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VOORWOORD

Sinds begin 2010 is Ombudsfin bevoegd voor klachten 
van ondernemers tegen hun financiële instelling in 
verband met de professionele kredieten. Dit is dus 
reeds het vijfde jaarverslag dat wordt voorgesteld. 
Gedurende dit eerste lustrum is het aantal klachten 
van jaar tot jaar gestegen. 

In 2014 werd opnieuw een verdere stijging van het 
aantal dossiers vastgesteld, zowel van het totaal aantal 
nieuwe dossiers als van de ontvankelijke klachten. De 
stijging was echter minder spectaculair dan voor 2013. 

Ook zijn er geen grote wijzigingen in het voorwerp van 
de klachten. Nagenoeg de helft van al de klachten had 
zoals voorgaande jaren betrekking op de funding loss. 
De andere helft van de klachten is verspreid over de 
overige thema’s zoals kosten, waarborgen, de opzeg 
van het krediet en de fichage bij de Nationale Bank.

Het resultaat dat bereikt werd in de dossiers is zeker 
positief: 68% van de gegronde klachten werd opgelost 
in het voordeel van de ondernemers. Dit is een lichte 
stijging in vergelijking met 2013. Van de dossiers die 

door de dienst als gegrond werden beschouwd maar waarin de bank geen (of geen aanvaardbaar) 
voorstel tot oplossing deed, heeft 90% betrekking op een funding loss dossier. In elk dossier wordt 
er door de dienst opgewezen dat het de bedoeling is om zoveel mogelijk via onderhandelingen 
tot een minnelijk akkoord tussen partijen te komen.

Françoise Sweerts
Ombudsman
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1. 2014 IN CIJFERS

1.2. HET AANTAL ONTVANKELIJKE 
KLACHTEN STIJGT EVENEENS

IIn 2014 werden er 81 nieuwe ontvankelijke dossiers 
aangemaakt. Dit zijn dossiers die door de dienst 
behandeld kunnen worden. Hierbij kwamen er nog 
9 dossiers die reeds in 2013 ontvangen werden, 
maar pas in 2014 ontvankelijk werden. Dit geeft een 
totaal van 90 ontvankelijke dossiers.

Uit de vergelijking met 2013 met 74 ontvankelijke 
dossiers, volgt dat er een stijging genoteerd werd 
van 22%. 

In de tabel hierna vindt u de cijfers van de 5 voorbije 
jaren terug.
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1.1. VERDERE STIJGING VAN DE INGE-
DIENDE DOSSIERS 

In totaal werden er 224 nieuwe dossiers aangemaakt 
in 2014 tegenover de 199 nieuwe dossiers in 2013.

Van de 224 nieuwe dossiers waren 81 dossiers 
onmiddellijk ‘ontvankelijk’. Daartegenover staan 
143 dossiers die ‘nog niet ontvankelijk’ waren 
of betrekking hadden op een materie waarvoor 
Ombudsfin niet bevoegd is.

Redenen van niet-ontvankelijkheid Aantal

De klacht werd nog niet behandeld door  
de bevoegde dienst bij de betrokken  
financiële instelling. 62

De klacht valt niet onder de bevoegdheid  
van de Dienst 65

De klacht betreft een materie die buiten  
de werkingssfeer van de Dienst valt.  
Zo mogelijk wordt de klager doorverwezen  
naar de bevoegde dienst. 1

Vraag om inlichtingen 15

Totaal aantal niet-ontvankelijke klachten 143

In 62 dossiers werd de klacht overgemaakt aan 
de klachtendienst van de betrokken bank. De 
procedure voorziet immers dat elke klacht eerst aan 
de bank zelf moet worden voorgelegd zodat deze de 
kans krijgt het probleem op te lossen. Ombudsfin 
is pas in 2de instantie bevoegd. Meer info over de 
procedure vindt u hierna, onder punt 3. 
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1.3. VOORWERP VAN DE KLACHTEN

2014 in cijfers

Voor elk ontvankelijk dossier wordt het voorwerp van de klacht genoteerd. In 2014 werden de volgende 
6 onderwerpen opgetekend: kosten, wederbeleggingsvergoeding, waarborgen, opzeg, melding Nationale 
Bank en varia.

  2012 2013 2014 2012 (%) 2013 (%) 2014 (%)

Kosten  1 7 10 2% 9% 11,11%

Wederbeleggingsvergoeding  27 47 44 50% 64% 48,89%

Waarborgen  13 9 9 24% 12% 10%

Opzeg  7 5 10 13% 7% 11,11%

Leasing  0 0 2 0% 0% 2,22%

Melding NBB  2 4 6 4% 5% 6,67%

Varia  4 2 9 7% 3% 10%

TOTAAL  54 74 90 100% 100% 100%

 
Bijna de helft van de klachten, namelijk 48,89%, gaat over de wederbeleggingsvergoeding of funding loss 
die wordt aangerekend in geval van vervroegde terugbetaling van een krediet. Dit thema was in 2014 nog 
steeds actueel. Uit de vergelijking met het voorgaande jaar blijkt dat het percentage klachten over dit 
thema opliep van 50% in 2012 naar 64% in 2013 en in 2014 terug nagenoeg 50% betreft. 

Het aantal klachten met betrekking tot de waarborgen daalt nog verder in vergelijking met de vorige jaren. 
De klachten naar aanleiding van het aanrekenen van interesten of kosten stijgt lichtjes, evenals deze die 
betrekking hebben op de opzeg van het krediet.
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‘Uit de resultaten van de behandelde dossiers  
komt naar voor dat 68% van de gegronde klachten  
een positief resultaat kende voor de ondernemer  
en werd er een akkoord tussen partijen bereikt.’

 1.4. EEN OVERWEGEND POSITIEF  
  RESULTAAT!

In 2014 werden in totaal 88 dossiers behandeld 
en afgesloten. Bij de afsluiting wordt telkens het 
resultaat van de tussenkomst genoteerd. 

Op basis van de resultaten komen we tot de 
volgende indeling:
• 23 klachten werden als ongegrond beschouwd 

(26,14%);
• 65 klachten werden als gegrond beschouwd 

(73,86%).

Van de 65 gegronde dossiers werden er 44 opgelost 
(68%). In de 21 overige dossiers werd het advies van 
de Ombudsman niet gevolgd door de financiële 
instelling of kon er geen akkoord bereikt worden 
tussen partijen (32%).

68% van de gegronde dossiers werd in positieve zin 
opgelost. Dit betekent dat de ondernemer bekwam 
wat hij vroeg van de bank of dat er een akkoord 
tussen de partijen werd gevonden.

Anderzijds waren er 21 dossiers (23,86%) waarin de 
ombudsman tot de conclusie kwam dat de klacht 
tegen de bank gegrond was, maar waar de financiële 
instelling weigerde het advies te volgen. Van deze 21 
hadden 18 dossiers betrekking op de funding loss. 

In de dossiers waarin het niet tot een akkoord 
tussen partijen kwam, ontvingen de ondernemers 
een advies van de ombudsman met nuttige 
informatie om een beslissing te kunnen nemen voor 
de toekomst.
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Resultaten geboekt in de dossiers met betrekking 
tot de funding loss:

Gezien het groot aantal klachten over dit onderwerp, 
worden de resultaten van de tussenkomst van 
Ombudsfin in deze dossiers hier afzonderlijk 
meegedeeld.

In totaal werden er 44 dossiers in verband met de 
funding loss behandeld :
• in 3 dossiers werd de klacht als ongegrond 

beschouwd,
• 41 klachten werden als gegrond beschouwd,
• waarvan in 23 dossiers het probleem werd 

opgelost of was er een akkoord tussen partijen, 
(56%),

• in 18 dossiers werd de klacht als gegrond 
beschouwd, maar werd het advies niet gevolgd 
door de financiële instelling. (44%). 

In de meeste funding loss-dossiers die aan 
Ombudsfin worden voorgelegd, heeft de klacht 

2014 in cijfers

betrekking op een investeringskrediet dat 
neerkomt op een gewone lening op interest, 
zodat artikel 1907bis Burgerlijk Wetboek dat 
de omvang van de funding loss beperkt tot 6 
maanden interest, volgens de ombudsman van 
toepassing is. Dit standpunt wordt echter niet 
steeds gevolgd door de financiële instellingen. 
Zij wijzen op de wederbeleggingsclausules 
opgenomen in hun kredietovereenkomsten en 
stellen dat de kredietnemers hierdoor contractueel 
gehouden zijn. Ombudsfin probeert door 
onderhandelingen over het bedrag van de gevraagde 
wederbeleggingsvergoeding tot een oplossing 
te komen. In 2014 konden 23 van deze dossiers in 
positieve zin worden afgesloten. 

In 18 dossiers bleef de bank echter bij haar 
voorheen ingenomen standpunt en was niet bereid 
te onderhandelen of deed zij een voorstel tot 
gedeeltelijke regeling dat als onvoldoende door 
de ondernemer werd beschouwd, zodat er geen 
akkoord tussen de partijen bereikt werd.
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2. BEHANDELDE THEMA’S

Volgens de financiële instellingen is artikel 1907bis 
BW niet van toepassing op investeringskredieten. 
Zij stellen dat deze kredieten doorgaans 
gebruiksvormen zijn van een globaal aan de 
ondernemer toegekende ‘kredietopening’ waardoor 
de onderliggende kredieten niet als een lening op 
interest kunnen worden beschouwd.

De voorgaande jaren bevestigde bepaalde 
rechtspraak herhaaldelijk dat artikel 1907bis BW 
wel van toepassing was op investeringskredieten, 
namelijk telkens wanneer deze in feite konden 
beschouwd worden als zijnde ‘leningen op 
interest’. Deze rechtspraak oordeelde dat een 
investeringskrediet dat wordt aangegaan met het 
oog op de aankoop van een onroerend goed, waarbij 
de gelden onmiddellijk aan de kredietnemer worden 
overhandigd, die daarna kapitaal en interest 
terugbetaalt met periodieke betalingen en waarbij 
geen wederopname van de gelden mogelijk is, 
kan geanalyseerd worden als zijnde een lening op 
interest. 

Volgens deze rechtspraak moet er steeds naar 
het concreet toegekend krediet worden gekeken 
en moet er geen rekening worden gehouden met 
een eventueel voorhanden zijnde overkoepelende 
structuur in de kredietverstrekking. 

Deze rechtspraak bevestigde eveneens dat het 
artikel 1907bis BW van ‘dwingend recht’ is en dat er 
niet aan verzaakt kan worden vooraleer de situatie 
van vervroegde terugbetaling zich voordoet.

Terbeschikkingstelling in éénmaal of in 
meerdere schijven?
Een investeringskrediet kan volgens de voormelde 
rechtspraak gekwalificeerd worden als een gewone 
lening op interest van zodra de overhandigde 
fondsen, verhoogd met de interesten, worden 
terugbetaald met periodieke betalingen en er geen 
wederopname mogelijk is. Hierbij was het eender of 
de fondsen in één maal aan de kredietnemer werden 
overhandigd of in meerdere schijven, bijvoorbeeld 
op basis van voorlegging van facturen tijdens een 
opnemingsperiode, dus in geval van een krediet 
voor het bouwen of renoveren van een onroerend. 

2.1. FUNDING LOSS

Nagenoeg de helft van de nieuwe dossiers in 2014, 
namelijk 48,89%, heeft betrekking op het probleem 
van de funding loss, de wederbeleggingsvergoeding 
die wordt aangerekend door de financiële instellingen 
in geval van vervroegde terugbetaling van een krediet. 
De financiële instellingen wensen een vergoeding 
voor het verlies dat zij lijden ingevolge het wegvallen 
van de contractuele interesten. De funding loss is het 
actuariële verschil tussen de contractuele rentevoet 
en een referentierentevoet berekend tot aan de 
volgende contractuele herziening van de interestvoet 
of, bij ontbreken hiervan, tot aan de contractueel 
voorziene eindvervaldag van het krediet.

De funding loss wordt aangerekend op basis van 
funding loss-clausules die opgenomen zijn in de 
professionele kredietovereenkomsten. In sommige 
gevallen werden de ondernemers op voorhand niet 
verwittigd van het feit dat een dergelijke vergoeding 
zou worden aangerekend en de dikwijls cryptisch 
opgestelde funding loss-clausules lieten niet toe 
te berekenen hoeveel deze vergoeding concreet 
zou kunnen bedragen. De soms zeer hoge funding 
loss-bedragen zorgden dan ook in vele gevallen 
voor een zeer onaangename verrassing en in enkele 
gevallen voor grotere problemen voor de betrokken 
ondernemers.

Evolutie in de juridische discussie
Reeds enkele jaren is er een juridische discussie aan 
de gang die draait rond de vraag of artikel 1907bis 
Burgerlijk wetboek (BW) al dan niet van toepassing 
is op de kredieten toegekend aan ondernemers. 
Dit artikel beperkt de wederbeleggingsvergoeding 
die kan gevraagd worden in geval van vervroegde 
terugbetaling tot maximaal 6 maanden interest. 

Voormeld artikel is enkel van toepassing op 
‘leningen op interest’. Het is niet van toepassing 
op ‘kredietopeningen’ waarbij een bepaalde som 
ter beschikking wordt gesteld die naar behoeve kan 
worden opgenomen. 
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Indien het krediet niet als een lening op interest 
kan gekwalificeerd worden, bepaalt de nieuwe 
wet dat de wederbeleggingsvergoeding maximaal 
6 maanden interest mag bedragen.

Voor ondernemingskredieten boven de 1 miljoen 
euro blijft artikel 1907bis BW van toepassing 
voor zover het om een lening op interest gaat. 
Indien het krediet niet als een lening kan 
gekwalificeerd worden, kan de hoogte van 
de wederbeleggingsvergoeding contractueel 
worden vastgelegd tussen de kredietgever en de 
onderneming, met dien verstande dat deze moeten 
overeenstemmen met de berekeningsmodaliteiten 
opgenomen in de gedragscode die werd uitgewerkt 
op basis van de nieuwe wet.

Tot slot bepaalt de nieuwe wet nog dat geen 
enkele vergoeding verschuldigd is in geval van : 
vervroegde terugbetaling in uitvoering van een 
verzekeringsovereenkomst die contractueel 
de terugbetaling van het krediet waarborgt, de 
hergroepering van bestaande kredieten bij dezelfde 
kredietgever of de niet-substantiële wijziging van 
de kredietovereenkomst. (artikel 9 §3)

In zijn arrest van 7.08.2013 diende het Grondwettelijk 
Hof zich uit te spreken over de vraag of er een 
discriminatie was in de hypothese waar artikel 
1907bis BW wel toepasselijk was op een lening op 
interest, maar niet op een kredietopening. Het 
Hof antwoordde hierop negatief en bevestigde dat 
er een juridisch onderscheid is tussen lening en 
kredietopening. 

Het Hof stelde hierbij ook dat wanneer de 
fondsen niet in één maal aan de kredietnemer 
werden overhandigd, maar het contract een 
opnemingsperiode voorzag en de kredietnemer 
de fondsen in meerdere schijven opnam, men niet 
te maken had met een gewone lening op interest. 
Volgens het Hof gaat het in deze gevallen eerder om 
een kredietopening en zou artikel 1907bis BW niet 
van toepassing zijn.

Wet van 21.12.2013 op de financiering van 
KMO’s
De hoge funding loss bedragen zorgden voor vaak 
grotere problemen voor de ondernemingen. De 
verenigingen van ondernemingen drongen aan op 
een wetgevend ingrijpen om dit probleem op te 
lossen. Vlak voor het einde van het jaar 2013 werd de 
Wet op de financiering van KMO’s gestemd. Deze wet 
regelt ondermeer het probleem van de funding loss 
voor de kredieten tot 1 miljoen euro. De wet trad in 
werking op 10.01.2014 maar is enkel van toepassing 
op de kredieten die na de inwerkingtreding van de 
wet werden toegekend. 

Deze wet is van toepassing op zelfstandigen en 
ondernemingen die voldoen aan de criteria van 
artikel 15 §1 van de Vennootschapswet, namelijk 
ondernemingen tot 50 werknemers. 

Artikel 9, § 1, van deze wet bepaalt dat de 
kredietnemer te allen tijde het recht heeft om het 
krediet geheel of gedeeltelijk vervroegd terug te 
betalen. 

Artikel 9, § 2, stelt dat artikel 1907bis BW van 
toepassing blijft op de leningen op interest . 

Behandelde thema’s

‘Vanaf 10.01.2014  
mag de funding loss  

voor KMO’s maximaal  
6 maanden interest 

bedragen voor  
alle kredieten tot  

1 miljoen euro.  
De 6 maanden interest 

worden berekend op  
de terugbetaalde som  

aan de contractuele 
interestvoet.’
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Evolutie in 2014
Daar de nieuwe wet niet van toepassing is op 
de bestaande kredietovereenkomsten van 
voor 10.01.2014, blijft Ombudsfin klachten met 
betrekking tot funding loss ontvangen. Ombudsfin 
analyseert zoals vroeger de kredietovereenkomsten 
om na te gaan of het al dan niet om een lening op 
interest gaat. De dienst onderhandelt in elk dossier 
teneinde tot een minnelijke oplossing te kunnen 
komen. Zoals reeds meegedeeld in het hoofdstuk 
met betrekking tot de cijfers van 2014, werd in 2014 
56% van de gegronde dossiers met een positief 
resultaat afgesloten, terwijl in 44% geen akkoord 
bereikt werd tussen partijen.

Bespreking van de dossiers behandeld in 
2014: 
Een deel van de klachten met betrekking tot de 
funding loss komen van ondernemers die ofwel 
hun professionele activiteiten willen stopzetten 
of die gezien de crisis problemen ondervinden om 
de nodige betalingen voor hun kredieten te blijven 
doen. 

Sommige ondernemers met een kredietovereen-
komst met vaste rentevoet vroegen, gezien de 
zeer lage marktrentevoet, een herziening van 
hun interestvoet. Ook in dit geval wordt er een 
funding loss aangerekend waardoor de gewenste 
verrichting helemaal niet interessant meer is voor 
de ondernemer in kwestie.

Daarnaast zijn er meerdere klachten van 
ondernemers die een investeringskrediet aangingen 
voor de aankoop van een onroerend goed. Wanneer 
zij beslissen het pand te verkopen, dienen zij het 
krediet vervroegd terug te betalen en zien zij zich 
geconfronteerd met een hoge funding loss. 

Bij ontvangst van de klacht neemt Ombudsfin 
contact op met de betrokken bank en maakt, na 
analyse van de kredietovereenkomst in kwestie en 
de kredietvoorwaarden die er op van toepassing 
zijn, zijn standpunt aan de bank over.

In sommige dossiers merkte de Ombudsman op dat 
er in de notariële akte verleden voor de kredietakte 
met hypotheekvestiging, bevestigd werd dat het 
investeringskrediet dat werd toegekend een ‘lening 
op interest’ was. Ombudsfin stelde dat 1907bis BW 
van toepassing was op dit krediet. In deze dossiers 
beperkte de bank de funding loss tot 6 maanden 
interest.

In een aantal dossiers kon de Ombudsman aantonen 
dat het krediet dat werd toegekend niet aangepast 
was aan de noden van de ondernemer. Ook in deze 
dossiers was de bank bereid om de funding loss te 
beperken tot 6 maanden interest.

Wanneer de bank het niet eens is met de analyse 
van Ombudsfin en betwist dat artikel 1907bis 
BW van toepassing zou zijn, gaat Ombudsfin 
onderhandelen met de bank teneinde tot een 
bedrag van funding loss te komen dat voor beide 
partijen aanvaardbaar is. Ombudsfin benadrukt in 
elk van deze dossiers dat er gestreefd wordt naar 
een minnelijk akkoord tussen partijen zodat voor 
het dossier een oplossing wordt gevonden die een 
einde maakt aan de discussie.
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Enkele adviezen ter illustratie:

Voorbeeld van onderhandelingen door Ombudsfin

De vennootschap van een jonge buitenlandse advocaat die bij een kantoor in Brussel werkte, had 
in 2007 een krediet van 665.000 EUR bekomen voor de aankoop van een woning. In 2014 wenst hij 
de woning te verkopen gezien zijn verhuis om professionele redenen naar het buitenland. De bank 
rekent een funding loss van 160.000 EUR aan bovenop het uitstaand saldo van 540.000 EUR. De 
kredietnemer stelt dat artikel 1907bis BW van toepassing is en merkt op dat 6 maand interest in dit 
dossier 14.697 EUR zou bedragen. Hij deelt mee dat hij bereid is om 45.000 EUR als funding loss te 
betalen maar dit voorstel gaat voor de bank niet ver genoeg. 

Ombudsfin maakte de volgende analyse:

Er is een gebrek aan informatie. De cliënt was niet op de hoogte van het feit dat een vervroegde 
terugbetaling van het krediet niet toegelaten was. Deze clausule was niet opgenomen in het 
kredietcontract maar enkel in de Kredietvoorwaarden die van toepassing zijn op het contract. 
De bank stelt dat een advocaat verondersteld wordt een contract te kunnen lezen en begrijpen. 
Ombudsfin merkt op dat het om een buitenlandse en anderstalige advocaat gaat die niet vertrouwd 
was met de kredietverlening in België. De funding loss-clausule in de kredietvoorwaarden liet niet 
toe aan de kredietnemer om de omvang van de verplichtingen die hij op zich nam in geval van een 
vervroegde terugbetaling te bepalen. Ombudsfin besluit dat de bank in gebreke bleef voor wat haar 
informatieverplichting betrof.

Verder ging Ombudsfin na of artikel 1907bis BW van toepassing was op de kredietovereenkomst 
getekend door de verzoeker. Drie vierde van het kapitaal werd onmiddellijk ter beschikking gesteld 
van de kredietnemer, terwijl één vierde van het bedrag werd vrijgegeven op basis van facturen. De 
kredietnemer betaalde kapitaal verhoogd met de interesten terug met periodieke betalingen. Het 
kapitaal was niet opnieuw opneembaar. Ombudsfin kwam tot de conclusie dat het krediet als een 
gewone lening op interest kon geanalyseerd worden en artikel 1907bis BW van toepassing was.

Daar de bank het niet eens was met de conclusie van Ombudsfin, werd geprobeerd om via verdere 
onderhandelingen tot een akkoord te kunnen komen. Het eerste voorstel van de cliënt werd door 
de bank afgewezen. Ombudsfin vroeg aan de cliënt een hoger voorstel te doen om zo eventueel tot 
een oplossing te kunnen komen. De cliënt deed een nieuw voorstel ten bedrage van 60.000 EUR. 
Ook dit voorstel ging niet ver genoeg voor de bank. Na lang aandringen door Ombudsfin bij de bank 
om mededeling van een voorstel van haar kant, deelde de bank mee dat er bijna geen marge om te 
onderhandelen is omdat de funding cost in dit dossier zeer hoog is en er geen mogelijkheid is om 
de funding loss te beperken zonder dat de bank groter verlies lijdt. Zij stelt voor de funding loss te 
beperken tot 139.000 EUR. Dit voorstel is niet aanvaardbaar voor verzoeker. Er werd geen akkoord 
tussen partijen bekomen.    (2014.1545)

Behandelde thema’s
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Verbod op terugbetaling gedurende de 5 eerste jaren van het krediet en 
aanrekening van een boete wanneer binnen deze periode vervroegd wordt 
terugbetaald

De ondernemer ging enkele investeringskredieten aan met het oog op de aankoop van een gebouw 
en de werken voor de inrichting van zijn winkel. Het laatste krediet dateerde van 2012. In 2014 beslist 
hij om een vennootschap op te richten en draagt hij het onroerend over aan deze vennootschap. 
Hierbij vindt een herfinanciering van de lopende kredieten plaats.

Voor het laatste krediet van 2012 rekent de bank een boete van 9.000 EUR aan. De ondernemer is het hier 
niet mee eens aangezien de kredietovereenkomst expliciet stelt dat de wederbeleggingsvergoeding 
6 maanden interest bedraagt.

In eerste instantie verwijst de bank naar haar Algemene Kredietvoorwaarden. Hierin staat 
dat investeringskredieten gedurende de eerste 5 jaar niet vervroegd kunnen  terugbetaald 
worden. Wanneer de bank uitzonderlijk aanvaardt dat dit toch gebeurt, mag zij hiervoor een 
verbrekingsvergoeding vragen. De vergoeding die gevraagd wordt bedraagt 10% van het kapitaal dat 
vervroegd wordt terugbetaald.

De bank legt uit dat de clausule in de kredietovereenkomst betrekking heeft op de 
wederbeleggingsvergoeding die gevraagd wordt in geval van een vervroegde terugbetaling na de 
periode van 5 jaar. De wederbeleggingsvergoeding bedraagt in dat geval 6 maanden interest.

Ombudsfin heeft vastgesteld dat de cliënt niet op de hoogte was van het verbod op vervroegde 
terugbetaling gedurende de eerste periode van 5 jaar. Deze clausule staat in de laatste zin van een 
paragraaf in de Kredietvoorwaarden bij de kredietovereenkomst. Blijkbaar werd de aandacht van de 
ondernemer niet op deze zin gevestigd. De clausule die wel uitdrukkelijk in de overeenkomst staat 
volgens dewelke de verbrekingsvergoeding 6 maanden interest bedraagt, kan in deze situatie tot 
verwarring leiden. De bank blijft dus in gebreke voor wat haar informatieverplichting betreft.

Daar de verbrekingsvergoeding forfaitair wordt bepaald, namelijk 10% van het vervroegd 
terugbetaalde kapitaal, komt deze clausule neer op een strafbeding. Er wordt geen schade of verlies 
berekend en er wordt geen vergoeding voor geleden schade gevraagd. Artikel 1231 BW stelt dat de 
rechter het bedrag van een strafbeding kan beperken wanneer deze som duidelijk de schade die 
voortvloeit uit de niet-uitvoering van de overeenkomst overtreft. De ombudsman heeft gevraagd dat 
de bank de verbrekingsvergoeding zou beperken tot 6 maanden interest of zou onderhandelen om tot 
een minnelijk akkoord tussen partijen te kunnen komen. De bank weigerde de verbrekingsvergoeding 
te beperken zodat Ombudsfin zijn tussenkomst diende af te sluiten.    (2014.0370)
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Voorbeeld van een krediet dat niet aangepast is aan de noden van de ondernemer

De ondernemer, een familiebedrijf actief in het renoveren van woningen, ging in 2012 een krediet aan 
voor de aankoop van een onroerend. De bedoeling was om het gebouw binnen een korter tijdsbestek 
op te knappen en dan terug te verkopen. 

Het krediet had echter een looptijd van 20 jaar. Toen de ondernemer het gerenoveerde huis in 2014 
wilde verkopen werd hij geconfronteerd met een onverwacht hoge funding loss.

De ombudsman stelde vast dat het krediet niet aangepast was aan de noden van de ondernemer: de 
looptijd was immers veel te lang in verhouding met de werkwijze van de ondernemer. 

Verder merkte de ombudsman op dat in de notariële akte gesteld werd dat de kredietnemer 
bevestigde dat hij de gelden ontving als zijnde een ‘lening op interest’.

Daar de onderneming de gelden ontving en dit kapitaal verhoogd met de interesten terugbetaalde 
met periodieke betalingen en er geen wederopname van kapitaal mogelijk was, bevestigde Ombudsfin 
dat het hier wel degelijk om een lening op interest ging en dat artikel 1907bis BW van toepassing is. 

De bank ging akkoord om de funding loss te beperken tot 6 maanden interest.  De bank betaalde het 
teveel ontvangen bedrag van 19.000 EUR terug aan de ondernemer.    (2014.1628) 

Behandelde thema’s

Christine, Bérengère, Serge 

Elke, Vincent, Françoise  & Christel
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marge verhogen indien de interne rating van de 
kredietnemer daalt. De banken rechtvaardigen de 
verhoging van de marge in dat geval door te wijzen 
op het grotere risico dat zij lopen ingevolge de 
interne ratingverlaging van de cliënt. 

Uit de klachten die Ombudsfin ontving, blijkt dat 
er niet openlijk gecommuniceerd wordt over de 
verhoging van de commerciële marge. De banken 
stellen in vele gevallen dat dit tot hun commerciële 
politiek behoort en dat zij hierover geen details 
moeten meedelen.

Ombudsfin heeft in deze dossiers gewezen op de 
verplichting tot transparantie die werd opgenomen 
in de Gedragscode die door de banksector werd 
onderschreven en die veelal ook opgenomen is in de 
Kredietvoorwaarden van de financiële instellingen.

2.2. MEER TRANSPARANTIE ROND  
VERHOOGDE RENTEVOET

In 2014 ontving Ombudsfin een aantal klachten 
van ondernemers die het niet eens waren 
met de verhoging van hun rentevoet bij een 
rentevoetaanpassing. Zij begrepen de verhoging niet 
omdat de marktrentevoet aanzienlijk gedaald was 
en zij verwacht hadden dat de rentevoetherziening 
een daling van de rentevoet zou betekenen.

Een rentevoet is samengesteld uit een 
referentierentevoet en de commerciële marge van 
de bank. De referentierentevoet is gekoppeld aan de 
marktrentevoet en fluctueert mee met deze laatste. 
De commerciële marge wordt door de bank bepaald. 
Vroeger werd de marge in vele gevallen expliciet 
opgenomen in de kredietovereenkomsten.

Sinds enkele jaren is de werkwijze van een 
aantal banken op dit punt gewijzigd. Zij gaan de 

Onduidelijkheid over verhoging van de rentevoet

De ondernemer sloot in 2006 een wentelkrediet af. In het contract stond dat de rentevoet bestaat 
uit de referentierentevoet, verhoogd met 1,25% als marge voor de bank. In 2008 sluit hij een nieuw 
wentelkrediet af, ditmaal samen met een renteswap overeenkomst om de verhoging van de 
rentevoet te beperken. Met de swap betaalde hij een vaste referentierentevoet van 4.375%. De swap 
dekt de marge van de bank niet. De ondernemer stelt vast dat de rentevoet die wordt aangerekend 
wel stijgt boven de vaste rentevoet van 4.375% verhoogd met de marge van 1,25%. Hij vraagt om 
uitleg aan de bank.

De bank verwijst naar de kredietovereenkomst die in 2008 ondertekend werd. Hierin staat dat de 
rentevoet wordt vastgesteld rekeninghoudend met de marktvoorwaarden op dat moment. Er werd 
dus geen marge bepaald. Daar er geen marge werd vastgelegd, meent de bank dat zij kan beslissen 
om de marge te verhogen. 

De bank legt uit dat zij de marge verhoogt wanneer de interne rating van het bedrijf daalt. Verder 
stelt de bank dat zij de cliënt wel op de hoogte heeft gebracht van de wijziging aan de rentevoet, 
omdat zij bij elke nieuwe wentelperiode de nieuwe  rentevoet heeft meegedeeld. 

De ombudsman stelt dat een wijziging aan de rentevoet steeds concreet moet worden meegedeeld 
aan de cliënt. Uit het dossier komt naar voor dat de bank  niet openlijk gecommuniceerd heeft over 
de verhoging van haar marge.

De ombudsman verwijst naar de Gedragscode tussen de banken en KMO’s waarin staat dat een 
goede relatie gebaseerd is op wederzijds begrip en vertrouwen. De banken engageren zich om 
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‘transparante voorwaarden‘ te hanteren en de ondernemingen duidelijke informatie te bezorgen. 
De bank dient in duidelijke taal alle informatie over de voorwaarden van het krediet aan de KMO 
meedelen en dient de onderneming van elke wijziging op de hoogte te brengen.

In dit concrete dossier stelde de ombudsman vast dat er geen volledige of duidelijke informatie 
aan de onderneming werd gegeven. De duidelijke bepaling van de rentevoet in de vroegere 
kredietovereenkomst werd vervangen door een wel zeer vage omschrijving: ‘wordt vastgesteld 
rekening houdend met de marktvoorwaarden van dat moment’. Daarbij had de bank haar cliënt 
specifiek van elke aanpassing van de marge moeten verwittigen. 

Aangezien de bank zich niet gehouden had aan de transparantievoorschriften van de Gedragscode, 
vroeg de ombudsman om een voorstel tot minnelijke regeling aan de onderneming over te maken. 
De bank weigerde echter hieraan gevolg te geven.    (2014.1136)

2.3. WAARBORGEN

Pand op de handelszaak
In 2014 ontving de Ombudsdienst enkele klachten 
in verband met de vernieuwing van de inschrijving 
Pand op handelszaak. Uit de bespreking van een 
klacht die u hierna vindt, blijkt dat soms al te snel 

Vernieuwing van inschrijving pand op de handelszaak na 20 jaar nog voor het 
oorspronkelijke bedrag van het krediet 

De ondernemer had in 1992 een investeringskrediet afgesloten. De bank bekwam een inschrijving 
van pand op de handelszaak (PHZ). Na 10 jaar, in 2002, werd de inschrijving van de PHZ vernieuwd. 
In 2012 ging de bank opnieuw over tot een vernieuwing van de inschrijving voor het volledige bedrag 
van het investeringskrediet, terwijl dit krediet zo goed als terugbetaald was en de ondernemer ook 
verder geen noemenswaardige kredieten meer had lopen. 

De ondernemer betwist de hernieuwing van de inschrijving van de PHZ. Deze was volgens hem 
onterecht. Hij vroeg de terugbetaling van de kosten verbonden aan de inschrijving en eveneens de 
kosten van de toekomstige handlichting met het oog op de eventuele verkoop van het bedrijf gezien 
zijn leeftijd.

Volgens de bank was de hernieuwing van de inschrijving PHZ gerechtvaardigd daar het krediet nog 
niet integraal was terugbetaald. 

Ombudsfin heeft het dossier nagekeken en vastgesteld dat het krediet nagenoeg volledig 
terugbetaald was. Verder wees de Ombudsdienst er op dat er ook nog andere waarborgen 
voorhanden waren zoals borgstellingen, zodat de vernieuwing van de inschrijving PHZ niet nodig 
was. Na tussenkomst van de ombudsman is de bank bereid om de kosten van de hernieuwing van de 
waarborg gedeeltelijk te vergoeden.    (2013.2221)

tot een vernieuwing van de inschrijving wordt 
overgegaan en dit zonder rekening te houden met 
de concrete omstandigheden van het krediet en de 
kredietnemer.

Behandelde thema’s
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Omzetting hypothecair mandaat
Meerdere klachten in 2014 hadden betrekking 
op de omzetting van een hypothecair mandaat.  
Het mandaat geeft de bank de mogelijkheid 
een hypothecaire inschrijving te nemen 
wanneer er redenen zijn om te twijfelen aan de 
terugbetalingscapaciteiten van de ondernemer. 
Voor de ondernemingen die financiële  problemen 
ondervinden, komen de kosten verbonden aan de 
omzetting uiteraard bijzonder ongelegen. 

De ondernemingen stelden in vele gevallen dat de 
omzetting ten onrechte gebeurde omdat er geen 
achterstand in de terugbetaling van het krediet was 
en er geen risico voorhanden was dat het krediet 
niet zou worden terugbetaald. 

De bank kan tot omzetting beslissen indien 
uit omstandigheden naar voor komt dat de 
kredietnemer het krediet wellicht niet zal kunnen 
terugbetalen. Ombudsfin gaat na of er inderdaad 
een concrete reden aan de basis van de beslissing 
tot omzetting voorhanden is. Een concrete reden 
kan zijn een achterstand in de betaling, een 
beslag onder derden lastens de kredietnemer, de 
vaststelling dat een inkomensbron is weggevallen 
waardoor de onderneming problemen zou kunnen 
krijgen om het krediet terug te betalen,…

Uit volgende voorbeelden komt naar voor dat de 
beslissing tot omzetting soms te snel genomen 
wordt.

Gebrekkige communicatie tussen ondernemer en bank  

Toen de ondernemer de handlichting vroeg van een hypothecaire waarborg bij een privé-krediet, 
stelde de bank vast dat een lopend krediet op naam van de vennootschap niet volledig zakelijk 
gewaarborgd was en dat de rechtspersoon niet over voldoende inkomsten beschikte om het krediet 
terug te betalen. 

Daarop contacteerde het agentschap de cliënt om te melden dat dit een probleem vormde voor 
de bank. In de laatste mail van het agentschap werd er meegedeeld dat de bank het mandaat 
waarover ze beschikte, zou omzetten indien ze niet onmiddellijk inlichtingen bekwam waaruit 
bleek dat er voldoende terugbetalingscapaciteit was. Verder werd ook gesteld dat het krediet zou 
worden opgezegd indien de cliënt niet beloofde om het krediet op de eerstvolgende vervaldag aan 
te zuiveren. 

De cliënt beloofde daarop het krediet zo spoedig mogelijk, ten laatste op de eerstvolgende 
vervaldag, drie maand later, terug te betalen. Hij bevestigde ook dat hij over voldoende deposito’s 
en beleggingen beschikte om het krediet volledig aan te zuiveren. 

Tot zijn verrassing werd het mandaat toch omgezet. De bank haalde aan dat zij onvoldoende 
informatie ontving aangaande het vermogen van de cliënt en dat er dus onzekerheid bleef bestaan 
over zijn capaciteit om het krediet terug te betalen. 

De cliënt heeft op de afgesproken datum, kort na de omzetting, het krediet integraal terugbetaald.

De ondernemer ging niet akkoord met de omzetting van het mandaat. Hij stelde dat het krediet in 
kwestie, een Straight Loan die reeds meerdere jaren liep, over de volgende waarborgen beschikte: 
een beperkte hypothecaire inschrijving, verder een hypothecair mandaat en een borgstelling van de 
privé-personen. 
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De bank was van deze situatie goed op de hoogte en heeft dit jarenlang zo aanvaard. Plots wenst 
de bank, zonder enige aanleiding, de integrale terugbetaling van het krediet of een hypothecaire 
inschrijving voor het ganse bedrag. 

Ombudsfin heeft opgemerkt dat het krediet in kwestie niet zonder waarborgen was. Verder had 
de ondernemer beloofd het krediet op de volgende vervaldag terug te betalen. Er was geen slechte 
ervaring met deze cliënt in verband met betalingen, zodat de bank hem de 2à 3 maanden respijt wel 
had kunnen toestaan. De communicatie tussen de bank en de ondernemer was echter niet optimaal. 
De bedoeling van de bank werd niet duidelijk verwoord in de mails tussen het agentschap en de 
bank. Ook heeft de bank op geen enkel moment naar details in verband met het privé-vermogen van 
de cliënt gevraagd. Wanneer zij twijfelde aan de terugbetalingscapaciteiten van de cliënt had zij een 
meer gerichte navraag hiernaar moeten gedaan hebben. Volgens Ombudsfin was de beslissing tot 
omzetting in dit geval dus niet terecht. 

De dienst heeft de bank verzocht om de kosten van de omzetting aan de cliënt terug te betalen. De 
bank heeft dit echter geweigerd, omdat zij van mening bleef dat de omzetting terecht gebeurde.    
(2014.0095)

Omzetting mandaat op basis van de interne procedure van de bank

De ondernemer heeft een klacht ingediend omdat de bank het mandaat had omgezet terwijl er 
totaal geen risico voor de terugbetaling van het krediet bestond gezien zijn zeer gezonde financiële 
situatie. Hij benadrukt dat zijn agentschap zeer goed op de hoogte was van het feit dat hij meerdere 
panden bezat. 

Ingevolge een herstructurering van zijn bedrijf, had de cliënt uitstel van kapitaalbetaling van het 
krediet gevraagd. De bank had dit toegestaan. Cliënt liet echter ook na om de interestbetaling te 
doen, waarop de bank het mandaat heeft laten omzetten, ondanks het feit dat het agentschap van 
de cliënt gepoogd had om dit te voorkomen.

De bank legt uit dat de kredietnemer vroeger een mensualiteit te laat betaald had en dat het 
interne opvolgingssysteem in dat geval onthoudt dat er een geregulariseerde achterstand is 
geweest. Ingevolge de nieuwe vereisten opgelegd door de Nationale Bank moet de bank de correcte 
terugbetaling van de kredieten van nabij opvolgen. Deze 2 elementen hebben geleid tot de beslissing 
tot omzetting van het mandaat. De bank meent dat zij correct gehandeld heeft en weigert tussen te 
komen in de kosten van de omzetting.

Ombudsfin heeft vastgesteld dat vooral de interne procedure van de bank in dit dossier geleid heeft 
tot de omzetting van het mandaat. Het agentschap van de cliënt heeft nog geprobeerd de omzetting 
te voorkomen omdat er geen risico voor de terugbetaling van het krediet voorhanden was. De bank 
heeft zich echter strikt aan de interne procedures gehouden. 

Ombudsfin heeft aan de bank gevraagd in de kosten van omzetting tussen te komen, maar zij heeft 
geweigerd hieraan gevolg te geven.    (2013.2523)  

Behandelde thema’s
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3. PRAKTISCHE INFORMATIE

3.1. WELKE ONDERNEMING KAN EEN 
BEROEP DOEN OP OMBUDSFIN ?

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

3.2. KLACHTEN IN VERBAND MET  
DE KREDIETVERLENING

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

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

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

Wanneer de klacht betrekking heeft op commerciële 
aspecten van de kredietverlening, zal de dienst 
de onderneming verwijzen naar de regionale 
kredietbemiddelaars. Deze kredietbemiddelaars 
komen actief tussen in geval een onderneming 
kredietproblemen ondervindt en niet tot een 
akkoord met haar financiële instelling kan komen.

3.3. WELKE FINANCIËLE  
INSTELLINGEN ?

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

3.4. PROCEDURE

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

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

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

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

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

Het beroep op de Dienst is gratis voor de 
ondernemingen.
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3.5. COLLEGE KLACHTEN  
ONDERNEMINGEN

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

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

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

In 2014 werd er geen enkel dossier voorgelegd aan 
het College.

Ombudsfin kan op volgende wijze 
worden gecontacteerd :

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

Per mail :
ombudsman@ombudsfin.be

Online op :
www.ombudsfin.be

Per fax op :
02 545 77 79

Praktische informatie
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4.  NUTTIGE LINKS EN ADRESSEN

Regionale kredietbemiddelaar 
Voor Vlaanderen: 
Agentschap Ondernemen 
De heer Chris Dauw 
Tel: 0800 20 555 
e-mail : kredietbemiddelaar@agentschapondernemen.be 

Voor Wallonië: 
Sowalfin  
Tel : 04 237 07 70 
e-mail: info@sowalfin.be

Concileo 
Tel. :  04 220 51 99  
e-mail : info@concileo.be 

Voor Brussel: 
La Société régionale d’investissement de Bruxelles 
Tel : 02 548 22 11 
e-mail : info@srib.be 

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

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

Platform Financiering van ondernemingen
www.financieringvanondernemingen.be
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Samenstelling van de bevoegde organen

5. SAMENSTELLING VAN DE BEVOEGDE 
ORGANEN

5.1. OMBUDSFIN

Ombudsman
Françoise Sweerts

Adviseurs
Christine Buisseret, Bérengère de Crombrugghe, 
Elke Heymans, Vincent Chambeau

Assistenten
Serge Henris, Christel Speltens

5.2. COLLEGE KLACHTEN  
ONDERNEMINGEN

Onafhankelijke voorzitters
Lieven Acke, Nadine Mollekens

Vertegenwoordigers van de ondernemingen
Lieven Cloots (Unizo), 
Vertegenwoordiger van VBO

Vertegenwoordigers van de financiële sector
Freddy Van Bogget, Luc Declercq

5.3. DE RAAD VAN BESTUUR 

Voorzitter
Michel Vermaerke, CEO Febelfin

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



Ombudsfin 
Rue Belliardstraat 15-17, b. 8 

B-1040 Bruxelles/Brussel 
www.ombudsfin.be


