris om dit endossement te 
controleren en dat verklaart de bijkomende termijn.

Advies

De Bemiddelingsdienst wijst erop dat beide cheques in werkelijkheid bankcheques zijn, dus m.a.w. cheques getrokken op een Belgi-
sche bank. De dienst is dan ook verbaasd over de termijn die de bank nodig heeft om die cheques uit te betalen en om de rekening 
van de klant in België te crediteren, ook al gaat het inderdaad om een buitenlander die in België gewoond heeft, en ook al klopt het 
dat beide betwiste cheques waren uitgegeven ten voordele van een derde en vervolgens geëndosseerd ten gunste van klant.

Na een bespreking tussen de Bemiddelingsdienst en beide betrokken Belgische banken komt het tot een minnelijke schikking en 
één van beide betrokken banken heeft erin toegestemd om aan verzoeker een schadevergoeding ten belope van 3% van het be-
drag van de cheques gedurende vijf dagen uit te betalen.

Klacht opgelost.

2007.0540 – Ongeldige uitbetaling cheque

Een bankcheque voor een bedrag van 700 EUR werd op naam van verzoeker uitgeschreven en diende als waarborg voor de 
huur van een motorhome. Verzoeker overhandigde de cheque aan de verhuurder van de motorhome. Bij de inlevering van 
het gehuurde voertuig bleek dat er schade was, en dus werd de cheque door de verhuurder aangeboden aan een financiële 
instelling, die de cheque gestort heeft op diens rekening.

Verzoeker betwist de uitbetaling van die cheque, omdat deze zonder zijn handtekening werd uitbetaald aan de verhuurder 
en vraagt de terugbetaling ervan.

De bank laat weten dat er geen geldig endossement was en erkent de fout bij de uitbetaling. De schade aan het voertuig is 
echter bewezen, maar er is een betwisting over de omvang ervan. Een annulatie van de betaling zou inhouden dat de ver-
huurder een nieuwe bankcheque ontvangt. Het geld zou hoe dan ook geblokkeerd blijven en de bank wenst bijgevolg bij 
gebrek aan bewijs van schade niet in te gaan op het verzoek tot terugbetaling.

Advies

De Bemiddelingsdienst stelt vast dat de cheque inderdaad niet aan de verhuurder mocht worden uitbetaald. De dienst treedt de 
redenering van de bank bij : in geval van een terugbetaling zou een nieuwe cheque van 700 EUR moeten worden uitgeschreven.

De Bemiddelingsdienst vraagt verzoeker of er reeds een akkoord is bereikt met de verhuurder over het bedrag van de schade. Indien de 
schade  op minder dan 700 EUR wordt geraamd,  zal de Bemiddelingsdienst de bank om terugbetaling van het verschil verzoeken.

Verzoeker heeft niet geantwoord.

Klacht afgesloten.
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2.2.5. Internationale overschrijving
In 2007 kreeg de Bemiddelingsdienst nauwelijks klach-
ten omtrent internationale overschrijvingen.

In Europese Verordening nr. 2560/2001 van 19 decem-
ber 2001 betreffende grensoverschrijdende betalingen 
in euro is bepaald dat voor die betalingen binnen de Eu-
ropese Unie hetzelfde tarief wordt aangerekend als voor 
binnenlandse betalingen. In de Europese Verordening is 
sprake van drie voorwaarden. In de eerste plaats moet 
de betaling bestemd zijn voor een begunstigde binnen 
de Europese Unie. Bovendien mag de betaling in euro 
niet meer bedragen dan 50.000 EUR (tot 1 januari 2006 
was dat nog 12.500 EUR). Ten slotte moet de opdracht-
gever zowel het IBAN van de begunstigde alsook de BIC 
van de financiële instelling invoeren. 

De Bemiddelingsdienst stelde echter vast dat een inter-
nationale overschrijving niet altijd op dezelfde manier 
als een nationale overschrijving wordt behandeld, ook al 
zijn voornoemde voorwaarden vervuld. 

In casu klikte verzoeker, die een overschrijving van 
11,65 EUR on line invoerde, de verkeerde optie aan. 

Hij betaalde daarvoor een hoge prijs: normaal moest 
hij voor de overschrijving geen kosten betalen, maar nu 
werd hem 12,44 EUR aangerekend. 

Het Bemiddelingscollege, dat gevraagd werd in die zaak 
tussenbeide te komen, is van oordeel dat de bank er  een 
verwarrende terminologie op nahoudt op haar website. 
Ook de hulpfunctie, met toelichting bij de verschillende 
opties, laat te wensen over. Het Bemiddelingscollege 
komt tot het besluit dat aan de voorwaarden uit de Euro-
pese Verordening is voldaan en dat de financiële instel-
ling haar informatieplicht niet is nagekomen.

2005.1223 – Onterecht aangerekende kosten grensoverschrijdende overschrijving

Op 12 juli 2005 voerde verzoeker een overschrijving binnen de Europese Unie uit, meer bepaald naar Frankrijk, met het oog 
op de betaling van een aankoop voor een bedrag van 11,65 EUR. Daarvoor maakte verzoeker gebruik van de online-software 
van de bank. Doordat hij niet vertrouwd was met die software, nam hij eerst per telefoon contact op met de zetel van de 
bank met de vraag om inlichtingen over de te volgen procedure. Daar zou men hem hebben geantwoord dat er geen kosten 
zouden worden aangerekend als hij het IBAN en de BIC van de begunstigde van de betaling vermeldde. 

Toen verzoeker zijn overschrijving inbracht, kon hij kiezen tussen twee schermpagina’s. 

Op de eerste schermpagina - “overschrijving naar het buitenland tegen nationaal tarief” - stond in het vakje “soort kosten” ver-
meld : “gedeelde kosten”. Verzoeker heeft niet gekozen voor die optie, omdat hij door de vermelding van een “tarief” dacht 
dat er kosten zouden worden aangerekend. Hij wou voorkomen dat de begunstigde van de betaling kosten moest betalen.

De tweede schermpagina  – “overschrijving naar het buitenland” – had in de rubriek “soorten kosten” als vermelding “gedeelde 
kosten”, “kosten voor de begunstigde” of “kosten voor de opdrachtgever”. Uiteindelijk besloot verzoeker om zijn overschrijving 
uit te voeren via dit scherm en te kiezen voor de optie “kosten voor de opdrachtgever”, omdat hij dacht dat dankzij de vermel-
ding van het IBAN en de BIC geen kosten zouden worden aangerekend, zoals hem via de telefoon was meegedeeld.

Enkele dagen later merkt verzoeker echter dat zijn bank 12,44 EUR aan kosten heeft aangerekend. Hij vraagt om de terugbe-
taling daarvan, omdat hij dacht dat door de vermelding van het IBAN en de BIC de verrichting kosteloos moest zijn overeen-
komstig de verklaring over de telefoon.

De bank legt uit dat als verzoeker de kosten had willen voorkomen, hij zijn overschrijving had moeten doen in de rubriek 
“overschrijving naar het buitenland tegen nationaal tarief”. De bank is van oordeel dat zij geen vergissing heeft begaan en 
niet aansprakelijk kan worden gesteld voor de door verzoeker gekozen optie. Zij weigert dan ook een schadevergoeding 
toe te kennen. 

De bank voegt daaraan toe dat wanneer verzoeker gebruik maakte van de online-software, hij zijn toevlucht had kunnen 
nemen tot de hulpmodule, waarin uitleg wordt gegeven over het verschil tussen een “overschrijving naar het buitenland 
tegen nationaal tarief” en een “overschrijving naar het buitenland” en waarin ook de criteria staan vermeld waaraan een 
overschrijving moet voldoen om in aanmerking te komen voor het nationaal tarief, en waarin ten slotte ook alle fasen staan 
beschreven die voor een juiste uitvoering van de overschrijving moeten worden gevolgd. 
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Advies van het Bemiddelingscollege

Volgens Verordening EC 2560/2001 van het Europees Parlement en de Raad van 19 december 2001 betreffende grensoverschrij-
dende betalingen, betekent een hogere kostenaanrekening voor grensoverschrijdende betalingen in vergelijking met die voor bin-
nenlandse betalingen, een rem voor de grensoverschrijdende handel en dus een hinderpaal voor de goede werking van de interne 
markt.

In de Verordening staat ook dat sedert 1 juli 2003 de kosten aangerekend door een instelling voor overschrijvingen in euro naar een 
andere lidstaat van de Europese Unie onder hetzelfde tarief vallen als die voor een binnenlandse overschrijving.

Wel moeten er volgens de Verordening drie voorwaarden in acht worden genomen :

de overschrijving moet gebeuren naar een ander land van de Europese Unie; ◗

de overschrijving moet gebeuren in euro voor een bedrag van maximum 12.500 EUR (op 1 januari 2006 werd dit bedrag op  ◗

50.000 EUR gebracht);

de klant moet het IBAN van de begunstigde en de BIC van de instelling van de begunstigde meedelen. ◗

Als één van die voorwaarden niet is vervuld, dan mag de instelling volgens de Verordening bijkomende kosten aanrekenen.

Het College is dan ook van oordeel dat bij een betaling voor minder dan 12.500 EUR – die limiet was nog van toepassing op het 
ogenblik van de betaling – de vermelding van het IBAN en de BIC op zich moest volstaan opdat in onderhavig geval de overschrij-
ving werd uitgevoerd tegen hetzelfde tarief als dat van een binnenlandse overschrijving, m.a.w. zonder kosten.

Het College stelt vast dat de informatie over de voorwaarden voor spreiding van de kosten, ook in de online hulpfunctie die de 
bank aanbiedt, niet erg duidelijk is voor de klant en voor verwarring kan zorgen. Het gebruik van de term “nationaal tarief” in de 
titel van de optie laat inderdaad vermoeden dat er kosten aan de verrichting zijn verbonden. Evenzo is het aan de hand van de 
term “gedeelde kosten” niet gemakkelijk om te besluiten dat de verrichting kosteloos zal zijn voor de begunstigde van de betaling, 
en verzoeker wenste precies zekerheid daaromtrent. Met de optie “kosten voor de opdrachtgever” krijgt men de indruk dat de be-
gunstigde van de betaling in dat geval geen kosten zal moeten betalen, maar dat dit ook zal gelden voor de opdrachtgever, voor 
zover deze laatste alle voorwaarden heeft vervuld waarvan sprake is in de Verordening met het oog op de kosteloosheid in dergelijk 
geval. Die terminologie biedt dus de mogelijkheid van verscheidene interpretaties en kan niet worden gecorrigeerd met behulp van 
de informatie die de bank verstrekt.

Volgens het College gaat het dus om een gebrek aan informatie door de bank.

Het College acht het verzoek om schadevergoeding van verzoeker ontvankelijk en gegrond. De bank wordt verzocht om aan ver-
zoeker het bedrag van 12,44 EUR terug te betalen. 

Klacht gegrond. De bank heeft het advies van het College niet gevolgd.

2.2.6. Geldafhaling - niet afgeleverde biljetten
Sommige klanten beweren dat ze het door hen gevraag-
de bedrag niet hebben gekregen wanneer ze geld af-
haalden aan een geldautomaat. 

De onderzoeksmogelijkheden van de Bemiddelings-
dienst in dergelijke dossiers zijn beperkt. Enerzijds zal bij 
het betrokken kantoor navraag worden gedaan of er die 
dag een kasverschil was. Anderzijds wordt het overzicht 
van de verrichtingen, die hebben plaatsgevonden aan die 

geldautomaat, nagetrokken teneinde na te gaan of er zich 
die dag een (technisch) probleem heeft voorgedaan.

Als beide onderzoeken niets opleveren, ziet de Bemid-
delingsdienst zich verplicht de klacht als ongegrond te 
beschouwen, aangezien in de algemene voorwaarden 
doorgaans is bepaald dat de overzichten van de geldau-
tomaten bewijskracht hebben. 

2006.1390 – Verdwenen biljetten ?

Klant wenst 200 EUR af te halen aan een geldautomaat en beweert dat zij in werkelijkheid 170 EUR heeft gekregen, doordat 
in de plaats van twee biljetten van 20 EUR, twee biljetten van 5 EUR werden verstrekt.

Na onderzoek blijkt dat er geen kasoverschot was in het kantoor waar de geldautomaat zich bevond, en dat er op het ogen-
blik van de transactie geen incident werd gemeld.

Advies

Na onderzoek van het dossier komt de Bemiddelingsdienst tot de vaststelling dat aan de bank geen fout kan worden aangewreven.

Klacht ongegrond.
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2.3. Kredieten
2.3.1. Hypothecair krediet
In 2007 werden een veertigtal klachten in verband met 
hypothecair krediet onder de aandacht van de Bemidde-
lingsdienst gebracht. Het gaat om klachten van diverse 
aard.

Ristorno’s

Sommige klachten vinden hun oorsprong in een slecht 
begrip van de werking van ristorno’s. Een ristorno is een 
korting die wordt berekend op het gemiddelde van het 
nog uitstaande kapitaal. Dat bedrag wordt verrekend 
met de te betalen maandelijkse aflossingen. Het bedrag 
van het nog uitstaande kapitaal neemt af naarmate de 
looptijd van het hypothecair krediet vordert. Bijgevolg 
zal ook de weerslag van de ristorno aanzienlijk afnemen. 
Dit kan verklaren waarom een maandelijkse aflossing na 
een renteherziening toeneemt, alhoewel een lagere ren-
tevoet wordt toegepast. Hieronder vindt u een samen-
vatting van twee adviezen die u een beeld geven van de 
problematiek. 

Afbetalingen via zichtrekening bij dezelfde financiële 
instelling ?

De Bemiddelingsdienst kreeg ook de vraag of een finan-
ciële instelling een klant die met haar een overeenkomst 
van hypothecair krediet heeft afgesloten, kan verbieden 
zijn afbetalingen te verrichten via een zichtrekening bij 
een andere financiële instelling. De Bemiddelingsdienst 
is van oordeel dat de financiële instelling dat recht in 
principe niet heeft. Indien echter om technische redenen 
blijkt dat de aflossing van het hypothecair krediet moet 
gebeuren via een zichtrekening bij dezelfde financiële 
instelling en dat die rekening niet voor andere verrich-
tingen wordt gebruikt, dan is de Bemiddelingsdienst van 
oordeel dat die zichtrekening kosteloos moet worden 
aangeboden. 

De klant van zijn kant mag echter niet uit het oog ver-
liezen dat de financiële instelling zeer vaak een korting 
toestaat, als de afbetalingen gebeuren vanop een zicht-
rekening bij haar. Hij moet zich ervan bewust zijn dat hij 
de verleende korting zal verliezen, als hij besluit om de 
afbetalingen uit te voeren via een zichtrekening bij een 
andere financiële instelling. 

Vertegenwoordigingsbevoegdheid

Uit een dossier dat bij de Bemiddelingsdienst werd in-
gediend, bleek dat een financiële instelling niet bereid 

was gevolg te geven aan de door haar agent gedane en 
bovendien schriftelijk bevestigde beloftes. De betrokken 
finan ciële instelling werd hierop gewezen. Als een kan-
toorhouder van een bank aan de klant een toezegging 
doet in verband met een hypothecair krediet, dan treedt 
de kantoorhouder inderdaad op als vertegenwoordiger 
van de bank. Zolang hij met de toezegging binnen de 
perken van zijn vertegenwoordigingsbevoegdheid blijft, 
verbindt hij zijn bank. 

Zelfs wanneer hij de grenzen van zijn vertegenwoordi-
gingsbevoegdheid te buiten gaat, dan nog verbindt hij 
de bank, als zij tegenover de klant de schijn heeft opge-
wekt dat de kantoorhouder binnen de perken van zijn 
vertegenwoordigingsbevoegdheid is gebleven en de 
klant te goeder trouw op die schijn is afgegaan. Het vol-
ledige relaas van de feiten staat hieronder. 

Informatieverlening

In een dossier dat aan het Bemiddelingscollege werd 
voorgelegd, hekelen verzoekers de gebrekkige informa-
tieverlening door de bank over de fiscale aspecten van 
hun hypothecair krediet. Het Bemiddelingscollege stelt 
in dat dossier vast dat de bank als professionele instelling 
zich niet correct van haar taak heeft gekweten en heeft 
nagelaten de verzoekers juist in te lichten. Toch gaan ook 
de verzoekers in dit dossier niet geheel vrijuit : zij hebben 
verzuimd zelf navraag te doen omtrent mogelijke fiscale 
implicaties. Volgens het Bemiddelingscollege weegt de 
fout van de bank zwaarder door en wordt er besloten tot 
een verdeling van de aansprakelijkheid als volgt : de bank 
wordt voor 60% aansprakelijk gesteld, en verzoekers zijn 
voor 40% aansprakelijk. 
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2007.0349 – De verrassende werking van een ristorno

Verzoekers hadden een hypothecair krediet op 20 jaar. De eerste 10 jaar lag de rentevoet vast. Na 10 jaar werd de rentevoet 
herzien en van 7,40% op 5,77% gebracht. Groot was de verbazing van verzoekers toen ze vernamen dat het bedrag van de 
maandelijkse aflossing steeg.

Advies

De verhoging van de maandelijkse aflossing was het gevolg van het wegvallen van een deel van de ristorno dat hun voor de eerste 
10 jaren was toegekend.

Daarbij komt nog dat een ristorno steeds wordt berekend op het nog uitstaande verschuldigde kapitaal. Omdat het krediet reeds 
10 jaar had gelopen, was het uitstaande verschuldigde kapitaal uiteraard kleiner geworden, met als gevolg dat het bedrag dat van 
de maandelijkse aflossing werd afgetrokken, ook kleiner werd. Het eindresultaat van al deze factoren was een verhoging van de 
maandelijkse aflossing.

De bank heeft uit commerciële overwegingen een extra ristorno toegestaan, zodat de uiteindelijke maandelijkse aflossing toch 
lager lag dan de vorige.

Klacht opgelost.

2006.1344 – Onderscheid korting – ristorno

Verzoekers hebben een woonkrediet bij de bank. Bij aanvang werden hun ristorno’s toegekend.

Verzoekers menen dat de ristorno’s zorgen voor een verlaging van de rentevoet. Zij vinden dan ook dat zij te veel intrest 
hebben betaald en vragen  terugbetaling.

Advies 

Verzoekers verwarren ristorno met korting. Een korting zorgt voor een lagere rentevoet. Een ristorno daarentegen wordt berekend op 
het gemiddelde nog verschuldigde kapitaal. Het bedrag dat op die manier wordt verkregen, wordt afgetrokken van de maandelijkse 
aflossing.

De bank heeft de toegekende ristorno’s inderdaad correct verrekend.

Klacht ongegrond.

2005.0684 – Vertegenwoordigingsbevoegdheid

Verzoekers hebben een woningkrediet bij de bank. De kredietakte voorziet uitdrukkelijk in een wederbeleggingsvergoeding 
in geval van gedeeltelijke of gehele vervroegde terugbetaling. De agent had hun echter bij de onderhandelingen expliciet 
beloofd dat vervroegde terugbetalingen konden zonder dat een wederbeleggingsvergoeding werd aangerekend. Na een 
tweetal vervroegde terugbetalingen, vergoedt de agent inderdaad de aangerekende wederbeleggingsvergoeding. Hij meldt 
in een e-mailbericht aan verzoekers “dat zij jaarlijks tot 10% kostenvrij kunnen terugbetalen. Meer mag, maar zal geen com-
pensatie tot gevolg hebben”.

Verzoekers hebben inmiddels nog vervroegde terugbetalingen gedaan. De bank weigert echter de aangerekende weder-
beleggingsvergoeding terug te betalen.

Advies van het Bemiddelingscollege

Wanneer een kantoorhouder of agent van een bank aan een klant een toezegging doet in verband met de door die klant bij de 
bank aangegane lening, treedt de kantoorhouder op als vertegenwoordiger van de bank. Indien de kantoorhouder bij die toezeg-
ging binnen de perken van zijn vertegenwoordigingsbevoegdheid blijft, verbindt hij daarmee de bank. In casu is het niet duidelijk 
of de kantoorhouder binnen zijn bevoegdheden is gebleven. Er moet echter worden aangenomen dat de bank de schijn heeft 
gewekt dat de kantoorhouder daartoe bevoegd was en dat verzoekers te goeder trouw daarop mochten afgaan.

Het Bemiddelingscollege besluit dat in onderhavig geval de bank gebonden is door de verklaring van de kantoorhouder. Voorts 
bevestigt het college dat die verbintenis voor de hele looptijd van het krediet geldt.

Klacht gegrond. De bank heeft het advies van het College gevolgd.
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2006.1646 – Bank schiet tekort in haar informatieplicht 

Met het oog op de aankoop van een onroerend goed vragen verzoekers in maart 2006 uitleg in het kantoor van de bank over 
de financieringsmogelijkheden voor die aankoop. Het kantoor wijst op de mogelijkheden van fiscale optimalisatie en vraagt 
contact op te nemen, zodra het dossier concreet wordt.

Op 4 mei 2006 melden verzoekers de verkoop van hun bestaande onroerend goed en de aankoop van een nieuw onroerend 
goed, waarvan de aankoopakte uiterlijk 15 juni 2006 zal worden verleden. Zij vragen hoe die aankoop fiscaal kan worden 
geoptimaliseerd via een woonkrediet en vragen ook om een juiste berekening, gebaseerd op de fiscale aangifte van het jaar 
voordien, zodat een beslissing kan worden genomen voor het verlijden van de akte uiterlijk 15 juni 2006.

Op 11 mei benadrukt het kantoor dat de bestaande hypotheek op het te verkopen pand het best wordt overgedragen op 
het nieuwe pand; er wordt niets gezegd over eventuele bijkomende kredieten ter financiering van de aankoop, ofschoon 
verzoekers in hun e-mail van 4 mei aangaven dat er een bijkomende financieringsbehoefte was.

Op 19 mei heeft een onderhoud plaats in het kantoor. Er bestaat geen verslag over de inhoud van die bespreking. Volgens 
verzoekers hebben zij tijdens dat gesprek de vraag gesteld of het woonkrediet nog vóór het verlijden van de aankoopakte 
moest worden geregeld, dan wel of dat nadien ook nog kon. Volgens hen kregen zij als antwoord dat dit krediet kon worden 
geregeld tot enkele maanden na de aankoopakte. De aankoopakte wordt verleden op 8 juni 2006. 

Op 23 juli 2006 vragen verzoekers aan de bank om het woonkrediet in orde te brengen. Op 8 augustus antwoordt de bank 
dat aangezien de rente stijgend is, het aangewezen is om de kredietakte zo snel mogelijk te verlijden. De akte zou in een paar 
dagen kunnen worden klaargemaakt. Er volgen dan enkele communicaties over de rentevoorwaarden van het krediet en op 
21 augustus verstuurt de bank per fax een simulatie van het fiscale voordeel voor verzoekers. In een mail van 23 augustus 
2006 vraagt de bank of het dossier woonkrediet doorgaat, en wijst op de beperkte geldigheidsduur van de voorwaarden. In 
al die mails is er geen verwijzing naar een mogelijk probleem i.v.m. het verlenen van het vereiste fiscaal attest.

Op 12 september 2006 stuurt de bank een mail waarin staat dat het fiscaal attest, vereist voor de fiscale optimalisatie, onmo-
gelijk kan worden verleend, wegens de verstrenging van de belastingwetgeving.

Advies van het Bemiddelingscollege 

Het College is van oordeel dat de bank in ieder geval heeft nagelaten erg duidelijke en correcte adviezen te verlenen aan verzoekers en zich 
uiteindelijk heeft beroepen op de verstrenging van de belastingwetgeving, wat niet gegrond is. Ook is er geen spoor van een concrete bena-
dering en aanpak.

Anderzijds is het College van mening dat verzoekers, rekening houdend met hun opleiding en ervaring en met de mogelijkheden 
om zich verder te bevragen in hun onmiddellijke omgeving, het dossier al te veel in handen hebben gelaten van de bank, zowel 
op het stuk van de belastingwetgeving als op dat van de concrete opvolging en aanpak, waardoor zij hebben bijgedragen tot de 
verkeerde afloop. Rekening houdend met voornoemde elementen is het College van oordeel dat er sprake is van een gedeelde 
aansprakelijkheid in die zin dat de bank 60% en verzoekers 40% van het verlies dienen te dragen.

Gedeeltelijk gegronde klacht. De bank gaat niet akkoord met het advies van het College.

2.3.2. Consumentenkrediet
Afspraken in het kader van echtscheiding

De Bemiddelingsdienst wenst in de eerste plaats te wij-
zen op problemen die kunnen rijzen ten gevolge van 
afspraken gemaakt in het kader van een echtscheiding. 
Over consumentenkredieten die werden gesloten door  
beide echtgenoten tijdens het huwelijk, kunnen tijdens 
de echtscheiding afspraken tussen ex-echtgenoten wor-
den gemaakt. Laatstgenoemden kunnen onderling tot 
een akkoord komen over de wijze waarop de kredieten 
zullen worden afbetaald. 

Die onderlinge afspraken, ook al staan ze in een notariële 
akte, zijn niet tegenstelbaar aan de financiële instelling. 
Met andere woorden, indien ex-echtgenoot A de ge-
maakte afspraken niet ter harte neemt, kan de financiële 
instelling ex-echtgenoot B nog steeds aanspreken om de 
schuld aan te zuiveren. 

Indien ex-echtgenoot B wil voorkomen dat hij wordt 
aangesproken, dan moet hij een verzoek aan de finan-
ciële instelling richten met de vraag te worden ontlast in 
een kredietdossier. De financiële instelling is echter niet 
verplicht daarop in te gaan. Zij zal de vraag onderzoeken 
en de ontlasting al dan niet toestaan. 

Praktijk fitnesscentrum

Een bijzondere praktijk werd onder de aandacht van de Be-
middelingsdienst gebracht. Een fitnesscentrum dat optreedt 
als kredietbemiddelaar (voor de eigenlijke kredietgever die 
lid is van de Bemiddelingsdienst), wekt de indruk bij zijn 
klanten dat ze enkel een abonnement onderschrijven. De 
nietsvermoedende klanten die na een termijn hun abonne-
ment willen opzeggen, komen echter bedrogen uit: op dat 
moment komt immers aan het licht dat zij een kredietope-
ning hebben ondertekend die ze niet kunnen opzeggen. 
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Dit dossier werd aan het Bemiddelingscollege voor-
gelegd. Het College is onder meer van oordeel dat de 
kredietgever en de kredietbemiddelaar de raadgevings-
plicht, die tegelijk een informatieplicht in verband met 
de kredietovereenkomst bevat, miskenden alsook de 
verplichting om qua soort en bedrag het meest geschik-
te krediet aan te bieden. Het krediet werd inderdaad 
uitsluitend gesloten in het voordeel van de verkoper, d.i. 
het fitnesscentrum. 

Het College is van mening dat dergelijke praktijken niet 
door de beugel kunnen. De kredietgever werd dan ook 
gevraagd alle bedragen die ter uitvoering van de kredie-
tovereenkomst waren ontvangen, terug te betalen aan 
de verzoekers. Een volledige samenvatting van het dos-
sier staat hieronder.

Geen vrijgave fondsen na ondertekening

Er werd eveneens een dossier aanhangig gemaakt waar-
uit bleek dat een financiële instelling, die een consumen-
tenkrediet ter groepering van een aantal bestaande kre-
dieten aan verzoeker had toegestaan, achteraf op haar 
stappen terugkwam. Zij weigerde het geld vrij te geven, 
omdat verzoeker ondertussen geregistreerd was bij de 
negatieve centrale van de Nationale Bank van België. De 
Bemiddelingsdienst diende de financiële instelling erop 
te wijzen dat het contract op een geldige manier tot 
stand was gekomen en dat zij verplicht is om haar con-
tractuele verplichtingen uit te voeren. 

Denk eraan dat onderlinge afspraken gemaakt in het kader van een echt-
scheiding niet tegenstelbaar zijn aan de bank. Opdat de bank u niet meer 
kan aanspreken ter aanzuivering van een krediet, moet u aan de bank een 
verzoek tot ontlasting richten.

2007.0337 – Wat na een echtscheiding ?

Verzoekster had tijdens het huwelijk een krediet aangegaan . Bij de echtscheidingsprocedure werd vastgelegd dat de ex-
partners elk de helft van de lening moeten terugbetalen.

Zij heeft betalingsproblemen en heeft schuldbemiddeling aangevraagd. Zij is ervan overtuigd dat haar ex-echtgenoot zijn 
deel niet betaalt. 

Advies

Verzoekster wordt erop gewezen dat afspraken gemaakt in het kader van een echtscheiding niet tegenstelbaar zijn tegenover de 
bank. Die afspraken binden enkel de beide ex-partners.

De bank kan elk van de ex-partners aanspreken in aanzuivering van de uitstaande schuld.

Wanneer verzoekster meer dan de helft zou betalen, kan zij dit verhalen op haar ex-echtgenoot.

De bank bevestigt dat er via loonbeslag lastens de ex-echtgenoot ook van hem gelden ontvangen worden.

Klacht ongegrond.

2004.1874 – Krediet voor een abonnement bij een fitnesscentrum

Verzoekster tekende een abonnement voor twee jaar bij een fitnesscentrum. Na een aantal maanden moet ze een heelkun-
dige ingreep ondergaan en mag daarna niet meer gaan fitnessen. Ze brengt het medisch attest naar het fitnesscentrum.

Daar ze blijkbaar  een krediet ondertekende voor de betaling van het abonnement, verwittigt ze ook de financiële instelling. 
Wanneer ze de betaling aan de financiële instelling echter stopzet, ontvangt ze rappelbrieven van deze laatste en wordt er 
gewaarschuwd dat ze geficheerd zal worden bij de Nationale Bank. Verzoekster dient een klacht in daar zij moet vaststellen 
dat zij een kredietovereenkomst die gekoppeld was aan een fitnessabonnement de facto niet kan opzeggen.

Advies van het Bemiddelingscollege

Verzoekster tekende tegelijkertijd met het abonnement van het fitnesscentrum, een kredietopening bij een financiële instelling 
waarbij de gelden van de kredietopening door de financiële instelling werden overgemaakt aan het fitnesscentrum.

Het fitnesscentrum is hierbij opgetreden als kredietbemiddelaar.
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Het Bemiddelingscollege meent dat het krediet om verschillende redenen strijdig is met bepalingen uit de wet op het Consumen-
tenkrediet dd. 12.06.1991 :

1) Artikel 20 van de wet op het Consumentenkrediet stelt dat de consument geen enkele verbintenis geldig kan aangaan ten 
aanzien van de verkoper of dienstverlener zolang hij de kredietovereenkomst niet heeft ondertekend. In casu werd een definitieve 
verbintenis van de consument gevraagd op een ogenblik waarop de kredietopening nog niet was ondertekend.

Volgens artikel 94 van dezelfde wet heeft de consument het recht de nietigheid van de koop- of dienstverleningsovereenkomst te 
vorderen en de terugbetaling te eisen van de door hem reeds gedane betalingen.

Het College is dus van oordeel dat het contract betreffende de definitieve verbintenis van de consument om een abonne-
ment van 24 maanden te onderschrijven als nietig moet beschouwd worden.

2) Artikel 11 van de wet op het Consumentenkrediet legt de kredietgever en de kredietbemiddelaar een raadgevingsplicht op die 
tegelijkertijd een informatieplicht in verband met de beoogde kredietovereenkomst bevat en anderzijds de verplichting om het 
krediet te zoeken dat qua soort en bedrag het best is aangepast.

Het College stelt vast dat het krediet uitsluitend in het voordeel van de verkoper is afgesloten, in casu het fitnesscentrum. Het heeft 
als enig doel de consument ertoe te leiden een abonnement op lange termijn te onderschrijven, waarbij het voordeel van een jaar-
lijks kostenpercentage aan 0% in het licht wordt gesteld.

Artikel 14, § 5, verplicht de bemiddelaar en de kredietgever in de kredietovereenkomst de voordelen aan te duiden die worden 
toegekend aan de consument die contant betaalt.

Bij gebreke aan iedere vermelding in dit verband, zowel in het onderliggend contract als in de kredietovereenkomst, is het College 
van oordeel dat de bemiddelaar en de kredietgever hun raadgevingsplicht niet correct zijn nagekomen, en dat het niet bewezen is 
dat in dit geval een krediet over twee jaar tegen 0% en dan nog met een kredietkaart, voordeliger was dan een betaling van dien-
sten geleverd door het fitnesscentrum naarmate ze gebruikt werden of per maand.

Artikel 92 van de Wet voorziet dat de rechter in geval van inbreuk op de raadgevingsplicht, de verplichtingen van de consument 
kan herleiden tot de prijs bij contante betaling.

3) De kredietovereenkomst beantwoordt ook niet aan diverse bepalingen van artikel 14 van de wet van 12.06.91 :
de naam van de bemiddelaar had moeten voorkomen in de kredietovereenkomst; ◗

de consument had zelf de datum en plaats moeten opgeven vooraleer het contract te ondertekenen; ◗

de verplichte vermelding in verband met verzekeringen ontbreekt. ◗

Het College meent dat, gelet op het geheel van deze tekortkomingen, de kredietovereenkomst werd ondertekend in strijd met de 
letter en de geest van de wet van 12.06.91, waarvan het formalisme is bedoeld om de aandacht van de consument te vestigen op 
de risico’s gekoppeld aan de verbintenis die hij aangaat.

4) De kredietovereenkomst voorzag dat de consument een kaart zou bekomen, die hem zou toelaten het krediet te gebruiken.

De kredietgever werd ondervraagd, maar kon niet het sluitende bewijs leveren dat deze kaart ook effectief geleverd werd. Verzoek-
ster heeft bevestigd nooit een kaart ontvangen te hebben.

Volgens verzoekster zou ze nooit maandstaten van de kredietgever ontvangen hebben. De kredietgever heeft enkele maandstaten 
aan de Bemiddelingsdienst bezorgd, doch niet alle maandstaten die voor de periode in kwestie moesten worden bezorgd.

Gelet op deze tekortkomingen is het College van mening dat het krediet ten onrechte werd toegekend. De kredietopening was dui-
delijk voornamelijk in het voordeel van het fitnesscentrum die tegelijkertijd als kredietbemiddelaar optrad en niet in het voordeel 
van de consument.

Het College meent dan ook dat de klacht gegrond is en verzoekt de kredietgever alle betalingen die door hem ontvangen werden 
in uitvoering van de kredietovereenkomst aan verzoekster terug te betalen.

Klacht gegrond. De bank heeft aanvaard het kapitaal terug te betalen in verhouding met de door verzoekster genoten pres-
taties.

2007.0798 – Weigering tot afhandeling van een krediet

Een kredietmaatschappij kent aan klant een lening toe die moet dienen om een aantal leningen en kredieten bij andere 
financiële instellingen te groeperen. Achteraf beroept de kredietmaatschappij zich op de registratie van de klant bij de nega-
tieve kredietcentrale om haar weigering tot afhandeling van de lening te verantwoorden en dit wordt door klant betwist.

De kredietmaatschappij had inderdaad als voorwaarde gesteld dat er bij de Nationale Bank geen registratie voor een hypotheekle-
ning meer mocht zijn, maar de bewuste registratie was eigenlijk het gevolg van een andere ingebrekestelling voor een betaling.
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Advies

In werkelijkheid was de registratie bij de negatieve kredietcentrale het gevolg van de traagheid waarmee de kredietmaatschappij 
te werk ging om de toegekende lening af te handelen en om het geld te storten voor de terugbetaling aan de overige schuldeisers 
in het kader van de groepering van de vorige kredieten van de klant.

Klacht gegrond. De kredietmaatschappij heeft het advies van de Bemiddelingsdienst gevolgd en de gewenste financiering 
kon worden afgehandeld. De Bemiddelingsdienst heeft aan de kredietmaatschappij ook voorgesteld om contact te nemen 
met de Nationale Bank met het oog op de schrapping van de registratie van de klant.

Verjaring

Tal van klanten vonden in 2007 een brief in hun brieven-
bus waarbij zij werden aangemaand hun schulden ten 
aanzien van een financiële instelling te betalen, waarover 
vaak gedurende jaren met geen woord meer was gerept. 
Vaak liggen de bedragen die geëist worden, ver boven 
het initieel verschuldigde bedrag, wegens de aanreke-
ning van de debetintresten die gedurende jaren liepen.

Sommige cliënten kloppen aan bij de Bemiddelings-
dienst met de vraag of ze die schulden nog moeten in-
lossen. Anders gezegd, zij stellen zich de vraag of hun 
zaak niet verjaard is en of de financiële instelling nog het 
recht heeft om hen aan te sporen tot betaling.

De materie van de verjaring is grondig aangepast bij de 
wet van 10 juni 1998 tot wijziging van sommige bepalin-
gen betreffende de verjaring. Alle persoonlijke rechtsvor-
deringen verjaren na verloop van 10 jaar. De wet voorziet 
echter in een overgangsbepaling : indien de rechtsvorde-
ring is ontstaan vóór de inwerkingtreding van de wet, d.i. 
27 juli 1998, begint de termijn van 10 jaar te lopen vanaf 
de inwerkingtreding van de wet zonder dat de totale duur 
van de verjaring 30 jaar overschrijdt. 

Dit verklaart onmiddellijk waarom de Bemiddelings-
dienst in 2007 een stijging van dergelijke dossiers heeft 
genoteerd: de termijn om “oude” schulden te kunnen in-
nen verstrijkt inderdaad op 27 juli 2008. 

Het optreden van de Bemiddelingsdienst in die dossiers 
is beperkt. Zeer vaak wordt vastgesteld dat de financiële 

instelling de wettelijke termijn inzake verjaring heeft na-
geleefd en bijgevolg het recht heeft om tot invordering 
over te gaan. 

Eén dossier kreeg echter de bijzondere aandacht van de 
Bemiddelingsdienst en werd aan het Bemiddelingscol-
lege voorgelegd. De schuld van verzoeker dateert van 
1982. Gedurende 25 jaar heeft de financiële instelling 
niets gedaan om de schuld in te vorderen. Begin 2007 
wordt verzoeker aangemaand zijn schulden af te los-
sen. Het Bemiddelingscollege stelt vast dat de schuld 
nog niet is verjaard. Strikt juridisch heeft de financiële 
instelling het recht om die schuld in te vorderen. Maar 
omdat de financiële instelling geen actie heeft onderno-
men gedurende 25 jaar en de schuldenaar reeds 17 jaar 
op hetzelfde adres woont en dus makkelijk kan worden 
opgespoord, is het Bemiddelingscollege van oordeel dat 
de financiële instelling zich niet als een goede huisvader 
gedraagt. De financiële instelling werd dan ook verzocht 
haar schuldvordering te verminderen. 

Sommige cliënten die een aanmaningsbrief in de bus 
krijgen, stellen zich vragen omtrent de oorsprong van 
deze schuld. Sommigen roepen daarvoor de hulp van 
de Bemiddelingsdienst in. Tijdens de analyse van een 
dergelijk dossier kwam aan het licht dat een financiële 
instelling meer eiste dan dat waarop zij wettelijk gezien 
recht had. Zij rekende immers intresten aan voor een pe-
riode van zeven jaar, ofschoon dit volgens de wet maar 
voor een periode van vijf jaar mag. 

2007.1013 – Teveel geïnd ?

Een vroegere klant wordt in gebreke gesteld door een schuldinningsbureau waaraan de bank haar schuldvordering had 
overgedragen. Om te voorkomen dat hij wordt vervolgd, betaalt de klant het volledige bedrag, d.i.  1.573,75 EUR, maar 
vraagt vervolgens aan de bank uitleg over de oorsprong van de schuld. Hij had inderdaad nooit enige brief in dat verband 
gekregen.

In de eerste plaats wijst de bank erop dat het gaat om een vroegere schuldvordering waarvoor klant een borgtocht had ge-
steld in de vorm van een spaarboekje dat in 1993 verstreek. Het niet-terugbetaalde saldo van het krediet gaf nog aanleiding 
tot schuldintrest tot in 1999, het jaar waarin de bank stopte met de boeking van intrest.

Advies

De Bemiddelingsdienst heeft de aandacht erop gevestigd dat de intrest na vijf jaar verstrijkt.

Gedeeltelijk gegronde klacht. Het inningsbureau heeft aan klant het overschot dat werd betaald (408,13 EUR), teruggestort.
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2007.0521 – Overgedragen schuldvordering die na 25 jaar wordt opgeëist : verjaring ?

Op 2 februari 1982 tekende verzoeker ten gunste van de bank een loonsafstandovereenkomst waarbij hij verklaarde een 
bedrag van 36.492 BEF verschuldigd te zijn. Hij verbond zich ertoe per maand 5.000 BEF terug te betalen vanaf 15 maart 
totdat de schuld was afgelost.

Op 4 april 2006 droeg de bank die schuldvordering over aan een andere maatschappij, die per brief van 20 februari 2007 van 
verzoeker betaling eiste van een bedrag van 571,30 EUR plus eventuele verwijlintresten en kosten.

Verzoeker verklaart dat de bank hem nooit iets heeft gevraagd en dat hij te goeder trouw die schuld was vergeten. Ook al is 
er misschien geen sprake van verjaring, toch vindt hij dat de redelijk aanvaardbare termijn ruimschoots is overschreden.

De overdragende maatschappij is van oordeel dat haar schuldvordering niet is verjaard, omdat in artikel 10 van de wet van 
10 juni 1998 tot wijziging van sommige bepalingen inzake verjaring is bepaald dat de nieuwe verjaringstermijn van 10 jaar 
voor bestaande schuldvorderingen pas vanaf de inwerkingtreding van die wet, dus vanaf 27 juli 1998, begint te lopen, en dat 
de totale duur van de verjaringstermijn niet meer dan 30 jaar mag bedragen. Het gevolg daarvan is dat de schuldvordering 
pas op 27 juli 2008 zal zijn verjaard. De cessionaris vraagt aan verzoeker een voorstel inzake een schuldaflossingsplan, opdat 
die zaak zo snel mogelijk kan worden afgehandeld.

Advies van het Bemiddelingscollege

Vanuit juridisch oogpunt is de schuldvordering van de cessionaris niet verjaard. De cessionaris verwijst terecht naar artikel 10 van 
voornoemde wet van 10 juni 1998. Zijn schuldvordering verjaart pas op 27 juli 2008.

Niettemin is het College van oordeel dat de bank geen blijk van spoed heeft gegeven door gedurende 25 jaar geen betaling te 
vragen. Zoiets strookt niet met de werkwijze van een goede huisvader.

Aangezien verzoeker te goeder trouw is en de jongste 17 jaar niet van adres is veranderd om te ontsnappen aan zijn schuldeisers, 
roept het College de bank en de cessionaris op om rekening te houden met de billijkheid en een deel van de schuldvordering te 
laten vallen.

Klacht gegrond. De bank heeft het advies van het College gevolgd.

2.4. Varia
2.4.1. Huurwaarborg gestort op rekening van  
 een advocaat
Kan een financiële instelling die een bedrag op de rekening 
van de advocaat van één van haar klanten heeft gestort, 
worden bevrijd van haar schuld ten opzichte van hem ?

De Bemiddelingsdienst moest zich buigen over een 
concreet geval en was van oordeel dat de bank de reke-

ning van de advocaat niet mocht crediteren, als laatst-
genoemde niet uitdrukkelijk was gemandateerd om dat 
bedrag in ontvangst te nemen. Na bemiddeling door de 
Bemiddelingsdienst stemde de bank ermee in om ver-
zoeker terug te betalen.

2007.1032 – Huurwaarborg-vrijgave

Verzoekster verwijt de bank de huurwaarborg te hebben vrijgegeven op verzoek van haar advocaat. Zij beweert dat de 
advocaat daartoe niet door haar gemandateerd was en de bank bijgevolg de huurwaarborg ten onrechte op de derden-
rekening van de advocaat heeft gestort. De bank kreeg een brief van de advocaat, die zich voorstelde als raadsman van 
verzoekster, met het verzoek om de tegoeden op zijn rekening vrij te geven gezien het minnelijk akkoord tussen huurder(s) 
en verhuurder.

Vervolgens kreeg de bank nog een akkoord van de Procureur des Konings met de vraag om de bijkomende blokkering op 
de huurwaarborgrekening ongedaan te maken. 

Daarna verzocht de advocaat de bank nogmaals om de tegoeden op zijn derdenrekening te storten. Daarop heeft de bank 
de huurwaarborg op de derdenrekening van de advocaat overgeschreven.

Advies

De bank laat weten dat zij te goeder trouw ervan uitging dat de advocaat gemandateerd was om verzoekster te vertegenwoordi-
gen in deze zaak.

Na bemiddeling door de Bemiddelingsdienst geeft de bank toe dat zij ten onrechte de opdracht van de advocaat heeft uitgevoerd.
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2.4.2. De inhoud van het mandaat van een voorlopig  
 bewindvoerder
Wanneer een voorlopig bewindvoerder over de goederen 
van een persoon door Justitie wordt aangesteld, moet de 
bank die daarvan op de hoogte is gebracht, zich strikt 
houden aan het mandaat dat werd gegeven. Zij mag dus 
geen door de voorlopig bewindvoerder gevraagde ver-
richtingen uitvoeren die niet overeenstemmen met het 
door Justitie vastgestelde mandaat.

In een specifiek geval was het Bemiddelingscollege van 
oordeel dat de bank niet de nodige controle had verricht 
alvorens de verrichting uit te voeren. Niettemin werd de 
klacht als ongegrond beschouwd, omdat er geen duide-
lijk nadeel voor de rechthebbende was.

2006. 0789 – Voorlopig bewindvoerder

In een e-mailbericht van 1 juni 2006 meldt verzoekster aan de bank dat Mr. G. in zijn hoedanigheid van voorlopig bewind-
voerder geen bevoegdheid had om de aandelen van haar moeder te vereffenen. Volgens haar werden die aandelen in 2001 
verkocht tegen de prijs van 991 EUR en zouden zij nu een waarde hebben van ongeveer 15.000 EUR. Zij wenst ten belope 
van dat bedrag schadeloos te worden gesteld, omdat zij vindt dat de bank heeft nagelaten om de omvang van de beheers-
bevoegdheid van de voorlopig bewindvoerder na te gaan.

De bank is van oordeel dat zij geen fout heeft begaan, omdat zij die verkoopsopdrachten te goeder trouw heeft uitgevoerd 
nadat zij daartoe een schriftelijk verzoek van de voorlopig bewindvoerder had gekregen. Zij heeft van de voorlopig bewind-
voerder ook geen enkel bericht ontvangen dat zijn bewindvoering aan enige beperking onderhevig was, nadat zij hem 
had geschreven met de vermelding dat zij ervan uitging dat het beheer van de rekeningen gebeurt onder zijn verantwoor-
delijkheid, overeenkomstig de in het vonnis van zijn aanstelling toegekende bevoegdheden. Volgens haar is de voorlopig 
bewindvoerder aan haar geen verantwoording verschuldigd, maar enkel aan de vrederechter.

Advies van het Bemiddelingscollege

Luidens artikel 488bis, f), § 3, tweede lid, b), van het Burgerlijk Wetboek mag de voorlopig bewindvoerder “slechts krachtens een bij-
zondere machtiging van de vrederechter : (…) b) de roerende en onroerende goederen van de beschermde persoon vervreemden”.

Op basis van de informatie waarover het College beschikt, was de voorlopig bewindvoerder in dit geval niet in het bezit van een bij-
zondere machtiging om de aan de beschermde persoon toebehorende aandelen te vervreemden. De hierboven vermelde beschik-
kingen van de vrederechter bevatten alleszins geen dergelijke machtiging. Het College is dan ook van oordeel dat de voorlopige 
bewindvoerder in dit geval zijn beheersbevoegdheid te buiten is gegaan.

Ook de bank heeft hier een fout begaan, want als zij van een voorlopig bewindvoerder het verzoek krijgt om aandelen te verkopen 
die toebehoren aan de beschermde persoon, dient zij zich ervan te vergewissen dat die voorlopig bewindvoerder beschikt over de 
bijzondere voormelde machtiging. De verkoop van aandelen dient immers te worden beschouwd als de vervreemding van een 
roerend goed in de zin van die bepaling. Uit het dossier blijkt niet dat de bank deze verificatieverplichting heeft nageleefd. De bank 
moet dit nagaan bij iedere verrichting van de voorlopig bewindvoerder.

Deze fout van de bank heeft in dit geval evenwel geen nadeel berokkend aan verzoekster, omdat de opbrengst van de verkoop van 
de aandelen door de voorlopig bewindvoerder in de eerste plaats werd aangewend voor het onderhoud en de verzorging van de 
moeder van verzoekster en voor het overige bij het overlijden van de moeder van verzoekster in het vermogen van verzoekster is 
terechtgekomen ten belope van haar aandeel in de nalatenschap. 

Klacht ongegrond.

De bank gaat er bijgevolg mee akkoord om de huurwaarborg uit te betalen aan verzoekster, mits een gezamenlijk akkoord 
door de rekeninghouders (de huurders) en de verhuurder. Bij ontstentenis van een akkoord kan een vonnis tot vrijgave wor-
den overgemaakt.  

Klacht gegrond.
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2.4.3. Het beheer over goederen van minderjarigen
Regelmatig zijn er geschillen over het beheer inzake 
goederen van jongeren, meer bepaald wanneer de ou-
ders scheiden of uit elkaar gaan.

In het Burgerlijk Wetboek is bepaald dat de ouders, be-
halve wanneer de rechter daar anders over beslist, elk 
bankverrichtingen op de rekening van hun kinderen mo-
gen uitvoeren. Het is niet omdat één ouder een rekening 
heeft geopend en alleen zijn handtekening werd gede-
poneerd, dat de andere ouder geen geld mag afhalen. 
Die geldafhalingen worden beschouwd als zijnde in het 
belang van het kind.

Wel staat echter in de wet dat de goederen van jongeren 
niet mogen worden vervreemd zonder de toestemming 
van de vrederechter. Aangezien de wet op dat punt niet 
duidelijk is, heeft de Belgische Vereniging van Banken en 
Beursvennootschappen een tamelijk ruime interpretatie 
van de wet gepubliceerd die door al haar banken-leden 
wordt gevolgd. De daden van vervreemding worden op 
tamelijk soepele wijze gedefinieerd. Als de bank echter 
over voldoende aanwijzingen beschikt dat de verrich-
ting inderdaad neerkomt op een vervreemding, dan kan 
ze de toestemming van de rechter eisen.

2007.1375 – Rekening minderjarige

Verzoekster betwist de afhalingen en afsluiting van de rekeningen van haar minderjarige zoon door zijn vader. De bank had 
dit volgens haar niet mogen toestaan, vermits alleen haar handtekening op het handtekeningspecimen stond. 

De bank stelt dat zij geen fout heeft begaan, daar de ouders gezamenlijk het ouderlijk gezag uitoefenen, ongeacht wie de 
rekening heeft geopend. Zij verwijst naar artikelen 376 en 379 van het Burgerlijk Wetboek, waarin is bepaald dat een ouder 
wordt geacht te handelen met instemming van de andere ouder wanneer hij een daad van beheer stelt over de goederen 
van de minderjarige. Onderling hebben de ouders verantwoording af te leggen wat betreft de eigendom van de goederen 
van de minderjarige.

De bank besluit daaruit dat zij gezien de wettelijke principes de betrokken verrichtingen op vraag van één ouder niet kon 
annuleren.

Advies

De Bemiddelingsdienst bevestigt dat het beheer van de goederen van een minderjarig kind door elk van de ouders (al dan niet 
gehuwd) afzonderlijk kan worden uitgeoefend. Bij afhalingen door één van de ouders van tegoeden van de rekening van een 
minderjarig kind en in het bijzonder voor “beperkte” bedragen, wordt dit in de praktijk aangezien als een toegelaten handeling. 
De instemming van de andere ouder wordt hier vermoed.

De vader kan echter ter verantwoording worden geroepen, omdat de afgehaalde bedragen in het belang van het kind moeten 
worden aangewend.

Klacht ongegrond.

2007.0942 – Rekening minderjarige

Verzoekster betwist de geldafhalingen van de rekeningen van haar minderjarige kinderen door haar ex-echtgenoot. 
De geldafhalingen zouden worden aangewend voor de aankoop van aandelen.

Standpunt van de bank :

In de regel oefenen beide ouders gezamenlijk het ouderlijk gezag uit en blijven ze zelfs na echtscheiding dit gezamen- ◗

lijk uitoefenen, tenzij door de rechter anders is beslist.

Als gevolg van het wettelijk vermoeden van instemming kan elk van de ouders een rekening of boekje op naam van zijn  ◗

kind openen en beheren behalve bij herroeping van dit vermoeden.

Aangezien de geldopvragingen dateren van 29/03/2007 en de bank pas op 11/04/2007 op de hoogte werd gebracht  ◗

van het echtscheidingsvonnis, kon zij nog geen rekening houden met de beschikkingen van de rechter.

In rechtsleer en rechtspraak wordt bovendien bijna altijd aangenomen dat een geldopvraging of een overschrijving  ◗

van een rekening van een minderjarige door zijn wettige vertegenwoordiger niet mag worden beschouwd als een 
“vervreemding” waarvoor machtiging door de vrederechter is vereist. 

Behalve bij blokkering van de rekening van de minderjarige krachtens de wet of op basis van een rechterlijke beslissing  ◗

kunnen beide ouders de rekening beheren.
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Advies

De Bemiddelingsdienst onderschrijft de argumenten van de bank en voegt eraan toe dat elke ouder afzonderlijk geld kan afhalen 
of overschrijven van de rekening van zijn minderjarig kind voor zover dit gebeurt in het belang van het kind. In de praktijk wordt 
aangenomen dat dit het geval is, tenzij het tegendeel manifest duidelijk is.

Inmiddels liet verzoekster weten dat de vader de aandelen op de eigen effectenrekening van de kinderen had gedeponeerd.

Klacht opgelost.
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3. Samenwerking

3.1. Op Belgisch niveau : de POOL 
(CPMO)

De Bemiddelingsdienst is aangesloten bij de POOL 
(Permanent Overleg Ombudslieden), in het Frans CPMO 
(Concertation Permanente des Médiateurs-Ombuds-
mans), d.i. de groepering van Ombudslieden uit de over-
heids- en privésector die de basisprincipes van de be-
middelingsfunctie hebben onderschreven.

Wanneer een dossier per vergissing terechtkomt bij een 
bemiddelingsdienst die niet voor dat probleem bevoegd 
is, wordt het systematisch doorgestuurd naar de bevoeg-
de instantie die het dossier zal behandelen.

3.2. Op Europees niveau
3.2.1. Het Europees FIN-NET net
FIN-NET (Europees net voor grensoverschrijdende 
klachtenbehandeling inzake financiële diensten) is op-
gericht door de Europese Commissie.

Dat net zorgt voor de samenwerking tussen de bemid-
delingsdiensten bevoegd voor de financiële sector met 
het oog op een beslechting van grensoverschrijdende 
geschillen. De meeste lidstaten van de Europese Unie 
zijn erbij aangesloten.

De Belgische leden van FIN-NET zijn de Bemiddelings-
dienst Banken-Krediet-Beleggingen en de Ombudsman 
van de Verzekeringen.

Wanneer de Bemiddelingsdienst een dossier krijgt dat 
bestemd is voor een andere bemiddelingsdienst die lid is 
van FIN-NET, zal de dienst dat dossier doorsturen naar de 
bevoegde instantie, op voorwaarde dat het voldoende 
gestoffeerd is, met het verzoek rechtstreeks aan de klant 
te antwoorden.

Als het dossier niet volledig is, zal de bemiddelingsdienst 
de klant op de hoogte brengen van de contactgegevens 
van het bevoegde orgaan.

Voor informatie  :
http://europa.eu.int/comm/internal_market/finservi-
ces-retail/finnet/index_fr.htm

3.2.2. Het Europees Centrum voor Consumenten (ECC-net)
Het in Brussel gevestigde Europees Centrum voor Consu-
menten adviseert de burger over aankopen in de EU en 
biedt hem desnoods rechtsbijstand in geval van een ge-
schil. Het Centrum krijgt subsidies van de Europese Com-
missie en van de FOD Economie, KMO’s, Middenstand en 
Energie. Het Centrum maakt deel uit van een Europees 
net van 27 centra in de lidstaten van de EU alsmede in 
Noorwegen en IJsland.

Het net van Europese centra voor consumenten (ECC 
net) is opgericht door de Europese Commissie met de 
bedoeling het vertrouwen van de consument in de inter-
ne markt te vergroten, hem op de hoogte te brengen van 
zijn rechten als Europese consument en hem bijstand te 
verlenen in geval van grensoverschrijdende consumen-
tengeschillen.

De basisprincipes van de Ombudsmanfunctie zoals ver-
meld in de statuten van de POOL kunnen worden samen-
gevat in de volgende 10 punten :

Een Ombudsman bemiddelt voor de burger die een 1. 
klacht heeft over een dienst of een bedrijf en die zelf 
die klacht bij die dienst of dat bedrijf niet opgelost 
krijgt.

Een Ombudsman werkt onafhankelijk, d.w.z. dat hij 2. 
of zij geen verantwoording moet afleggen aan de 
diensten of bedrijven die hij of zij beoordeelt.

Een Ombudsman werkt kosteloos voor de burgers 3. 
die op hem of haar een beroep doen.

Een Ombudsman werkt op grond van wetteksten of 4. 
reglementen, maar hij of zij laat zich ook leiden door 
het principe van billijkheid of rechtvaardigheid.

Een Ombudsman behandelt de dossiers vertrouwe-5. 
lijk.

Een Ombudsman beschikt over voldoende midde-6. 
len om onafhankelijk te kunnen werken.

Een Ombudsman kan, zonder belemmeringen, elke 7. 
klacht onderzoeken.

Een Ombudsman hoort alle partijen. Pas daarna be-8. 
oordeelt hij of zij in alle objectiviteit de gegrondheid 
van een klacht.

Een Ombudsman doet aanbevelingen om te voorko-9. 
men dat dezelfde problemen zich blijven voordoen.

Een Ombudsman publiceert regelmatig een wer-10. 
kingsverslag dat voor iedereen ter beschikking ligt.

Voor informatie : www.ombudsman.be
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De belangrijkste taken van het centrum zijn :
de consumenten inlichten en adviseren; ◗

tussenbeide komen in grensoverschrijdende geschillen; ◗

de consument de weg wijzen naar een alternatieve  ◗

instelling die bevoegd is voor de beslechting van ge-
schillen (Ombudsman, geschillencommissies, enz.).

De Bemiddelingsdienst Banken-Krediet-Beleggingen is 
één van de partners van ECC-net voor de behandeling 
van klachten inzake financiële diensten aangeboden 
door andere instellingen dan verzekeringsmaatschap-
pijen of verzekeringsmakelaars.

Voor informatie : http://www.eccbelgium.be 
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4. Praktische informatie

4.1. Klacht indienen bij de Bemidde-
lingsdienst

4.1.1. Wanneer kan men een klacht indienen ?  
 De voorwaarden op een rij.
De Bemiddelingsdienst zal zich over een klacht beraden 
indien de volgende voorwaarden zijn vervuld.

De klacht moet  ◗ vooraf reeds behandeld zijn door de 
bevoegde dienst van de financiële instelling. Op 
www.ombfin.be staat een lijst die voor elke finan ciële 
instelling de bevoegde dienst aanduidt. Indien de 
verzoeker binnen een redelijke termijn, ongeveer één 
maand, geen afdoend antwoord of helemaal geen 
antwoord heeft gekregen, kan hij aankloppen bij 
de Bemiddelingsdienst.

Het mag niet gaan om  ◗ een loutere vraag om informa-
tie. Er moet, met andere woorden, een geschil gerezen 
zijn tussen de verzoeker en de financiële instelling.

Bovendien moet het geschil gericht zijn tegen een in- ◗

stelling die aangesloten is bij de Bemiddelingsdienst.

De klacht mag  ◗ geen betrekking hebben op het com-
merciële beleid van de financiële instelling. Zo is de 
Bemiddelingsdienst bijvoorbeeld niet bevoegd om 
klachten van verzoekers te behandelen die een kre-
dietweigering betwisten of een toegepast tarief in 
twijfel trekken. De Bemiddelingsdienst kan in dit laat-
ste geval enkel nagaan of het tarief correct werd toe-
gepast, maar kan zich geenszins uitspreken over het 
bedrag van het tarief. 

Het geschil moet ingediend worden door een  ◗ particu-
lier die niet optreedt in het kader van zijn beroepswerk-
zaamheden. De Bemiddelingsdienst is wel bevoegd 
voor klachten van professionelen die betrekking heb-
ben op een grensoverschrijdende betaling van maxi-
mum 50.000 EUR. Professionelen die met problemen 
af te rekenen hebben in het kader van kredieten, 
kunnen terecht bij Contactpunt KMO’s, Ravensteins-
traat 36, 1000 Brussel(7) (pcp@febelfin.be).

Het geschil mag  ◗ niet aanhangig zijn bij de rechtbank. 
Er mag evenmin een rechterlijke uitspraak bestaan.

4.1.2. Hoe kan men klacht indienen ?
De procedure bij de Bemiddelingsdienst verloopt schrif-
telijk. 

Indien de verzoeker een klacht wil indienen bij de Bemid-
delingsdienst, moet hij het probleem schriftelijk toelich-
ten. Eveneens moet hij een kopie toevoegen zowel van 
de briefwisseling die reeds is gevoerd met de bevoegde 
dienst van de financiële instelling, alsook van de rele-
vante documenten die nuttig zijn voor het onderzoek 
(bijvoorbeeld inschrijvingsborderel, technische fiche, re-
keninguittreksel,..).

De klacht kan worden toegestuurd

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 

4.1.3. 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 er bijkomende inlichtingen vereist zijn, 
worden de betrokken partijen aangeschreven. 

Als het onderzoek is afgerond, stelt de Ombudsman een 
advies op. Vooraleer het advies aan de partijen wordt 
overgemaakt, moet de Permanente Vertegenwoordiger 
van de Consumentenbelangen het advies goedkeuren.

Indien de Permanente Vertegenwoordiger en de Ombuds-
man elk een andere mening zijn toegedaan, wordt het dos-
sier voorgelegd aan het Bemiddelingscollege. Ook wanneer 
in een dossier een principevraag wordt gesteld, of wanneer 
het een meer complex dossier betreft, zal het dossier onder 
de aandacht van het Bemiddelingscollege worden gebracht. 
Het Bemiddelingscollege is paritair samengesteld uit experts 
aangesteld door enerzijds de financiële sector en anderzijds 
de consumentenverenigingen en wordt voorgezeten door 
een onafhankelijke persoonlijkheid. Het College brengt 
advies uit in de dossiers die  worden voorgelegd. 

(7) Vanaf 10 juli 2008 : nieuw adres Concert Noble, Aarlenstraat 84, 1040 Brussel.
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4.1.4. Adviezen van de Bemiddelingsdienst en  
 het Bemiddelingscollege
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.

4.2. Nuttige links en adressen
Wij hebben voor u nuttige links verzameld waar u terecht 
kan indien u meer wil weten over bepaalde onderwer-
pen. Ook vermelden we in dit hoofdstuk enkele adres-
sen waar u te rade kunt gaan als u een probleem heeft 
dat  buiten de bevoegdheid van de Bemiddelingsdienst 
Banken-Krediet-Beleggingen valt.

4.2.1. Financiële aangelegenheden
Dematerialisering effecten ◗

Bent u op zoek naar meer informatie over de demateriali-
sering van effecten? Consulteer dan www.dmat.be.

Bescherming deposito’s ◗

U stelt zich vragen naar de bescherming van uw deposito’s 
wanneer uw financiële instelling met zware financiële pro-
blemen te kampen heeft? 
Ga dan naar www.protectionfund.be.

Registratie wanbetaling ◗

Zit u met vragen over de modaliteiten van een registratie 
van een wanbetaling bij de Centrale voor kredieten aan 
particulieren? Neem dan een kijkje op 
www.nbb.be/pub/Home.htm?l=nl&t=ho

Opzoeken bankrekening na overlijden ◗

Bent u daarentegen op zoek naar rekeningen van een 
overledene van wie u niet weet bij welke financiële in-
stelling hij rekeningen aanhield? Lees meer daarover op 
http://www.abb bvb.be/gen/nl/infospratiques_deces.html  

4.2.2. Andere instanties
Contactpunt KMO’s ◗

Professionelen die met problemen af te rekenen hebben 
in het kader van kredieten, kunnen terecht bij Contact-
punt KMO’s, Ravensteinstraat 36, 1000 Brussel 
pcp@febelfin.be(8)  

Ombudsman van de Verzekeringen ◗

Indien u een geschil heeft met een Belgische verzeke-
ringsonderneming of een makelaar in verzekeringen of 
indien u een probleem hebt in het kader van de uitvoe-
ring van een verzekeringscontract, dan kunt u steeds 
terecht bij de Ombudsman van de Verzekeringen. Meer 
hierover op www.ombudsman.as 

Het Europese FIN-NET ◗ (9) 
Hebt u problemen met een financiële instelling actief in 
een andere lidstaat van de Europese Unie ? Dan raden 
wij u aan de website van FIN-NET (Europees net voor 
grensoverschrijdende klachtenbehandeling op het ge-
bied van financiële diensten) te raadplegen op http://
ec.europa.eu/internal_market/finservices-retail/finnet/
index_en.htm.

Belgische bemiddelingsdiensten ◗

Hebt u een probleem dat buiten het kader van de finan-
ciële instellingen valt en weet u niet aan welk orgaan u 
uw probleem kunt voorleggen ? 
Raadpleeg dan www.ombudsman.be. U vindt er nuttige 
informatie over alle Ombudsmannen in België. 

(8) Vanaf 10 juli 2008 : nieuw adres Concert Noble, Aarlenstraat 84, 1040 Brussel.
(9) Zie ook punt 3.2.1., pg. 48.
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5. Samenstelling organen Bemiddelingsdienst
5.3. De Raad van Bestuur Ombudsdienst
Michel Vermaerke, voorzitter
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, Belgische Vereniging van Banken en 
Beursvennootschappen

5.1. Het Begeleidingscomité
I. Vertegenwoordigers van de overheid

Robert Geurts, 
Lid van de 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

II. Vertegenwoordigers van de financiële sector
Leden:
Nathalie Ragheno(10), Françoise Sweerts(11),  
Piet Van Baeveghem
Plaatsvervangers:
Sandrine Jourdain, Anne-Mie Ooghe(12),  Ivo Van Bulck(13)

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

5.2. Het Bemiddelingscollege
I. Onafhankelijk voorzitterschap

Aloïs Van Oevelen, voorzitter
Louise-Marie Henrion, plaatsvervangend voorzitter

II. Experts aangewezen door de financiële sector
Leden:
Patrick Drogné, Robert Jonckheere, Claude Louis
Plaatsvervangers :
Daniel Angerhausen, Jan Hauwaerts,  
Jean-Louis Raemdonck

III. Experts aangewezen door de consumentenverenigingen
Leden:
Nicolas Claeys, Frédéric de Patoul,  Luc Jansen
Plaatsvervangers :
Yves Evenepoel, Fabienne Maes

(10) Nathalie Ragheno effectief lid tot 21 januari 2008. Vanaf die datum Ivo Van Bulck effectief lid en Nathalie Ragheno plaatsvervanger.
(11) Françoise Sweerts effectief lid tot 21 januari 2008. Vanaf die datum Marina de Moerlooze effectief lid en Françoise Sweerts plaatsvervanger.
(12) Annemie Ooghe plaatsvervanger tot 21 januari 2008.
(13) Ivo Van Bulck plaatsvervanger tot 21 januari 2008. Vanaf die datum effectief lid.

5.4. De Bemiddelingsdienst  
Banken-Krediet-Beleggingen

Ombudsman
Jacques Zeegers

Permanente Vertegenwoordiger van de Consumentenbelangen
Pamela Renders

Adviseurs
Christine Buisseret, Ann Muyldermans, 
Claude Vankerckhoven

Administratieve medewerkers
Marie-Jeanne De Meester, Serge Henris, Christel Speltens
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Bemiddelingsdienst Banken – Krediet – Beleggingen 
Belliardstraat 15-17, Bus 8 – 1040 Brussel 

ombudsman@ombfin.be


