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Kerncijfers

3 375
Totaal aantal ingediende dossiers 
in 2015(consumenten en ondernemingen)

91,51%
Tevreden over het bestaan 
van de dienst

TOTAAL AANTAL INGEDIENDE DOSSIERS
VAN 1 JANUARI TOT 31 DECEMBER

TOTAAL AANTAL ONTVANKELIJKE KLACHTEN
VAN 1 JANUARI TOT 31 DECEMBER

875
Totaal aantal ontvankelijke klachten 
in 2015 (consumenten en ondernemingen)

Tegenover 641 in 2014, wat een toename 
betekent van 36,5% in vergelijking met 2014. 

Tegenover 2.633 aanvragen in 2014.  
Dit betekent een toename van 28,2%  
in vergelijking met 2014.

91,51% van de personen die een dossier indienden 
bij Ombudsfin is tevreden over het bestaan van 
de dienst, ongeacht het resultaat van het verstrekte 
advies. 82,55% van de deelnemers zou de dienst  
aanbevelen bij andere personen.
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Aanvragen ingediend door 
consumenten in 2015
Tegenover 2.409 aanvragen in 2014, wat 
een toename betekent van 26,6% ten 
opzichte van 2014.
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326
Aantal aanvragen ingediend 
door ondernemingen in 2015
Dit zijn 102 dossiers meer dan in 2014,  
of een stijging van 45,5%.

« De verzoekers zijn 
over het algemeen 
heel tevreden over 

Ombudsfin. »

Het engagement van de financiële instellingen 
om constructief mee te werken aan de  
buitengerechtelijke geschillenregeling die door 
Ombudsfin wordt georganiseerd, blijkt duidelijk uit 
dit positieve resultaat.

96,40% 
Van de gegronde klachten van 
consumenten werd opgelost

Tegenover 551 in 2014, wat een toename 
betekent van 33% tegenover 2014.

733 
Ontvankelijke klachten van 
consumenten in 2015 

AANVRAGEN ONDERNEMINGEN 
VAN 1 JANUARI TOT 31 DECEMBER
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ondernemingen in 2015
Tegenover 90 in 2014, wat een toename 
betekent van 57,8% tegenover 2014.

32,6%
Opgeloste klachten van 
ondernemingen in 2015
In 67,4% van de dossiers waarin verder werd 
onderhandeld, werd geen oplossing bereikt. Het 
betreft hier voornamelijk funding loss dossiers.
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Voorwoord

2015 was een jaar vol veranderingen voor Ombudsfin.

De dienst kreeg een nieuw juridisch statuut en werd een VZW. Sinds juli 2015 is Ombudsfin een vereniging 
met rechtspersoonlijkheid. Dit nieuw statuut versterkt de autonomie en de onafhankelijkheid van de dienst. De 
statuten van de VZW en de samenstelling van de organen zijn beschikbaar op www.ombudsfin.be. 

Sinds juni 2015 is Ombudsfin een gekwalificeerde entiteit voor de buitengerechtelijke regeling van consumenten
geschillen erkend door de FOD Economie overeenkomstig het Wetboek van economisch recht. Ombudsfin voldoet 
dus volledig aan de wettelijke criteria en verplichtingen die voortvloeien uit het statuut. De criteria en verplichtingen 
hebben betrekking op de onafhankelijkheid en onpartijdigheid, de transparantie en toegankelijkheid, de bevoegd-
heden, de procedure en de billijkheid. De lijst van erkende gekwalificeerde entiteiten is zowel gepubliceerd op de site 
van de FOD Economie als op de site van Ombudsfin. 

Sinds juli 2015 is er geen vertegenwoordiger van de consumenten meer bij Ombudsfin. De procedure werd aangepast om te beantwoorden aan 
de nieuwe wettelijke vereisten. De Ombudsman kan het advies van een expert of van het College van experten inwinnen voor complexe dossiers 
of principevragen. De adviezen van het College van experten worden gepubliceerd.

In het Wetboek van economisch recht werden de bevoegdheden van Ombudsfin uitgebreid met de verplichting voor alle kredietgevers en 
kredietbemiddelaars om toe te treden tot een orgaan voor buitengerechtelijke geschillenregeling. Voortaan zijn ook kredietbemiddelaars lid van 
Ombudsfin.

Tot slot werd een tevredenheidsenquête verstuurd aan alle personen die een advies kregen van Ombudsfin in de loop van 2015. Meer dan 40% 
van die personen nam deel aan de enquête. 91% van de deelnemers vindt het positief dat de dienst bestaat. Gedetailleerde resultaten van het 
onderzoek worden in dit verslag bekendgemaakt.

Ombudsfin verhuist in 2016 naar de North Gate, Koning Albert II-laan, nr 8 waar op termijn eveneens de Ombudsdiensten voor energie, tele-
communicatie, postsector, verzekeringen en treinen naartoe zullen verhuizen. De Consumentenombudsdienst is daar reeds actief sinds juni 2015.

Françoise Sweerts
Ombudsman
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1 Ombudsfin in cijfers
1.1.  GROTE STIJGING AANTAL  

AANVRAGEN

In 2015 ontving Ombudsfin in totaal (consumenten en 
ondernemingen samen) 3.375 aanvragen tegenover 
2.633 aanvragen in 2014, wat een toename betekent 
van 28,2% tegenover 2014.

Zoals uit de tabel blijkt, heeft de dienst nooit eerder 
zo’n groot aantal dossiers ontvangen.

TOTAAL AANTAL AANVRAGEN 
VAN 1 JANUARI TOT 31 DECEMBER

0

500

1000

1500

2000

2500

3000

3500

20152014201320122011201020092008200720062005

1740 1710

2173

2700
2514

2682

2398

2664
2523

2633

3375

0

20

40

60

80

100

Er werd rekening 
gehouden met de argumenten

Grondige analyse 
van het dossier

Tevreden over het 
bestaan van de dienst

0

200

400

600

800

1000

1200

201520142013201220112010  2009* 
*(incl. 240 dossiers Lehman Brothers)

2008200720062005

551
515

642

869

1008

796

670

796

700
641

875

<1%
Asset Managers

73,04%
Banken

<1%
Beursvennootschappen

10,35%
Kredietmaatschappijen

<1%
Leasingmaatschappijen

16,05%
Niet vermeld door cliënt

<1%
Asset Managers

90,6%
Banken

<1%
Beursvennootschappen

8,5%
Kredietmaatschappijen

<1%
Leasingmaatschappijen

2009
2013
2015

Deze aanvragen omvatten alle schriftelijke 
informatievragen en klachten die aan Ombudsfin 
werden voorgelegd. 

In elk van deze dossiers ontving de cliënt een 
antwoord op zijn aanvraag en werd hij, indien 

Ombudsfin niet bevoegd was, verder begeleid naar 
de dienst die mogelijk wel bevoegd was voor zijn 
aanvraag.

 
1.2.  GROTE STIJGING AANTAL  

ONTVANKELIJKE KLACHTEN

In 2015 registreerde Ombudsfin in totaal 
(consumenten en ondernemingen samen) 875 
dossiers als ontvankelijke klacht tegenover 641 
in 2014, wat een toename betekent van 36,5% 
tegenover 2014. 

TOTAAL AANTAL ONTVANKELIJKE KLACHTEN 
VAN 1 JANUARI TOT 31 DECEMBER
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460 dossiers daarvan voldeden meteen bij ontvangst 
aan alle ontvankelijkheidsvoorwaarden en konden 

meteen als ontvankelijk dossier verder worden 
behandeld. 

In de overige 415 dossiers, was het eerst nog 
noodzakelijk de eerste lijn aan te spreken, met 
name de klachtendienst van de betrokken financiële 
instelling.

In elk ontvankelijk dossier werd bemiddeld door 
Ombudsfin en werd een advies uitgereikt door de 
Ombudsman waarin het resultaat van de analyse 
en bemiddeling aan alle betrokken partijen werd 
meegedeeld.

1.3.  BETROKKEN FINANCIËLE  
INSTELLINGEN

Ombudsfin rapporteert voor 2015 voor het eerst 
over de financiële instellingen (per soort) die 
betrokken zijn in de aanvragen die de dienst ontvangt.

In 16,05% van de ontvangen aanvragen werd 
de betrokken instelling niet specifiek vermeld 
in de aanvraag en kon die dan ook niet worden 
geregistreerd. 

In de aanvragen waarin de financiële instelling wel 
werd benoemd, ging het in vele gevallen over een 
bank. Ook kredietmaatschappijen kwamen meermaals 
aan bod.
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1.4.  AANVRAGEN DIE NIET VERDER WER
DEN BEHANDELD DOOR OMBUDSFIN

Van de 3.375 aanvragen werden er uiteindelijk in 
totaal (consumenten en ondernemingen samen) 
2.500 (of 74,1%) niet verder in detail behandeld door 
Ombudsfin. Verzoekers werden steeds omstandig 
geïnformeerd over de reden. 

Wanneer een andere dienst bevoegd was, werd 
de verzoeker hierover geïnformeerd en werd zijn 
dossier in de meeste gevallen door Ombudsfin zelf 
doorgestuurd naar die betrokken dienst.

 
In de dossiers waarin de eerste lijn nog niet werd 
aangesproken en de betrokken financiële instelling 
gekend was, stuurde Ombudsfin, als bijkomende 
dienstverlening aan de cliënt, zelf het dossier door naar 
de bevoegde klachtendienst van de financiële instelling. 
De cliënt werd hiervan op de hoogte gebracht maar 
hoefde zelf dus geen bijkomende acties te ondernemen.

Informatievragen werden naar best vermogen 
beantwoord door Ombudsfin.
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Om een correct globaal beeld te hebben, is het nuttig 
aanvullend ook specifiek te rapporteren over de 
instellingen (per soort) met betrekking tot dewelke 
Ombudsfin ingediende aanvragen als ontvankelijke 
klacht verder heeft geanalyseerd.

Iets meer dan 90% van de ontvankelijke 
klachten betroffen banken, 8,5% betroffen 
kredietmaatschappijen. Slechts enkele ontvankelijke 
klachten hadden betrekking op asset managers, 
beursvennootschappen en leasingmaatschappijen.
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Detail "Niet bevoegd/niet ontvankelijk" Aantal
Aanvraag verzonnen, kwetsend, eerrovend 0
Aanvraag meer dan 1 jaar geleden voorgelegd aan klachtendienst financiële instelling 5
Gerechtelijke procedure of aanvraag reeds behandeld door andere gekwalificeerde entiteit 16
Behandeling aanvraag zou werking Ombudsfin ernstig in het gedrang brengen 0
Financiële instelling is niet aangesloten bij Ombudsfin 71
Ombudsfin is qua materie niet bevoegd 301
Combinatie van redenen hierboven vermeld 67
TOTAAL 460

Redenen Aantal Toelichting
Geen klacht, maar vraag tot informatie 228  

Bevoegd, maar voorlopig niet ontvankelijk 1 799
Cliënt of instelling niet identificeerbaar, voorwerp 
aanvraag onduidelijk, klacht nog niet voorgelegd 
aan bevoegde klachtendienst in eerste lijn

Niet bevoegd of niet ontvankelijk 460 Zie detail in tabel "Niet bevoegd/niet ontvankelijk"
Klacht werd stopgezet op vraag van de cliënt in 
de aanvraagfase 13  

TOTAAL 2 500
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1.5.  STOPZETTING BEMIDDELINGS
PROCEDURE

In 31 dossiers werd de procedure stopgezet op 
verzoek van de cliënt. In 13 dossiers was dit reeds 
in de beginfase van het dossier, net na de registratie. 
In de overige 18 dossiers werd de procedure later 
stopgezet, nadat de ontvankelijkheid van het dossier 
reeds bevestigd was. De reden van stopzetting 
was meestal het bereiken van een oplossing tussen 
partijen, waardoor de tussenkomst van Ombudsfin 
niet langer nodig was. 

 
1.6.  BEHANDELINGSTERMIJN  

ONTVANKELIJKE KLACHTEN

De gemiddelde doorlooptijd van alle in 2015 
ontvankelijk verklaarde klachten die in 2015 werden 
afgesloten, bedraagt 52 kalenderdagen.

Ombudsfin handelt, sinds juni 2015, als 
gekwalificeerde entiteit elke klacht af binnen een 
termijn van 90 kalenderdagen. Deze termijn kan 
eenmalig, omwille van de complexiteit van het 
dossier, worden verlengd met eenzelfde periode. In 
2015 werd in 26 dossiers een dergelijke verlenging 
toegepast. Partijen werden tijdig op de hoogte 
gebracht van de gemotiveerde verlenging van de 
behandelingstermijn. 

1.7. TEVREDENHEIDSENQUÊTE 

1.7.1. Methodologie

In de loop van 2015 kregen cliënten de mogelijkheid 
om anoniem hun mening te geven over de werking 
van Ombudsfin. Elke verzoeker kreeg 1 maand 
na de behandeling van zijn klacht een internetlink 
toegestuurd met toegang tot een online-vragenlijst 
met 26 vragen. De reden voor de termijn van een 
maand is om “overhaaste” en dus minder objectieve 
reacties te voorkomen . 

De vragen betreffen alle aspecten van de behandeling 
van de dossiers en peilen naar de tevredenheid van de 
verzoekers met betrekking tot die aspecten.

Er wordt niet alleen gevraagd naar de algemene 
tevredenheid, maar ook naar de mening van de 
verzoeker over het eerste contact, de manier 
waarop hij de behandeling van zijn dossier ervaart, 
de behandelingstermijn, de steun die hij tijdens de 
behandeling ontving, de redactionele kwaliteit van het 
advies, de onpartijdigheid van de dienst en ook het 
sociale nut van de dienst. Eén van de vragen betreft 
ook het resultaat van het advies dat de bevraagde 
ontving, om af te toetsen of er een verband bestaat 
tussen de mening van verzoeker en het resultaat van 
zijn klacht. Het spreekt vanzelf dat het beeld dat een 
verzoeker heeft van de dienst, sterk wordt beïnvloed 
door het resultaat van zijn verzoek.

Voor de meeste vragen antwoordt de verzoeker door 
een vakje aan te kruisen op een schaal van 1 tot 6, 
waarbij 1 staat voor een grote ontevredenheid en 6 
voor een grote mate van tevredenheid. Op andere 
vragen kan men met ja of neen antwoorden. Bij een 
laatste serie vragen kan men zich vrijer uitdrukken 
door een korte commentaar te schrijven.

Met dit onderzoek wil de dienst een evaluatie 
maken van de doeltreffendheid van de procedure 
tegenover de verzoekers, met aandacht voor zowel 
de positieve punten die moeten behouden blijven, als 
de negatieve punten die voor verbetering vatbaar 
zijn. De bedoeling is om een dienstverlening te 
geven die zo veel mogelijk aan de verwachtingen 
van verzoekers beantwoordt. In functie van 
deze resultaten zullen in 2016 maatregelen 
ter verbetering van de dienstverlening worden 
genomen om aan de vastgestelde tekortkomingen 
te verhelpen. Vervolgens zal in 2016 een nieuw 
tevredenheidsonderzoek gehouden worden om te 
kunnen vaststellen of de maatregelen het verhoopte 
resultaat hadden wat betreft het beeld dat verzoekers 
hebben van Ombudsfin.
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1.7.2. Cijfers en lessen

1.7.2.1. Deelnamepercentage

Het deelnamepercentage dit jaar bedraagt 40,30%.

Wat het verstrekt advies betreft, stelt men vast dat 
58,49% van de deelnemers een positief advies kregen 
en 41,51% een negatief advies. Dit wijst er op dat 
in 2015 de personen die een positief advies kregen 
enigszins meer de neiging hadden om hun indrukken 
weer te geven.

1.7.2.2. Algemene tevredenheid

0

500

1000

1500

2000

2500

3000

3500

20152014201320122011201020092008200720062005

1740 1710

2173

2700
2514

2682

2398

2664
2523

2633

3375

0

20

40

60

80

100

Er werd rekening 
gehouden met de argumenten

Grondige analyse 
van het dossier

Tevreden over het 
bestaan van de dienst

0

200

400

600

800

1000

1200

201520142013201220112010  2009* 
*(incl. 240 dossiers Lehman Brothers)

2008200720062005

551
515

642

869

1008

796

670

796

700
641

875

<1%
Asset Managers

73,04%
Banken

<1%
Beursvennootschappen

10,35%
Kredietmaatschappijen

<1%
Leasingmaatschappijen

16,05%
Niet vermeld door cliënt

<1%
Asset Managers

90,6%
Banken

<1%
Beursvennootschappen

8,5%
Kredietmaatschappijen

<1%
Leasingmaatschappijen

2009
2013
2015

In vergelijking met de cijfers van de vorige enquêtes 
(2009 en 2013), stelt men een duidelijke stijging vast 
van de algemene tevredenheid van de verzoekers. 
Dit jaar verklaart meer dan 70% van de deelnemers 
algemeen tevreden te zijn over de dienst tegenover 

61% in 2009. 69,34% van de mensen is tevreden 
met de grondige analyse van hun dossier (tegenover 
52,5% in 2009) en 64,15% vindt dat met zijn 
argumenten voldoende rekening werd gehouden. Deze 
laatste cijfers tonen het belang aan van de mening 
dat verzoekers hebben over de dienst aangezien in 
2009 slechts 39% en 42% in 2013 vond dat met zijn 
argumenten rekening werd gehouden.

Een overgrote meerderheid van 91,51% van de 
personen die een dossier indienden bij Ombudsfin is 
tevreden over het bestaan van de dienst, ongeacht 
het resultaat van het verstrekte advies. 82,55% van 
de deelnemers zou de dienst aanbevelen bij andere 
personen.

1.7.2.3. Te consolideren aspecten
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Het eerste contact : De bevraagden zijn over het 
algemeen tevreden over het eerste contact met 
Ombudsfin (per brief, e-mail, telefoon of via de 
internetsite). 

De behandelingstermijn : De verzoekers waarderen 
de snelheid van de dienstverlening, zowel op het 
vlak van de termijn waarin een advies werd verstrekt 
(73,58%), als op het vlak van de termijn waarin zij 
een antwoord ontvingen op hun vragen (72,64%). 
Dit aspect is zeer belangrijk, aangezien de snelheid 
een van de troeven is van een bemiddelingsorgaan in 
vergelijking met de traditionele rechtsprocedure. 
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De leesbaarheid en toegankelijkheid van het 
advies : Dit punt was al een te consolideren aspect in 
2009. In 2015 is de tevredenheid over dit punt met 
bijna 10% gestegen. Ombudsfin wil een voor iedereen 
toegankelijk en begrijpelijk advies. 

1.7.2.4. Te verbeteren aspecten
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Informatie over de evolutie van het dossier : Uit 
het onderzoek bleek dat veel verzoekers zich zorgen 
maken over hun lopend dossier en dat zij meer op de 
hoogte wensen gehouden te worden over de evolutie 
van hun dossier. Niettemin het onmogelijk is om iedere 
verzoeker individueel te contacteren voor iedere stap 
in zijn dossier, zal Ombudsfin bijzondere aandacht 
besteden aan de transparantie over de evolutie van 
het dossier. 

Bekendheid van Ombudsfin : De grootste kritiek 
van de deelnemers ten aanzien van Ombudsfin is 
het gebrek aan zichtbaarheid van de dienst. 44,81% 
vindt dat onze dienst bekender zou moeten zijn voor 
de buitenwereld en betreurt niet eerder van het 
bestaan van de dienst op de hoogte te zijn geweest. 
Ombudsfin zal werken aan een betere bekendheid van 
de dienst, via verschillende kanalen.
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2.1.  GROTE STIJGING AANTAL  
AANVRAGEN

In 2015 ontving Ombudsfin 3.049 aanvragen 
van consumenten tegenover 2.409 in 2014, wat 
overeenkomt met een toename van 26,6% tegenover 
2014. 

AANNVRAGEN CONSUMENTEN
VAN 1 JANUARI TOT 31 DECEMBER
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209 van die aanvragen betroffen loutere vragen naar 
informatie, die Ombudsfin naar best vermogen heeft 
beantwoord. 2.840 aanvragen betroffen een klacht.

2.2.  GROTE STIJGING AANTAL  
ONTVANKELIJKE KLACHTEN

In 2015 registreerde Ombudsfin 733 aanvragen van 
consumenten als ontvankelijke klacht, tegenover 
551 in 2014, wat een toename betekent van 33% 
tegenover 2014. 

 
ONTVANKELIJKE KLACHTEN CONSUMENTEN 

VAN 1 JANUARI TOT 31 DECEMBER
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369 aanvragen daarvan voldeden meteen aan alle 
ontvankelijkheidsvoorwaarden, de overige 364 
werden pas in een tweede fase ontvankelijk (in de 
meeste gevallen na voorlegging van de klacht aan de 
klachtendienst van de betrokken financiële instelling).

2.3.  RESULTATEN VAN DE IN 2015  
AFGESLOTEN KLACHTEN VAN  
CONSUMENTEN

Deze resultaten hebben betrekking op alle in 2015 
afgehandelde klachten van consumenten. In deze 
resultaten zijn dus ook klachten verwerkt die reeds in 
2014 werden voorgelegd aan Ombudsfin.

Het gaat om 775 dossiers.

In 362 dossiers (of 46,7%) achtte Ombudsfin de 
klacht gegrond op basis van wetgeving, contractuele 
bepalingen, gedragscodes, marktpraktijken, 
deontologische codes of elke andere factor die 
dienstig was voor de beslechting van het geschil. 

In 398 dossiers (of 51,4%) kon Ombudsfin geen 
tekortkoming van de financiële instelling vaststellen. 
In deze dossiers werd de nodige bijkomende uitleg 
en toelichting gegeven aan de cliënt zodat die 
kon begrijpen waarom Ombudsfin tot dit besluit 
kwam en waarom dan ook geen rechtzetting of 
tegemoetkoming van de financiële instelling kon 
worden gevraagd.

In de overige 15 dossiers (1,9%) werd de 
bemiddelingsprocedure stopgezet door de consument.

2. Aanvragen ingediend door consumenten 
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AFGESLOTEN KLACHTEN CONSUMENTEN 2015

Van de 362 klachten die Ombudsfin gegrond achtte, 
werd 96,4% opgelost. 

Het engagement van de financiële instellingen om 
constructief mee te werken aan de buitengerechtelijke 
geschillenregeling die door Ombudsfin wordt 
georganiseerd, blijkt duidelijk uit dit positieve resultaat.

 
GEGRONDE KLACHTEN CONSUMENTEN 2015 

2.4. INDIVIDUELE AANBEVELINGEN 

Sinds juni 2015 voorziet het procedurereglement 
van Ombudsfin dat de Ombudsman individuele 
aanbevelingen kan formuleren aan de financiële 
instellingen. Ombudsfin vraagt dan binnen de 30 
dagen te reageren op de aanbeveling.

Deze aanbevelingen worden meestal geformuleerd in 
een ruimer kader en hebben niet zozeer betrekking 
op de oplossing in een specifieke klacht. Ze hebben 
meestal betrekking op procedures, algemene 
voorwaarden of tarieflijsten waarvan Ombudsfin het 
aangewezen acht deze te herevalueren en eventueel 
aan te passen. 

Tussen juni en december 2015 werden 14 individuele 
aanbevelingen geformuleerd. Aan 7 aanbevelingen 
werd positief gevolg gegeven door de financiële 
instellingen. 3 aanbevelingen werden niet gevolgd met 
motivatie, 4 aanbevelingen wachtten begin 2016 nog 
op een reactie.

2.5. COLLEGE VAN EXPERTEN1 

Het College van experten behandelt principekwesties 
en complexe dossiers.

In 2015 werden 23 dossiers voorgelegd aan het 
college. De thema’s waren de volgende: 

THEMA’S COLLEGEDOSSIERS
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14 klachten werden gegrond geacht. In 11 van deze 
14 klachten (of 78,5%) werd een oplossing tussen 
partijen bereikt. In 3 dossiers werd geen voorstel tot 
oplossing geformuleerd door de financiële instelling2.

1.  Het College is samengesteld uit onafhankelijke vaste experten : Aloïs Van 
Oevelen (voorzitterschap), Marie Françoise Carlier (voorzitterschap), 
Martine Mannès, Nadine Spruyt, Eric Struye de Swielande, Frédéric de 
Patoul, Luc Jansen, Nicolas Claeys (tot juli 2015).

2.  Het betreft volgende financiële instellingen : Hoist Kredit AB, Beobank 
en Record Bank.
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2.6.  THEMA’S ONTVANKELIJKE KLACHTEN 
CONSUMENTEN

De thema’s van de ontvankelijke klachten vanwege 
consumenten in 2015 waren de volgende:

THEMA’S 2012 2013 2014 2015 2012 2013 2014 2015
 Aantal Aantal Aantal Aantal % % % %
Betalingen en betaalrekeningen 203 204 163 261 27,36 32,59 29,58 35,61
Kredieten, waaronder 184 175 163 237 24,8 27,96 29,58 32,33

Consumentenkredieten 87 93 97 123 11,73 14,86 17,6 16,78
Hypothecaire kredieten 97 82 66 114 13,07 13,1 11,98 15,55

Beleggingen 216 157 135 125 29,11 25,08 24,5 17,05
Diversen 73 56 62 67 9,84 8,95 11,25 9,14
Sparen 66 34 28 43 8,89 5,43 5,08 5,87
TOTAAL 742 626 551 733 100 100 100 100

De belangrijkste thema’s zijn, met grote voorsprong, 
“Betalingen en betaalrekeningen” en “Kredieten”, met 
respectievelijk 261 en 237 dossiers. Deze beide 
thema’s zijn samen goed voor quasi 68% van de 
ontvankelijke klachten.
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De dalende trend in “Beleggingen”, blijft zich doorzetten.
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2.6.1. Betalingen en betaalrekeningen

Cijfers 2015

«Betalingen en betaalrekeningen» bleef in 2015, 
met 261 klachten en 35,61% van het totaal aantal 
ontvankelijke klachten, het belangrijkste thema dat 
door Ombudsfin werd geanalyseerd. 

Tegenover 2014, is er een forse stijging van 98 
dossiers (of 60,1%) op te meten.
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Volgende tabel geeft een overzicht van de 
deelthema’s: 

Betalingen en betaalrekeningen Aantal 
klachten

Zichtrekeningen (algemeen) 65
Overschrijding op rekening (niet 
toegestaan) 3

Kaarten 95
Automatische loketten (Self) 24
Loketverrichtingen 13
Papieren overschrijvingen 3
Verrichtingen op afstand (PC, mobiel) 20
Domiciliëringen en bestendige 
opdrachten 6

Internationale betalingen 17
Wisselverrichtingen 9
Bankoverstap 0
Cheques 3
Basisbankdienst 3
Totaal 261

Het thema “Kaarten” blijft het belangrijkste subthema 
en vertegenwoordigt 12,96% van het totaal aantal 
ontvankelijke klachten van consumenten. Met 95 
ontvankelijke kaartendossiers in 2015 tegenover 
69 in 2014, moet Ombudsfin vaststellen dat er in 
2015 een stijging was van 37,7% (of 26 dossiers) 
tegenover 2014. De meeste klachten binnen dit 
subthema betroffen betwiste verrichtingen na verlies 
of diefstal van een kaart.
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Een tweede belangrijk subthema is “Zichtrekeningen”, 
met 8,87% van het totaal aantal ontvankelijke 
klachten van consumenten. De meeste klachten 
binnen dit subthema hadden betrekking op de tarieven 
(17 dossiers) en de algemene voorwaarden (31 
dossiers) die erop van toepassing zijn.

Een aantal belangrijke thema’s toegelicht

>  Beëindiging van de cliëntenrelatie – Algemene 
Voorwaarden

Ombudsfin stelde de voorbije periode een stijging 
van de verbreking van de cliëntenrelatie door de 
banken vast. De beëindiging van de bankrelatie brengt 
problemen met zich voor de cliënten : zij moeten snel 
een andere bank vinden, hun contracten aanpassen, hun 
domiciliëringen,… De cliënten die hierover een klacht 
indienen, willen weten om welke reden de bank de 
relatie opzegt en ook of deze werkwijze wel legaal is. 

De Algemene Voorwaarden van de meeste banken 
voorzien de mogelijkheid dat de bank een einde kan 
maken aan de cliëntenrelatie zonder mededeling van een 
reden maar middels het respecteren van een redelijke 
opzegtermijn die varieert van 1 tot 3 maanden. De 
opzeg moet schriftelijk gebeuren maar moet dus niet 
noodzakelijkerwijs de reden voor de opzeg bevatten. In 
de meeste gevallen worden de clausules voorzien in de 
Algemene Voorwaarden correct gevolgd, maar de reden 
van de opzeg wordt zelden meegedeeld. In deze dossiers 
kan Ombudsfin enkel vaststellen dat de Algemene 
Voorwaarden correct werden nageleefd. 

> Tarievenlijst

De transparantie van kosten werd al herhaaldelijk 
aangehaald in eerdere jaarverslagen van Ombudsfin, 
maar blijft een item waaraan de nodige aandacht moet 
worden besteed.

Ombudsfin stelt vast dat de financiële instellingen 
al heel wat inspanningen hebben geleverd om hun 
tarieven en tarieflijsten transparanter, vollediger en 
duidelijker te maken, maar dat er op bepaalde vlakken 
nog verdere ruimte is tot verbetering. Mede door de 
behandeling van dossiers bij Ombudsfin, komen ook 
de financiële instellingen tot dat besluit. De analyse 
van Ombudsfin heeft in 2015 in een aantal specifieke 
dossiers geleid tot een concrete aanpassing van de 
tarievenlijst. De Ombudsman kan hier enkel heel 
tevreden mee zijn.

Zo was er een dossier waarin cliënten een 
overschrijving van een groot bedrag in Zwitserse 
Frank ontvingen op hun Belgische rekening in EUR. 
Daarbij rekende de bank een ruime marge aan voor de 
omwisseling van CHF in EUR, waardoor cliënten een 
behoorlijk kleiner bedrag ontvingen dan verwacht. 
Ombudsfin moest vaststellen dat de tarieflijst op vlak 
van wisselverrichtingen niet duidelijk, niet volledig 
en dus niet transparant was. Aangezien de cliënten 
voorafgaandelijk de kosten niet konden verifiëren, 
konden ze ook geen alternatieven voor de ontvangst 
van het bedrag overwegen. In dit dossier heeft de 
bank de aangerekende kosten uitzonderlijk volledig 

teruggestort en heeft zij gemeld de tarieflijst te zullen 
aanpassen.

Verder was er ook een dossier waarin een bepaalde 
kost (voor een basispakket van verrichtingen) 
maandelijks werd aangerekend, terwijl de kost in de 
tarieflijst kon worden geïnterpreteerd als een jaarlijkse 
kost. Niettegenstaande de bank meende dat de 
tarieflijst duidelijk was, was de bank akkoord de cliënt 
te vergoeden. De bank heeft de tarieflijst tijdens de 
behandeling van het dossier meteen aangepast.

> Cash afhalingen

Ook in 2015 ondervond een heel aantal cliënten 
problemen bij de afhaling van cash gelden aan 
automatische loketten.

Ombudsfin stelt vast dat meer en meer banken 
cash geld weren in de kantoren en dat cliënten meer 
en meer verplicht worden doorverwezen naar de 
automatische loketten om cash verrichtingen te doen 
(zowel afhalingen als stortingen). Gezien deze evolutie 
meent Ombudsfin dat de financiële instellingen wel 
de nodige garanties moeten bieden betreffende het 
optimale verloop van die verrichtingen.

Bij de analyse van dergelijke dossiers tracht Ombudsfin 
zoveel mogelijk informatie te verzamelen om tot 
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een objectief correct oordeel te komen. Zo zijn 
onder andere belangrijk: het rapport met in detail 
elke ondernomen stap door de cliënt en de machine 
(met indicatie van het tijdstip en de aard van de 
verrichting), het aantal biljetten per soort vóór en 
na de verrichting, de geregistreerde incidenten, de 
vastgestelde kasverschillen, de meldingen die aan 
de cliënt worden gedaan via de machine, eventuele 
camerabeelden.

Als principe geldt dat indien de machine geen 
onregelmatigheden vertoont, de verrichting correct 
is verlopen. De registraties van de machines kunnen 
immers niet worden gemanipuleerd.

Uit de analyse van een pakket specifieke dossiers 
bleek in het bijzonder één soort incidentcode de 
nodige vragen op te werpen. Deze incidentcode werd 
verder besproken met specialisten terzake. Uit deze 
besprekingen kwam naar voor dat deze incidentcode 
kon wijzen op cash trapping3. Dit gegeven wierp 
een nieuw licht op de dossiers en werd als belangrijk 
argument gebruikt in de verdere bemiddeling. In elk 
dossier waarin alle elementen wezen in de richting van 
cash trapping, werden de cliënten uiteindelijk vergoed.

3  Cash trapping is een vorm van diefstal waarbij de dief bij een 
geldautomaat een klein afdekplaatje plaatst op de gleuf waaruit de 
bankbiljetten komen. Bij een afhaling worden de biljetten hierdoor 
tegengehouden. Als de cliënt vertrekt, haalt de dief het plaatje weg en 
neemt hij de bankbiljetten uit de gleuf.

In een andere soort dossiers waarin cliënten grotere 
cash opnames deden aan de automatische loketten in 
het bankkantoor via een op dat moment daartoe door 
de bank speciaal aangemaakte kaart, kwam naar voor 
dat die opnames vaak in 2 keer werden aangeboden 
en dat de cliënt in sommige gevallen de aanbieding 
van het tweede pakket geld (wat het grootste pakket 
was) niet had afgewacht, niettegenstaande de 
verwittigingen op het scherm van de terminal. Pas 
bij thuiskomst telde de cliënt het geld na en stelde hij 
vast dat er te weinig biljetten waren.

In het kader van de veiligheid van de cliënt, meent 
Ombudsfin het begrijpelijk en voorzichtig dat de 
cliënt het geld niet natelt in de Selfruimte van het 
bankkantoor. Op dat moment is het echter vaak 
moeilijk om nog concreet te kunnen vaststellen wat 
er is gebeurd aan de terminal. De journalband van de 
machine, alsook camerabeelden kunnen nadien helpen 
te verklaren wat er gebeurd is.

> SEPA-domiciliëring

Ombudsfin heeft in 2015 al een aantal dossiers over 
SEPA-domiciliëringen mogen behandelen.

Cliënten stellen vast dat, niettegenstaande een 
domiciliëring formeel tussen partijen is opgezegd en 
beëindigd, de domiciliëring blijft staan bij hun bank. De 
leverancier en de bank wijzen elkaar met de vinger en 
blijven beide in gebreke een oplossing te vinden voor 
hun cliënt.

De leverancier stelt dat zijn bevestiging van 
beëindiging van het domiciliëringsmandaat via mail of 
brief aan de cliënt voldoende is.

De bank stelt langs haar zijde dat zij zonder een 
geautomatiseerde ‘final transaction’, uitgaande 
van de leverancier, geen beëindiging van een 
domiciliëringsmandaat kan registreren. Het probleem 
zou systeemtechnisch zijn. Als enige alternatief 
wordt een schorsing van het mandaat aangeboden, 
wat eveneens de nodige garanties biedt op vlak van 
niet-aanbieding van betalingen door die specifieke 
leverancier. Na 36 maanden schorsing, volgt een 
automatische beëindiging.

Ombudsfin meent dat de beëindiging van het mandaat 
ook formeel zou moeten kunnen worden geregistreerd 
in de bestanden van de bank. Ombudsfin baseert zich 
hiervoor voornamelijk op artikel VII.28.§4 Wetboek 
Economisch Recht waarin de geldigheid van de 
opzegging van een domiciliëring tussen partijen en de 
tegenstelbaarheid aan derden ervan wordt besproken.

Ombudsfin meent dat een opzeg als een opzeg moet 
worden behandeld, en niet de facto als een schorsing. 
Zowel de leveranciers als de bank hebben hier een 
verantwoordelijkheid en zouden moeten een oplossing 
aanbieden aan hun cliënt. Jammer genoeg moet 
Ombudsfin vaststellen dat in de behandelde dossiers 
geen ten gronde oplossing werd gevonden.
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> Internetfraude

Ingevolge meerdere klachten over fraude via 
het internet heeft Ombudsfin vastgesteld dat de 
oplichters dikwijls gebruik maken van het systeem van 
geldtransfer van Western Union wanneer ze van de 
slachtoffers betaling voor een bepaalde dienst vragen. 

Daarom wil Ombudsfin volgende nuttige informatie 
meedelen aan de cliënten en aan de financiële 
instellingen: Western Union heeft een telefoonnummer 
voorzien speciaal om fraudegevallen mee te delen. 
Het gaat om het nummer 0800 264 38750. Wanneer 
men naar dit nummer belt, is het mogelijk om een 
bepaalde verrichting te annuleren voor zover deze nog 
niet werd uitgevoerd door Western Union. 

> Basisbankdienst

De wetgeving die de basisbankdienst in detail regelt, is 
terug te vinden in Hoofdstuk 8 “Basisbankdienst” van 
boek VII, Titel 3 van het Wetboek Economisch Recht.

Ombudsfin is het orgaan dat bevoegd is om een 
klachten- en buitengerechtelijke beroepsprocedure te 
behandelen. Bijzonder is dat Ombudsfin een bindende 
bevoegdheid heeft in deze materie. In 2015 heeft 
Ombudsfin 3 klachten ontvangen die handelden over 
de basisbankdienst.

De kredietinstellingen bezorgen Ombudsfin elk jaar de 
statistieken betreffende de geopende, geweigerde en 
opgezegde rekeningen, met de motivering ervan.

Zie hieronder de cijfers voor 2015:

Statistieken basisbankdienst 2015
Aantal banken die basisbankdiensten 
hebben geregistreerd 14
Aantal geopende basisbankdiensten 1.211
Totaal aantal bestaande 
basisbankdiensten 8.596
Aantal weigeringen van openingen van 
basisbankdiensten 2
Aantal opgezegde basisbankdiensten (*) 1.411

 
*De basisbankdiensten die worden omgevormd tot een gewone 
zichtrekening zijn hierin ook opgenomen.

De meeste opzeggingen (meer dan 80%) gebeurden 
op verzoek van de cliënt zelf. Andere redenen van 
opzeg waren (met elk circa 5%): het bestaan van 
andere rekeningen met een saldo van meer dan 
6.000 EUR, negatieve antecedenten bij de bank of het 
bestaan van een zichtrekening bij een andere instelling.

In de 2 gevallen waarin een basisbankdienst was 
geweigerd, was de reden het reeds bestaan van een 
andere zichtrekening.
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Tips en aanbevelingen

> Cliënten

Neem steeds de tarieflijst van uw bank door zodat u 
weet welke kosten worden aangerekend voor welke 
verrichtingen.

Vraag meer uitleg indien iets niet duidelijk is.

Wees altijd alert wanneer u cash geld opneemt en 
lees de meldingen die verschijnen op het scherm van 
de automaat.

Scherm uw pincode goed af, hou andere personen op 
een afstand en laat u niet afleiden.

> Financiële instellingen

Maak uw tarieflijsten dermate volledig en duidelijk 
dat uw cliënten steeds een correct beeld hebben van 
welke kosten worden aangerekend. Enkel zo kunnen 
uw cliënten een geïnformeerde beslissing nemen.

Voorzie voldoende garanties voor het optimaal 
functioneren van bankautomaten en voor het 
optimaal informeren van de cliënt over het concrete 
verloop van de afhalingen of stortingen, indien 
cliënten voor dergelijke verrichtingen verplicht 
moeten gebruik maken van een automaat. 

Zie erop toe dat de bankbedienden cliënten zo goed 
mogelijk begeleiden na melding van problemen 
bij afhalingen of stortingen aan de automatische 
loketten, ook om beschikbare camerabeelden te 
kunnen bewaren.

Geef de mogelijkheid aan uw cliënt om een 
beëindiging van een domiciliëringsmandaat als 
dusdanig te registreren in zijn overzicht van 
domiciliëringen.
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2.6.2. Kredieten

In 2015, was “Kredieten” het tweede meest 
voorkomende thema in de ontvankelijke klachten 
bij Ombudsfin met 237 klachten. “Kredieten” 
vertegenwoordigde 32,33% van alle ontvankelijke 
klachten in 2015.

Tegenover 2014 werd in 2015 een belangrijke stijging 
van 74 dossiers (of 45,4%) in het thema “Kredieten” 
opgetekend, in tegenstelling tot de dalende trend die 
zich de voorbije jaren voordeed.
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“Kredieten” is samengesteld uit de dossiers 
“Hypothecaire kredieten” en “Consumentenkredieten”.

2.6.2.1. Hypothecaire kredieten

Cijfers 2015 

In 2015 ontving Ombudsfin 114 klachten betreffende 
hypothecaire kredieten, wat een forse stijging van 48 
dossiers (of 72,7%) betekent tegenover 2014.

De voorgaande jaren was er nochtans sprake van een 
dalende trend.
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Hierbij meer gedetailleerd waarover de klachten 
“Hypothecaire kredieten” handelden:

Hypothecaire kredieten Aantal 
klachten

Publiciteit 0
Totstandkoming van het contract 55
Uitvoering van het contract 38
Overbruggingskrediet 3
Hypothecair mandaat 3
Waarborgen 4
Desolidarisatie 9
Algemene voorwaarden (andere) 2
Totaal 114

Onder “Totstandkoming van het contract” bleken 
voornamelijk de aanvraagprocedure (22 dossiers) 
en het sluiten en de inhoud van het contract (16 
dossiers) het meeste aantal klachten te genereren.

Bij “Uitvoering van het contract” waren de tarieven 
(6 dossiers), de afrekeningen (9 dossiers) en 
terugbetalingsmoeilijkheden (9 dossiers) een 
wederkerend thema. 

Een aantal belangrijke thema’s toegelicht

>  Kredietgesprek en kredietaanvraag vs. 
kredietaanbod

Net zoals in de voorgaande jaren blijft het veel 
voorkomen dat cliënten een klacht indienen omdat 
het uiteindelijk geformuleerde kredietaanbod minder 
gunstig is dan de voorwaarden die werden besproken 
op het kantoor tijdens het kredietgesprek en waarvoor 
hij heeft getekend bij de kredietaanvraag.

In de meeste dossiers kan Ombudsfin enkel herhalen 
dat er slechts een bindend engagement is vanuit 
de kredietgever op het moment een kredietaanbod 
wordt geformuleerd. Dit aanbod komt er na 
onderzoek van de kredietaanvraag en de toegevoegde 
stavingsdocumenten.

Aan welk tarief een bepaald krediet aan een bepaalde 
cliënt kan worden aangeboden, wordt door de 
kredietgever zelf beslist, rekening houdend met 
het kredietacceptatiebeleid. Het komt niet toe aan 
Ombudsfin dit beleid te gaan appreciëren. Elke 
kredietgever moet te allen tijde verantwoord krediet 
verstrekken, dit zowel ten aanzien van de cliënt als ten 
aanzien van zijn interne risico’s.

> Lange behandelingstermijn kredietaanvraag

In een heel aantal dossiers wordt ook de lange 
behandelingstermijn van de kredietaanvraag 
aangehaald. Het onderzoek duurde soms enkele 
maanden.

Wanneer het om een herfinanciering gaat, menen 
cliënten hun schade te ramen op de hogere 
maandaflossing die ze gedurende die enkele maanden 
zijn blijven betalen.

In dossiers van aankoop van een woning is de 
aangevoerde schade heel anders. In sommige gevallen 
dreigt de termijn waarbinnen de authentieke koopakte 
moet worden verleden, te verstrijken, waardoor 
cliënten zich gedwongen voelen sowieso in te gaan op 
het eventueel geformuleerde kredietaanbod (terwijl ze 
niet volledig akkoord zijn met de voorwaarden).

In andere gevallen kan de aankoop niet doorgaan 
omdat het krediet finaal onverwacht wordt geweigerd. 
Cliënten argumenteren dat, indien ze van bij het 
begin hadden geweten dat het krediet zou worden 
geweigerd, zij hun dossier bij andere financiële 
instellingen hadden ingediend.

In deze dossiers onderzoekt Ombudsfin waarom de 
behandeling van het dossier langer heeft geduurd en 
licht de redenen verder toe aan de cliënten.

Bij herfinancieringsdossiers werd de vertraging vaak 
verklaard door het feit dat deze dossiers -omwille 
van hun aard- niet prioritair werden behandeld. In de 
andere dossiers was de vertraging voornamelijk te 
wijten aan de complexiteit van het dossier.
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> Doel hypothecair krediet

In 2015 mocht Ombudsfin 6 dossiers analyseren 
tegen 6 verschillende financiële instellingen over 
dezelfde problematiek (achterliggend waren 66 
kredietcliënten betrokken). 

De financiële instellingen waartegen de raadsman van 
de cliënten een klacht indiende, waren de instellingen 
die tot herfinanciering waren overgegaan van de 
hypothecaire kredieten die de cliënten initieel waren 
aangegaan bij een bepaalde kredietmaatschappij, niet 
of niet hoofdzakelijk voor de aankoop of het behoud 
van een onroerend goed, maar louter ter financiering 
van een tak 23. Gezien het doel van de kredieten, 
kwam de vraag of de kredieten niet moesten zijn 
onderworpen aan de wet op het consumentenkrediet.

De raadsman van deze cliënten meende dat via 
een noodzakelijke herkwalificatie van de verleende 
hypothecaire kredieten naar consumentenkredieten, 
de kredietbemiddelaars en -gevers bij de 
kredietonderhandeling en -verstrekking verschillende 
bepalingen van -onder andere- de wet op het 
consumentenkrediet niet hadden nageleefd en dat 
de sancties die de wet in dat geval voorziet, moeten 
worden toegepast.

De problematiek werd voorgelegd aan het College van 
experten. De volledige adviezen in deze dossiers zijn 
terug te vinden op www.ombudsfin.be – Publicaties – 
Adviezen College – Hypothecair krediet.

Het College onderstreept daarin dat “de bank 
herfinancieringskredieten heeft toegekend, die ze 
uitdrukkelijk onderworpen heeft aan de wet op het 
hypothecair krediet van 4 augustus 1992 . De context 
van de initiële kredieten, de “beleggingshypotheken”, 
eveneens verleend onder gelding van de wet van 
4 augustus 1992, was haar perfect gekend en 
de kredietaanvragers, die te kampen hadden met 
terugbetalingsproblemen, wilden de verkoop van hun 
gehypothekeerde woning vermijden. Het College stelt 
vast dat de kredieten toegekend door de bank hebben 
gezorgd voor het juridische behoud van onroerende 
zakelijke rechten van de verzoekers, ook al was de 
bestemming van de geherfinancierde kredieten niet het 
verwerven van een onroerend goed. Het College acht 
de keuze van de bank om de kredieten te onderwerpen 
aan de wet op het hypothecair krediet van 4 oktober 
1992 dan ook een verdedigbare interpretatie van 
de wet. Deze keuze gaf de kredietaanvragers een 
adequate bescherming.

Het College meent dan ook dat de bank geen 
fout heeft begaan bij de toekenning van de 
herfinancieringskredieten in het kader van de wet op 
het hypothecair krediet van 4 augustus 1992, wat 
elke schade uitsluit die zou zijn ontstaan uit de niet-
toepassing of de onjuiste toepassing van de wet op 
het consumentenkrediet. Het College merkt overigens 
op dat de kredieten, mochten ze toch onderworpen 
geweest zijn aan de wet op het consumentenkrediet, 

minder gunstig zouden geweest zijn voor de cliënten 
wat de kost en de looptijd betreft.”

Tips en aanbevelingen

> Cliënten

De door u gevraagde en ondertekende voorwaarden 
in de kredietaanvraag, binden de kredietgever 
niet. Slechts op het moment u een kredietaanbod 
ontvangt, is er een engagement van de kredietgever 
om u een bepaald krediet te verlenen aan de in het 
aanbod geformuleerde voorwaarden. Wanneer u 
dat aanbod ondertekend terugbezorgt, is er een 
bindende overeenkomst tussen u en de kredietgever.

 > Financiële instellingen

Waak erover dat cliënten steeds correct en 
transparant geïnformeerd worden over het 
verloop van hun kredietdossier, zodat zij 
realistische verwachtingen hebben op vlak van 
behandelingstermijn en aanvaardbaarheid van het 
dossier.
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2.6.2.2. Consumentenkredieten

Cijfers 2015

Ombudsfin ontving 123 klachten betreffende 
consumentenkredieten in 2015, wat overeenkomt 
met een stijging van 26 dossiers (of 26,8%) 
tegenover 2014.

Deze -eerder licht- stijgende trend valt reeds enkele 
jaren op.
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Hierbij meer gedetailleerd waarover de klachten 
“Consumentenkredieten” handelden:

Consumentenkredieten Aantal 
klachten

Publiciteit 2
Totstandkoming van het contract 26
Uitvoering van het contract 94
Algemene voorwaarden (andere) 1
Totaal 123

Zoals voorheen zijn de 2 thema’s die het meest aan 
bod komen in het kader van de uitvoering van een 
contract: het niet begrijpen van de afrekeningen die 
gemaakt worden door de financiële instellingen (18 
dossiers) en de melding bij de Centrale voor Kredieten 
aan Particulieren bij de Nationale Bank (37 dossiers 
in 2015). De consument ontvangt de mededeling 
dat hij gemeld werd in het negatieve luik van de 
Kredietcentrale (registratie van wanbetalingen) en 
vraagt zich af of de melding wel terecht is gebeurd.

Toelichting bij enkele belangrijke thema’s

>  Melding bij de Centrale voor Kredieten aan 
Particulieren (CKP)

Dit jaar stelden meerdere consumenten dat zij op 
voorhand niet verwittigd werden van de negatieve 
melding en verweten zij een gebrek aan informatie 
aan de bank. Na het doornemen van de dossiers heeft 
Ombudsfin vastgesteld dat de cliënten in vele gevallen 
verhuisd waren zonder dat zij de bank hiervan op de 
hoogte brachten zodat zij de rappels waarin gewezen 
werd op een mogelijke negatieve melding niet 
ontvangen hadden. Daar de cliënten verplicht zijn om 
elke adreswijziging aan hun bank mee te delen, diende 
Ombudsfin in deze gevallen te besluiten dat de bank 
correct gehandeld had aangezien zij de rappels naar 
het door haar gekende adres verzonden had en dat de 
melding dus correct was gebeurd, wanneer ook aan de 
overige criteria voldaan werd. 
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In andere dossiers was de consument de 
aangetekende brief niet gaan afhalen op het 
postkantoor. 

Ook hier kon Ombudsfin enkel vaststellen dat de 
klacht niet gegrond was.

>  Registratie in het Bestand van de niet-
gereglementeerde registraties (ENR) in geval van 
wanbetaling: registratie voor de debitering van 
kosten door de bank

Ombudsfin heeft vastgesteld dat meerdere banken 
hun cliënten registreren in het ENR-register omdat 
zij een debetsaldo van meer dan 25 EUR op hun 
zichtrekening hebben, niet uit hoofde van een krediet, 
maar ingevolge het inboeken van kosten op de 
rekening, bijvoorbeeld de beheerskosten voor het 
aanhouden van de rekening. Het gaat hier dikwijls 
om een rekening die niet meer gebruikt wordt of die 
voorheen aan een inmiddels terugbetaald krediet 
gelinkt was. 

Doorgaans gaat het om volgende situatie: de cliënt 
verhuist en zijn krediet is volledig terugbetaald. De 
rekening die hierbij geopend werd en thans niet 
meer gebruikt wordt, werd niet afgesloten. De 
beheerskosten en nadien de rappelkosten worden van 
de zichtrekening gedebiteerd. De cliënt ontvangt de 
rappelbrieven niet gezien hij ondertussen verhuisd 
is en zijn adreswijziging niet heeft doorgegeven. 
Wanneer de debetstand op de zichtrekening groter 

wordt dat 25 EUR en er niet binnen de gestelde 
termijnen betaald wordt, wordt de cliënt geregistreerd 
in het ENR-register waardoor hij de facto geen nieuwe 
kredieten kan aangaan. 

Het register van de niet-gereglementeerde 
registraties (ENR) registreert wanbetalingen voor 
kredieten of financiële verbintenissen van natuurlijke 
personen die niet in het Centrale voor Kredieten aan 
Particulieren (CKP) moeten worden opgenomen. 
De registratie in de ENR heeft eveneens tot doel 
om overmatige schuldenlast bij consumenten te 
bestrijden. De registratie in de ENR is niet verplicht op 
basis van het Wetboek Economisch recht, terwijl dit 
voor de registratie van de consumentenkredieten in de 
CKP wel het geval is. 

Op basis van voorgaande stelt Ombudsfin zich 
vragen bij de registratie in de ENR van debetstanden 
ontstaan door het louter inboeken van kosten : het 
negatief melden van een consument voor een gewone 
debetstand op de zichtrekening en niet wegens een 
wanbetaling in het kader van een krediet strookt 
immers niet met het doel van de ENR, namelijk de 
bestrijding van de overmatige schuldenlast.

In de meeste dossiers die aan Ombudsfin werden 
voorgelegd, heeft de cliënt de debetstand 
aangezuiverd van zodra hij kennis kreeg van de 
registratie en was er verder geen enkele wanbetaling. 
Ombudsfin meent dat in dergelijke dossiers de 
registratie zou moeten geschrapt worden.

Naast de problematiek van de registratie, hebben 
volgende onderwerpen de aandacht van Ombudsfin 
weerhouden: 

> De nulstelling

De verplichting tot nulstelling werd reeds besproken 
in het jaarverslag van 2013 (bladzijde 26) naar 
aanleiding van de nieuwe wet die in werking trad op 
1 januari 2013. Sinds de toepassing van deze nieuwe 
verplichting werden er meerdere dossiers ingediend, 
waarvan 7 in 2015. Hierin komt een interessante 
vraag naar voor: op welk moment moet de rekening 
op nul gebracht worden? Het antwoord lijkt 
eenvoudig: de dag van de datum van de nulstelling, 
dus op het einde van de termijn van nulstelling 
meegedeeld door de kredietgever.

Sommige consumenten doen de ochtend van de 
nulstellingsdatum het nodige om de rekening op nul 
te brengen, maar staan op het einde van dezelfde 
dag terug negatief ingevolge nieuwe uitgaven. Zij 
menen dat zij voldaan hebben aan de verplichting 
van nulstelling. Op zichzelf is deze interpretatie juist, 
maar bepaalde kredietgevers stellen in hun Algemene 
Voorwaarden dat de rekening op het moment van de 
afsluiting van die dag een positief saldo of minstens 
een nulsaldo moet vertonen. Het tijdstip van de 
dagafsluiting kan van bank tot bank verschillen. 
Op basis van de Algemene Voorwaarden van deze 
kredietgevers moet de rekening dikwijls tot daags 
na de werkdag waarop de nulstelling plaats vond, 
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positief of op nul staan. Ombudsfin meent dat, indien 
dit zo wordt toegepast, dit element moet worden 
opgenomen in het bericht dat door de kredietgever 
wordt verzonden teneinde de cliënt te informeren 
over de datum van de nulstelling.

> Cumul van cash faciliteit en uitgestelde betaling

Wanneer een consument een kredietopening van 
het type ‘cash reserve’ voor bijvoorbeeld 2.000 EUR 
bekomt en daarnaast ook een kredietkaart heeft 
met een kredietlijn van bijvoorbeeld 2.000 EUR, 
beschikt hij over 2 verschillende contracten, maar de 
consument is zich hiervan niet steeds bewust. 

Met de kredietlijn kan de consument zijn Visa-staat 
betalen, maar hij kan hiermee ook andere uitgaven 
doen. In het hierboven gegeven voorbeeld kan de 
cliënt dan tot 4.000 EUR debet gaan uit hoofde van 
de twee contracten. Pas wanneer de consument 
meer zou uitgeven dan dit maximum, komt hij in 
overschrijding en wordt zijn kaart geblokkeerd. 

Ombudsfin vraagt dat de kredietgevers op dit punt 
voor de nodige transparantie zorgen en de consument 
van in het begin informeren over de maximum schuld 
die zij kunnen aangaan uit hoofde van de aangegane 
contracten. 

> Kredietkaart geweigerd omwille van de leeftijd

Een kredietmaatschappij weigerde systematisch 
een kredietkaart aan een aantal consumenten. De 
reden van de weigering werd nooit meegedeeld, 
maar uit de dossiers kwam naar voor dat de 
terugbetalingscapaciteit geen probleem vormde. Het 
gehanteerde criterium bleek de leeftijd (boven de 80 
jaar) te zijn, wat niet wettig is.

In eerste instantie bleef de instelling bij haar 
weigering om een kredietkaart toe te kennen. 
Dankzij een samenwerking tussen Ombudsfin, 
FOD Economie en het Centrum voor gelijke kansen 
hebben de betrokken consumenten uiteindelijk 
een kredietkaart bekomen, ondanks hun leeftijd, 
maar de toekenningsvoorwaarden bij de kaarten 
werden aangepast in functie van de leeftijd van de 
consumenten. 

 

Tips en aanbevelingen

> Cliënten

Deel uw adreswijziging of statuutwijziging steeds 
schriftelijk mee aan de bank.

Vergeet niet de rekeningen die u niet meer gebruikt, 
af te sluiten want de kosten blijven anders verder 
lopen.

Noteer goed de datum van de nulstelling die u wordt 
meegedeeld en let er op dat uw rekening minstens 
een nulsaldo behoudt tot de dag erna.

Wanneer u over meerdere kredietkaarten beschikt 
en meerdere cash faciliteiten of kredieten, ga dan na 
wat het maximum bedrag kan zijn dat u debet kan 
gaan en dus zult moeten terugbetalen, zodat u niet 
verrast wordt.

> Financiële instellingen

Informeer de cliënten in duidelijke bewoordingen 
over de verplichting tot nulstelling en meer bepaald 
betreffende de datum van de nulstelling en het 
moment van de dagafsluiting, bijvoorbeeld: datum 
van nulstelling= 02/01/2015  18:30.

Wanneer meerdere financiële producten worden 
toegekend en deze naast elkaar staan, trek dan de 
aandacht van de cliënt op het maximum bedrag tot 
hetwelk hij zich verbindt. 



1. Ombudsfin in cijfers
2. Aanvragen ingediend door consumenten
3. Aanvragen ingediend door ondernemingen
4. Fin-net : grensoverschrijdende klachten
5. Samenwerking
6. Financiële middelen
7. Ombudsfin – tot uw dienst[21 I Jaarverslag 2015 I Ombudsfin

2.6.3. Beleggingen

Cijfers 2015

In 2015 kwam er geen specifieke problematiek naar 
voor in verband met beleggingen. Ombudsfin heeft 
125 dossiers behandeld in dit kader, of 17,05% van al 
de ontvankelijke klachten. 

Het aantal klachten over beleggingen nam verder af 
zoals ook het geval was in 2014. Deze tendens doet 
zich reeds sinds 2012 voor. In absolute cijfers ontving 
Ombudsfin in 2015  10 dossiers minder dan in 2014. 
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Hierbij meer gedetailleerd waarover de klachten 
“Beleggingen” handelden:

Beleggingen Aantal 
klachten

Publiciteit en informatie bij intekening 7
Beleggingsadvies 15
Vermogensbeheer 9
Aan- en verkoop van effecten 28
Corporate action 5
Fiscale aspecten 20
Effectenrekening 28
Pensioenfondsen/pensioensparen 7
Financial planning 3
Diversen 3
Totaal 125

De twee belangrijkste thema’s in 2015 hadden 
betrekking op de aan- en verkoop van effecten en 
de verrichtingen op effectenrekeningen, beide 28 
dossiers.

De categorie fiscale aspecten in verband met fondsen 
bedraagt in 2015 in totaal 20 dossiers, een sterke 
daling na de 50 dossiers behandeld 2014. In dit 
verband toont de volgende paragraaf de efficiëntie 
van de tussenkomst van Ombudsfin aan. 

Een aantal belangrijke thema’s toegelicht

> Recuperatie van de roerende voorheffing

In het vorige jaarverslag heeft Ombudsfin uitgebreid 
over de problematiek van de roerende voorheffing 
op fondsen geschreven. Het probleem was dat 
sommige beleggers vaststelden dat de bank een 
roerende voorheffing inhield op de meerwaarde op 
moment van de verkoop van het fonds of op de 
eindvervaldag ervan, ook wanneer de cliënten de 
facto geen meerwaarde ontvangen hadden. Het 
jaarverslag verwees onder meer naar de circulaire 
AGFisc n°33/2014 (n° Ci.RH.231/633.892) van 
20/08/2014, en ook naar de mogelijkheid om 
een gemotiveerd bezwaarschrift in te dienen bij de 
bevoegde dienst van de gewestelijke directie teneinde 
de roerende voorheffing te recupereren. 

In de loop van 2015 hebben meerdere cliënten 
Ombudsfin geïnformeerd over de positieve afloop 
van deze werkwijze. De fiscale administratie heeft de 
roerende voorheffing teruggestort wanneer deze ten 
onrechte werd ingehouden. In 2015 heeft Ombudsfin 
nog klachten in dit verband ontvangen, maar in veel 
mindere mate. Ombudsfin raadt de beleggers aan om 
de procedure, voorzien door de fiscale administratie, 
stipt te volgen.

 

>  Beheer van de effectenrekening  
(“Corporate action”)

Bij een corporate action op een effect ontvangt de 
belegger gewoonlijk een bericht van de bank waarin 
de aard van de verrichting wordt toegelicht evenals 
de modaliteiten om er aan deel te nemen. De cliënt 
ontvangt daarbij ook een blad met mededeling van 
meerdere opties waarop hij zijn keuze kan aanduiden. 
Dit antwoordblad moet binnen een bepaalde termijn 
en via een aangepast communicatiekanaal aan de bank 
terugbezorgd worden. Op dit blad staat de uiterste 
datum vermeld om de instructies mee te delen en ook 
de aanvaarde communicatiemiddelen.

Ombudsfin raadt de beleggers die zich in die situatie 
bevinden aan om de door de bank voorziene 
procedure nauwgezet te volgen. In geval van twijfel is 
het aangeraden om met de bank contact op te nemen 
zodat het duidelijk is dat de informatie, die nodig is 
voor de uitvoering van de verrichting, geldig door de 
bank ontvangen wordt en dit voor de vervaldag van 
de verrichting. 

Het is mogelijk dat de belegger van mening is dat de 
tijd die hij krijgt om zijn antwoord door te geven wel 
heel kort is in vergelijking met de periode die voorzien 
is voor de corporate action zoals meegedeeld door de 
beursgenoteerde onderneming. Zo heeft een belegger 
opgemerkt dat de bank de tijd om te antwoorden 
aanzienlijk inkort door pas na de officiële start van 
de verrichting een schrijven op te maken en door 
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te vragen om de instructies van de cliënt enkele 
dagen voor de officiële vervaldag mee te delen. 
Door te vragen dat de instructies per post worden 
overgemaakt, wordt het risico nog verhoogd. 

Het College van experten is van oordeel dat een 
tussenpersoon een kortere antwoordtermijn 
mag toestaan om deel te nemen aan een 
inschrijvingsverrichting, zodat hij de mogelijkheid 
heeft om tijdig te voldoen aan de formaliteiten gesteld 
door zijn depositaris of door de centrale depositaris.

> Wijziging bewaarloon

Ombudsfin heeft in 2015 ook een interessant 
dossier behandeld betreffende een wijziging van het 
bewaarloon van toepassing op de effecten neergelegd 
in een effectendossier. 

De bank kondigde de tariefwijziging aan in oktober 
2014. Het nieuwe bewaarloon diende in januari 2015 
te worden betaald voor het voorgaande jaar (2014) 
en zou worden berekend op 1 januari 2015 op basis 
van de effecten in portefeuille op 31 december 2014. 

Volgens de bank mocht het nieuwe bewaarloon 
reeds begin 2015 worden aangerekend aangezien de 
cliënten 2 maanden op voorhand verwittigd waren 
en zij de mogelijkheid hadden om hun effecten te 
transfereren naar een andere bank. Voor deze effecten 
zou dan geen bewaarloon worden aangerekend.

Ombudsfin stelde in vraag of hier wel sprake kon zijn 
van een tijdige voorafgaandelijke kennisgeving.

De bank kondigde immers een tariefwijziging aan, 
voorafgaand aan de inning ervan (begin 2015), maar 
niet voorafgaand aan de prestatie van de diensten 
waarop het tarief betrekking had (2014).

De praktijk van de bank werd voorgelegd aan het 
College van experten. Het advies van de experten 
luidde dat deze praktijk in strijd was met artikel VI.2. 
3° van het Wetboek Economisch Recht. Samengevat 
komt deze bepaling hierop neer dat een consument 
maar verplicht kan worden een bepaalde prijs te 
betalen voor een dienst die hem wordt verleend 
door een onderneming, zoals in dit geval een bank, 
als deze laatste de consument vooraf duidelijk heeft 
geïnformeerd over deze prijs en de erbij horende 
kosten of over de wijze waarop deze prijs wordt 
berekend.

De bank heeft in januari 2015 een prijsverhoging 
toegepast voor prestaties die in 2014 waren geleverd. 
De consument is volgens het College van experten 
dan ook niet gebonden door deze prijsverhoging.

 

Tips en aanbevelingen

> Cliënten

De beleggers worden gevraagd om bij een corporate 
action zo snel mogelijk te reageren zodat de bank 
tijdig geïnformeerd wordt over hun keuze. 

Het is altijd aan te raden dat de beleggers zelf ook 
de effecten in hun portefeuille en de actualiteit in 
verband met deze beleggingen in de mate van het 
mogelijke opvolgen. 

2.6.4. Sparen

Cijfers 2015

In 2015 ontving Ombudsfin 43 dossiers betreffende 
sparen, goed voor 5,87% van het totaal aantal 
ontvankelijke klachten. 

Ondanks de dalende tendens de voorgaande jaren, 
was er een stijging van 15 dossiers of 53,6% op te 
tekenen in 2015.
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Hierbij een overzicht van de deelthema’s: 

Sparen Aantal 
klachten

Spaarrekening 39
Termijnrekening 1
Kasbon 2
Coöperatieve aandelen 0
Andere 1
Totaal 43

Een aantal belangrijke thema’s toegelicht

> Getrouwheidspremie

De getrouwheidspremie blijft een thema dat af en toe 
opduikt in de dossiers bij Ombudsfin.

Voor 2015 zijn er een drietal soorten dossiers 
vermeldenswaardig.

Een eerste soort betreft de stopzetting van de 
bancaire activiteiten van een bepaalde financiële 
instelling. Deze instelling wilde haar cliënten snel en 
volledig informeren over deze intenties en bezorgde 
haar cliënten verschillende, kort opeenvolgende 
brieven waarin telkens iets meer concrete informatie 
werd gegeven over de stopzetting en de concrete 
gevolgen voor de producten van de cliënten.

In een van de brieven werd een concrete 
stopzettingsdatum vooropgesteld, waarna bepaalde 
cliënten de nodige voorzorgen namen om hun 
spaargelden reeds te transfereren naar een andere 
bank. Korte tijd later ontvingen die cliënten echter 

een nieuwe brief waarin gemeld werd dat, enkel indien 
de gelden bleven staan tot de stopzettingsdatum, zij 
voor hun spaartegoeden een commerciële vergoeding 
zouden krijgen die gelijk was aan een pro rata 
vergoeding van de getrouwheidspremie.

Doordat bepaalde cliënten proactief hadden 
gehandeld, liepen ze een vergoeding mis.

Deze dossiers waren een goed voorbeeld van een 
teveel aan communicatie (te gefragmenteerd), met 
negatieve gevolgen voor bepaalde cliënten.  Ombudsfin 
heeft de dossiers sterk verdedigd bij de betrokken 
instelling, jammer genoeg zonder positief resultaat.

Verder kwam er ook een interessante discussie 
aan bod betreffende het moment waarop de 
getrouwheidspremie verworven was op een eerder 
gestorte getrouwheidspremie en basisrente. In het 
dossier dat voorlag bij Ombudsfin, was er een bedrag 
aan getrouwheid en basisrente gestort op 1 januari van 
jaar X. De cliënt meende dat de getrouwheidspremie op 
dit concrete bedrag verworven was op 31 december 
van hetzelfde jaar en dus gestort diende te worden op 
1 januari van het volgende jaar. De bank meende echter 
dat de getrouwheidspremie op dit bedrag slechts 
verworven was op 1 januari van het volgende jaar 
(X+1) en pas diende gestort te worden op 1 april van 
dat jaar (X+1).

Na grondig onderzoek van de toepasselijke wettekst 
(K.B. 27 augustus 1993 tot uitvoering van het 
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wetboek inkomstenbelastingen 1992), moest 
worden besloten dat de huidige tekst niet specifiek 
is betreffende de start van de getrouwheidsperiode 
op gestorte basisrentes en getrouwheidspremies, 
terwijl die heel specifiek is betreffende de start van de 
verwerving van basisrente op die bedragen. De op 1 
januari gestorte basisrente- en getrouwheidsbedragen 
beginnen vanaf 1 januari opnieuw basisrente op te 
brengen, wat een afwijking inhoudt van de normale 
regels van start van basisrente en getrouwheid bij 
nieuwe stortingen (in principe D+1). De wettekst 
voorziet die  afwijking niet voor de start van de 
getrouwheidsperiode op gestorte basisrente- en 
getrouwheidsbedragen.

Niettegenstaande de cliënt logischerwijze en naar 
analogie met de start van de basisrente zou kunnen  
verwachten dat de bank deze regel ook volgt voor 
de start van de getrouwheidsperiode -en dus een 
betaling van getrouwheid op de op 1 januari van 
het jaar X gestorte rentebedragen zou mogen 
verwachten op 1 januari van jaar X+1-, laat het K.B. 
een interpretatiemarge, die toelaat dat banken de 
getrouwheidspremie pas als verworven beschouwen 
op 1 januari van jaar X+1 en de premie pas storten op 
1 april van dat jaar.

De bank gaf aan haar berekeningswijze niet te zullen 
aanpassen. Ombudsfin betreurt enigszins dat de bank 
vasthoudt aan de voor de cliënt minst voordelige 
invulling van het K.B.

Tot slot heeft Ombudsfin een dossier over de 
getrouwheidspremie behandeld waaruit bleek 
dat de betrokken bank de getrouwheidspremie 
en de basisrente reeds voorlopig had berekend 
en gestort per midden december 2014. Via de 
rekeninguittreksels werden de cliënten hierover 
omstandig geïnformeerd. Een herberekening en 
eventuele rechtzettingen (in min en in plus) zouden 
gebeuren in januari, waarbij rekening zou worden 
gehouden met verrichtingen uitgevoerd tussen 
midden december 2014 en 1 januari 2015.

In het dossier voorgelegd aan Ombudsfin had de 
cliënt de berichtgevingen niet in detail doorgenomen 
en had de cliënt, na ontvangst van de rente op 
de rekening in december 2014, een groot bedrag 
getransfereerd naar een externe rekening. Cliënt dacht 
door de storting immers dat de getrouwheidspremie 
verworven was. Bij de herberekening van de rentes in 
januari, vroeg de bank echter een groot bedrag van de 
rente terug op. 

Ombudsfin heeft de bank aanbevolen haar 
handelswijze te herevalueren omdat een voorlopige 
berekening en storting in december, met nadien een 
herberekening en eventuele rechtzetting in januari, als 
verwarrend kan worden ervaren door de cliënten. De 
bank heeft Ombudsfin bevestigd haar handelswijze 
voor de toekomst te zullen aanpassen en de rentes 
één keer te berekenen en te storten begin januari. 

Tips en aanbevelingen

> Cliënten

Wanneer u zonder tijdsdruk grote bedragen van uw 
spaarrekening transfereert naar een zichtrekening of 
naar andere externe rekeningen, ga dan op voorhand 
na of u hierdoor op enkele dagen na geen belangrijk 
bedrag aan getrouwheid misloopt.

> Financiële instellingen

Communiceer transparant en correct over de start en 
het einde van de getrouwheidsperiode.

2.6.5. Diversen

Cijfers 2015

In 2015 ontving Ombudsfin 67 klachten onder de 
rubriek “Diversen”, wat 9,14% vertegenwoordigt van 
het totale aantal ontvankelijke klachten. 

Hierbij een overzicht van de deelthema’s:

Diversen Aantal 
klachten

Kluizen 4
Nalatenschappen 31
Onbekwaamheid 9
Fraude bediende 1
Huurwaarborg (andere dan 
spaarrekening)

8

Privacy 9
Discriminatie 2
Diversen 3
Totaal 67
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Het belangrijkste onderwerp bleek, net zoals in de 
voorgaande jaren, “Nalatenschappen” te zijn, met 
31 dossiers.

Een aantal belangrijke thema’s toegelicht

> Nalatenschap

De klachten in verband met nalatenschappen hebben 
voornamelijk betrekking op problemen rond de 
informatiestroom vanuit de bank en problemen met 
betrekking tot volmachten. 

Deze klachten zijn dikwijls delicaat want de financiële 
instellingen moeten de discretieplicht respecteren en 
zich niet in familiale problemen mengen.

In 2015 werd een principekwestie aan Ombudsfin 
voorgelegd: kan een bank in het kader van een 
nalatenschapsdossier weigeren om toegang te 
verlenen tot een kluis zodat een notaris een inventaris 
zou kunnen opmaken? In het geval in kwestie 
weigerde de bank om toegang tot de kluis te verlenen 
omdat de overleden titularis verzuimd had om de 
huurgelden te betalen, zodat de bank op basis van 
haar algemene voorwaarden een retentierecht had op 
de inhoud van de kluis. Ombudsfin heeft in dit dossier 
geoordeeld dat de toegang niet om deze reden kon 
geweigerd worden omdat de opdracht van de notaris 
erin bestond om een inventaris van de kluis op te 
stellen en niet om er voorwerpen uit te halen.

>  Beheer van een rekening op naam van een 
minderjarige

Het voorbije jaar kreeg Ombudsfin een dossier 
voorgelegd waarin de moeder van een minderjarige 
herhaaldelijk grote sommen geld had overgeschreven 
van de rekening op naam van haar minderjarig kind 
naar een rekening waarvan zijzelf samen met haar 
nieuwe partner titularis was.

Op basis van de geldende fiscale bepalingen op de 
gereglementeerde spaarrekeningen kunnen er slechts 
overschrijvingen vanuit een spaarrekening gebeuren 
naar een rekening op naam van dezelfde titularis of 
naar een spaarrekening bij dezelfde bank op naam 
van een ouder. Ombudsfin kwam tot het besluit dat 
de verrichtingen in kwestie in strijd waren met deze 
wetgeving op de spaarrekeningen. 

Op basis van artikel 376 van het Burgerlijk Wetboek 
mogen ouders de tegoeden op naam van hun kind 
beheren en kunnen ze afzonderlijk beheersdaden 
stellen. Zij mogen echter niet beschikken over de 
tegoeden van de minderjarige, zij mogen geen 
tegoeden doen verdwijnen uit het vermogen van 
de minderjarige. Dit volgt uit artikel 410 Burgerlijk 
Wetboek, §1°, 1° dat verbiedt om goederen uit 
het vermogen van de minderjarige te vervreemden 
behalve met toelating van de vrederechter. 

Ombudsfin stelt voorop dat een bank zich niet mag 
inmengen in de manier waarop ouders de goederen 

van hun minderjarige kinderen beheren, maar meent 
dat voorzichtigheid geboden is wanneer het gaat 
om een daad van beschikking. Wanneer de daad van 
beschikking strijdig is met het belang van het kind, 
handelt de ouder niet meer binnen het wettelijk kader. 
Het is inderdaad moeilijk voor een bankier om vast te 
stellen wanneer een daad van beschikking manifest 
strijdig is met het belang van het kind. Het is moeilijk 
om te bepalen op welk moment dit ‘manifest’ wordt 
voor de bank. In voorliggend dossier waren er 3 
criteria die, samen, de aandacht van de bank hadden 
moeten trekken: de echtscheiding van de ouders,  
overschrijvingen naar een rekening waarvan het 
kind niet de titularis is, en ten slotte de bedragen en 
de frequentie van de overschrijvingen. In voormeld 
dossier werd na bemiddeling een akkoord tussen 
partijen bekomen. 

In dit kader heeft Ombudsfin de bank gevraagd 
om redelijke maatregelen te nemen teneinde te 
voorkomen dat een dergelijk misbruik zich opnieuw 
zou kunnen voordoen.



1. Ombudsfin in cijfers
2. Aanvragen ingediend door consumenten
3.  Aanvragen ingediend  

door ondernemingen
4. Fin-net : grensoverschrijdende klachten
5. Samenwerking
6. Financiële middelen
7. Ombudsfin – tot uw dienst

[27 I Jaarverslag 2015 I Ombudsfin

3.1.   GROTE STIJGING AANTAL  
AANVRAGEN 

In totaal ontving Ombudsfin 326 schriftelijke 
aanvragen van ondernemingen, tegenover 224 
aanvragen in 2014. Dit is een stijging van 45,5%.
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307 aanvragen betroffen een klacht, 19 aanvragen 
waren loutere vragen tot informatie. 

3.2.  GROTE STIJGING AANTAL  
ONTVANKELIJKE KLACHTEN 

In 2015 registreerde Ombudsfin 142 aanvragen van 
ondernemingen als ontvankelijke klacht, tegenover 
90 in 2014, wat een toename betekent van 57,8% 
tegenover 2014. 

 
ONTVANKELIJKE KLACHTEN ONDERNEMINGEN 
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91 aanvragen daarvan voldeden meteen aan alle 
ontvankelijkheidsvoorwaarden, de overige 51 
werden pas in een tweede fase ontvankelijk (in de 
meeste gevallen na voorlegging van de klacht aan de 
klachtendienst van de betrokken financiële instelling).

3.3.   RESULTATEN VAN DE IN 2015  
AFGESLOTEN KLACHTEN VAN  
ONDERNEMINGEN

Deze resultaten hebben betrekking op alle in 2015 
afgehandelde klachten van ondernemingen. In deze 
resultaten zijn dus ook klachten verwerkt die reeds in 
2014 werden voorgelegd aan Ombudsfin.

Het gaat om 150 dossiers.

De resultaten tonen aan dat het niet altijd evident 
blijft om in de dossiers een akkoord te vinden dat 
tegemoetkomt aan de verwachtingen van zowel 
de ondernemer als de banken. Bovendien kan niet 
worden ontkend dat Ombudsfin en de banken 
meningsverschillen hebben over de toepassing van de 
regels inzake funding loss in menige kredietdossiers.

In 129 dossiers (of 86%) achtte Ombudsfin de 
klacht gegrond (m.a.w. vatbaar voor onderhandeling) 
op basis van wetgeving, contractuele bepalingen, 
gedragscodes, marktpraktijken, deontologische 
codes of elke andere factor die dienstig was voor de 
beslechting van het geschil. 

In 18 dossiers (of 12%) kon Ombudsfin geen 
tekortkoming van de financiële instelling vaststellen. 
In deze dossiers werd de nodige bijkomende uitleg 

3.  Aanvragen ingediend  
door ondernemingen  
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en toelichting gegeven aan de cliënt zodat die 
kon begrijpen waarom Ombudsfin tot dit besluit 
kwam en waarom dan ook geen rechtzetting of 
tegemoetkoming van de financiële instelling kon 
worden gevraagd.

In de overige 3 dossiers (2%) werd de 
bemiddelingsprocedure stopgezet door de 
onderneming.
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Van de 129 klachten waarin Ombudsfin verder 
onderhandeld heeft, werd slechts 32,6% opgelost. 
Hiertegenover staat dat in 67,4% van deze dossiers 
geen oplossing bereikt werd. Het betreft hier in 
grote mate de funding loss dossiers (slechts 18,4% 
opgelost).  

GEGRONDE KLACHTEN ONDERNEMINGEN 2015 
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In 2014 was het resultaat nog positief: 68% van de 
gegronde dossiers werd opgelost. In 2015 sloeg dit 
om in een negatief resultaat waarbij iets meer dan 
67% niet opgelost werd. 
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3.4.  THEMA’S ONTVANKELIJKE KLACHTEN 
ONDERNEMINGEN

Voor elk ontvankelijk dossier wordt het voorwerp van 
de klacht genoteerd. In 2015 werden 12 verschillende 
onderwerpen genoteerd, dus een uitbreiding van de 
opdeling in 6 onderwerpen die de vorige jaren werd 
gehanteerd. 

De thema’s van de ontvankelijke klachten vanwege 
ondernemingen in 2015 waren de volgende:

THEMA'S 2015 2015
 Aantal %
Informatie- en raadgevingsplicht 
(responsible lending) 1 0,7
Behandeling kredietaanvraag 
(duurtijd) 2 1,41
Motivatie kredietweigering 1 0,7
Rentevoet 7 4,93
Kosten 1 0,7
Moeilijkheden (afbetalingsplan) 1 0,7
Opzeg 6 4,23
Waarborgen 8 5,63
Registratie NBB 5 3,52
Funding loss 101 71,13
Leasing 3 2,11
Diversen 6 4,23
TOTAAL 142 100

De meeste klachten hebben betrekking op de funding 
loss, namelijk 101 dossiers van de 142 ontvankelijke 
dossiers. Iets meer dan 71% van al de klachten van 
ondernemingen heeft betrekking op deze vergoeding 
die door de bank gevraagd wordt ter dekking van 

het financieel verlies dat zij lijdt bij een vervroegde 
terugbetaling van een krediet. 

De andere thema’s die aanleiding tot klachten gaven, 
waren waarborgen, rentevoeten en opzeg van de 
kredieten. Het aantal dossiers bleef voor deze thema’s 
nagenoeg op hetzelfde niveau als het vorige jaar.

3.4.1. Funding loss

Cijfers 2015

In 2015 had het grootste deel van al de klachten van 
ondernemingen betrekking op de funding loss, dit is de 
vergoeding die door de bank wordt aangerekend op het 
moment van vervroegde terugbetaling van een krediet 
toegekend voor bepaalde duur. Sinds de aanvang van 
de bevoegdheid van Ombudsfin voor klachten van 
ondernemingen in verband met kredieten is de funding 
loss het thema met veruit het grootste aantal klachten.

De stijging van het aantal klachten in 2015 is echter 
opvallend. De dossiers binnen dit thema stegen van 44 
in 2014 naar 101 dossiers in 2015, dus een stijging 
van 129,5%.

EVOLUTIE FUNDING LOSS

0 10 20 30 40 50 60 70 80
Divers

Leasing
Funding loss

Enregistrement BNB
Garanties

Dénonciation
Difficultés (plan de remboursement)

Coûts
Taux

Motivation refus de crédit
Procédure d'octroi de crédit (durée) 

Devoir de s'informer et de conseil (responsible lending)
1,41%

0,70%

4,93%

27

47 44

101

0,70%
0,70%

4,23%
5,63%

3,52%

4,23%

2,11%
71,13%

0,70%

0

20

40

60

80

100

120

2015201420132012

In vorige jaren kwam de vraag tot vervroegde 
terugbetaling naar aanleiding van de verkoop van 
een onroerend, bij wijziging van bank naar aanleiding 
van weigering bijkomend krediet of van stopzetting 
van de professionele activiteiten omwille van leeftijd, 
gezondheid, vertrek naar buitenland of economische 
omstandigheden…

Een oorzaak van de stijging van deze klachten in 2015 
was de lage marktrentevoet. De ondernemers stelden 
vast dat zij gebonden waren door kredieten met een veel 
hogere rentevoet, dikwijls hoger dan 5%. Net zoals de 
particulieren vroegen zij ook om een herziening van de 
rentevoet. Volgens de banken was dit voor de betrokken 
ondernemingen enkel mogelijk in het kader van een 
herfinanciering van het krediet. Bij de vervroegde 
terugbetaling werd dan de funding loss aangerekend, 
waardoor de operatie uiteraard niet meer interessant 
was voor de betrokken onderneming. 

Een andere oorzaak van de stijging van de klachten 
is de nieuwe Wet op de financiering van de KMO’s 
van 21.12.2013, de zogenaamde Wet Laruelle. De 
ondernemers hebben vernomen dat deze Wet de 

71,13%
Van al de klachten van  

ondernemingen hadden  
betrekking op de Funding Loss.
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funding loss tot 6 maanden interest beperkt voor 
kredieten van maximaal één miljoen euro en vroegen 
zich af of deze wet op hun kredietovereenkomst van 
toepassing was. De wet is echter enkel van toepassing 
op de kredietovereenkomsten gesloten na 10.01.2014. 

Resultaten afgesloten dossiers

In 2015 werden in totaal 107 dossiers in verband met 
funding loss afgesloten door Ombudsfin:

2 dossiers werden stopgezet op verzoek van de 
onderneming, 103 dossiers werden als gegrond 
beschouwd en 2 als ongegrond. Van de 103 gegronde 
dossiers werd in 19 dossiers (of 18,4%) een minnelijk 
akkoord tussen partijen bereikt, maar in 84 dossiers 
(of 81,6%) werd geen oplossing bekomen.

Funding loss toegelicht

Na ontvangst van een klacht in verband met funding 
loss, onderzoekt Ombudsfin de kredietovereenkomst 
om na te gaan of het om een lening op interest dan 
wel een kredietopening gaat. In het eerste geval is 
artikel 1907bis Burgerlijk Wetboek dat de funding 
loss beperkt tot 6 maanden interest van toepassing 
en in het andere geval niet. De overeenkomsten van 
investeringskredieten opgesteld door de banken 
dragen doorgaans de naam ‘kredietopening’ of 
zijn opgenomen in een kaderovereenkomst die 
deze naam draagt. In vroegere rechtspraak gingen 
de rechtbanken en de Hoven vaker over tot de 
herkwalificatie van deze overeenkomsten tot ‘lening 

op interest’ wanneer de investeringskredieten de 
karakteristieken van een lening bevatten. Na het 
arrest van het Grondwettelijk Hof van 7.08.2013 
is de rechtspraak thans meer verdeeld en gaan 
sommige rechters niet over tot herkwalificatie 
van de overeenkomst onder verwijzing naar de 
contractvrijheid van partijen. 

Om tot een akkoord tussen partijen te kunnen komen, 
gaat Ombudsfin met de bank onderhandelen over een 
beperking van het bedrag van de funding loss. Ook 
in 2015 herinnerde Ombudsfin de banken eraan dat 
het om een bemiddelingsprocedure gaat en dat in elk 
dossier een minnelijke oplossing van het probleem 
beoogd wordt. 

In een beperkt aantal dossiers waar de ondernemer 
een verlaging van de rentevoet beoogde, werd een 
oplossing gevonden door het feit dat de bank na de 
tussenkomst van Ombudsfin toch een verlaging van 
de rentevoet voorstelde, zonder herfinanciering en 
dus zonder funding loss.

De resultaten van de funding loss-dossiers tonen aan 
dat het moeilijk blijft om in deze dossiers een akkoord 
te vinden tussen partijen. In de meeste dossiers deden 
de financiële instellingen slechts een beperkt voorstel 
tot vermindering van de funding loss waarmee de 
onderneming niet akkoord kon gaan. Slechts in een 
zeer klein aantal dossiers werd een akkoord tussen de 
onderneming en de bank bereikt over het bedrag van 
de funding loss. 
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In 2015 werd één dossier voorgelegd aan het College 
Klachten Ondernemingen4. De klacht had betrekking 
op de toepassing van de Wet van 21.12.2013 op de 
Financiering van de KMO’s voor wat de funding loss 
betreft.

De bank had in een nieuwe kaderovereenkomst van 
kredietopening van 2014 (na de Wet Laruelle), naast 
een nieuw toegekend krediet, een reeds lopend 
investeringskrediet hernomen. Dit investeringskrediet 
werd toegekend in 2008. Op de nieuwe 
kaderovereenkomst waren nieuwe kredietvoorwaarden 
van toepassing. In de overeenkomst werd bepaald 
dat een deel van de oude kredietvoorwaarden 
bleven gelden voor het investeringskrediet in 
kwestie. De vraag was of de bank een funding loss 
mocht aanrekenen bij de vervroegde terugbetaling 
van het investeringskrediet conform de oude 
kredietvoorwaarden, of dat de Wet van 21.12.2013 
van toepassing was op dit krediet dat hernomen werd 
in de nieuwe kader-kredietovereenkomst.

Het College heeft bevestigd dat de Wet Laruelle niet 
van toepassing was op het investeringskrediet dat 
toegekend werd in 2008, ook niet wanneer het na 
de inwerkingtreding van de wet hernomen werd in de 
nieuwe kaderovereenkomst. 

4  Het College Klachten Ondernemingen is samengesteld uit : 
Onafhankelijke voorzitters : Lieven Acke, Nadine Mollekens;  
2 vertegenwoordigers van de ondernemingen (Unizo, VBO) : Lieven 
Cloots en Anneleen Dammekens   
2 vertegenwoordigers van de financiële sector : Luc Declercq en Thierry 
Percy

3.4.2. Rentevoet

Een aantal klachten (7) had betrekking op de 
rentevoet van een kredietovereenkomst.

Herzienbare rentevoet

Ombudsfin behandelde enkele dossiers aangaande 
kredieten met een herzienbare rentevoet.

De ondernemer had vastgesteld dat de rentevoet na 
de rentevoetherziening gestegen was in plaats van 
gedaald , zoals hij verwacht had, gezien de daling van 
de marktrentevoet. Een rentevoet is samengesteld uit 
een basisrente en een commerciële marge.

In het kader van de bemiddeling legde de bank uit 
dat de stijging van de rentevoet het gevolg was van 
een daling van de interne rating van de onderneming. 
Gezien het grotere risico, verhoogt de bank in dat 
geval haar commerciële marge. 

Ingeval de nieuwe rentevoet hoger is, voorzien 
de Algemene Kredietvoorwaarden veelal dat de 
kredietnemer dan over de mogelijkheid beschikt om 
het krediet vervroegd terug te betalen en dit soms 
zonder een wederbeleggingsvergoeding, soms met 
een beperkte vergoeding. 

Interest rate swap (IRS)

In 2015 behandelde Ombudsfin 2 dossiers die 
betrekking hadden op IRS, of ‘Interest Rate Swap’. 

De IRS-contracten werden meestal voorgesteld aan 
ondernemingen die een kredietovereenkomst met 
variabele rentevoet ondertekenden teneinde de 
fluctuaties van de rentevoeten in te dekken.

Bij deze contracten maakt men een onderscheid 
tussen de contracten aangegaan voor november 
2007, zijnde de datum van de inwerkingtreding 
van de MiFID-regels, en de contracten aangegaan 
na deze datum. Bij de contracten aangegaan na de 
inwerkingtreding van MiFID kan worden nagegaan 
of de contracten die een optie bevatten (Bermudan 
swap) wel beantwoordden aan het risicoprofiel van 
de ondernemer en of er voldoende informatie werd 
verstrekt aangaande de risico’s verbonden aan de IRS.

In één dossier had de klacht betrekking op een IRS 
contract van voor 2007. De ondernemer had in 2006 
een kredietovereenkomst en een swapovereenkomst 
voor hetzelfde bedrag ondertekend. Volgens de bank 
was de klacht van de onderneming op basis van de 
precontractuele aansprakelijkheid verjaard. 

In het andere dossier betrof het een krediet met een 
IRS contract van na MiFID. De bank heeft hier een 
beperkt voorstel tot oplossing voorgelegd dat door de 
cliënt niet aanvaard werd.
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4.1. FINNET

 

Ombudsfin maakt deel uit van FIN-NET, het Europese 
netwerk voor de oplossing van grensoverschrijdende 
geschillen in verband met financiële diensten.

FIN-NET ziet toe op de samenwerking tussen de 
bemiddelingsdiensten van de financiële sector van 
het merendeel van de EU-lidstaten met het oog op 
de regeling van grensoverschrijdende geschillen. Voor 
België is behalve Ombudsfin ook de Ombudsman voor 
de verzekeringen lid van het FIN-NET-netwerk. 

Meer uitvoerige informatie over FIN-NET is 
beschikbaar op de website van de Europese 
Commissie (http://europa.eu).

4.2. PROCEDURE  

Indien bij Ombudsfin een dossier aanhangig wordt 
gemaakt dat bestemd is voor de ombudsdienst van 
een andere EU-lidstaat die bij FIN-NET aangesloten 
is, stuurt de dienst dat dossier naar de bevoegde 
instantie, op voorwaarde dat het voldoende 
gedocumenteerd is. Is het dossier onvolledig, dan zal 
Ombudsfin de contactgegevens van de bevoegde 
instelling meedelen.

Ieder land heeft zijn bijzonderheden en zijn eigen 
structuren voor alternatieve geschillenregeling. 

Toch is het in sommige gevallen niet mogelijk om 
naar een Europese collega te verwijzen. Sommige 
landen beschikken niet over een organisatie zoals 
Ombudsfin, die algemeen bevoegd is voor bankzaken. 
In sommige landen, zoals Frankrijk, is de bevoegde 
instantie soms ondergebracht binnen de financiële 
instelling, zonder enige mogelijkheid om beroep aan 
te tekenen bij een onafhankelijke instantie. In dergelijk 
geval behoort het interne organisme niet tot FIN-NET, 
maar zal Ombudsfin de verzoeker toch trachten door 
te verwijzen naar de juiste interne klachtendienst van 
de instelling.

 

4  FINNET : grensoverschrijdende klachten
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4.3. PRAKTISCHE VOORBEELDEN

In 2015 heeft Ombudsfin drie klachten in het kader 
van de FIN-NET procedure ontvangen. De klachten 
werden overgemaakt naar de bevoegde Spaanse 
bemiddelingsdienst.

Het eerste dossier had betrekking op een bejaarde 
persoon die gedurende vele jaren geen verrichtingen 
meer gedaan heeft op zijn Spaanse rekening. De 
cliënt vernam dat zijn rekening werd afgesloten door 
de bank en dat deze laatste zelfs niet meer over de 
gegevens van de rekening beschikt. Ombudsfin heeft 
de klacht overgemaakt aan de Spaanse ombudsman. 

Het tweede dossier betrof een Spaanse dame die 
reeds lang in België verblijft maar nog steeds een 
rekening in Spanje aanhoudt. Bij een bezoek aan haar 
familie in Spanje gaat ze naar de bank en verneemt 
daar dat de rekening niet meer bestaat. Verzoekster 
werd in contact gebracht met de Spaanse ombudsman 
maar liet na om voldoende informatie aan deze laatste 
te bezorgen, zodat haar dossier niet kon behandeld 
worden.

In het laatste dossier vroeg de cliënt om vrijgave 
van gelden die ze geërfd had en die blijkbaar op een 
geblokkeerde rekening bij een Spaanse bank stonden. 
Daarnaast vroeg ze ook dat de interesten op deze som 
zouden berekend worden. Ook dit dossier werd aan de 
Spaanse ombudsman overgemaakt.
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5.1. BELGIË  

5.1.1. Consumentenombudsdienst

De Ombudsman in financiële geschillen is lid van het 
Directiecomité van de Consumentenombudsdienst, 
die werd opgericht door de wet van 4/04/2014 en 
als taak heeft:

•  de consumenten in te lichten over de mogelijkheden 
voor een buitengerechtelijke regeling van 
consumentengeschillen;

•  de klachten in ontvangst te nemen en ze ofwel door 
te sturen naar de bevoegde entiteit, ofwel zelf te 
behandelen;

•  tussen te komen in de behandeling van de klachten 
waarvoor geen enkele gekwalificeerde entiteit 
bevoegd is.

Ombudsfin is een gekwalificeerde entiteit in de zin 
van de wet en blijft bevoegd op het domein van 
bankdiensten, kredieten en beleggingen.

5.1.2. POOL

Ombudsfin maakt deel uit van “Permanent Overleg 
Ombudslui”, POOL. Dit groepeert de openbare en 
privébemiddelaars die de basisprincipes van de 
bemiddelingsfunctie hebben onderschreven.

Indien een consument zich tot een ombudsdienst 
wendt die niet bevoegd is om zijn probleem te 
regelen, zal laatstgenoemde ervoor zorgen dat 
het geschil wordt voorgelegd aan de bevoegde 
ombudsman.

Meer uitvoerige informatie over POOL is beschikbaar 
op de site www.ombudsman.be 

5.1.3. BELMED

Ombudsfin is aangesloten bij Belmed.

Belmed is een digitaal portaal, opgericht door de 
FOD Economie, over alternatieve geschillenregeling 
in België. Belmed biedt volledige informatie over 
bestaande bemiddelingsinstanties en de wijze waarop 
een geschil in der minne geregeld kan worden. Er kan 

online een bemiddelingsaanvraag ingediend worden 
via onderstaande website:

http://economie.fgov.be/belmed.jsp 

 
5.2. EUROPA

5.2.1. FINNET

Ombudsfin neemt actief deel aan de twee FIN-NET-
vergaderingen die de Europese Commissie elk jaar 
organiseert.

Voor bijkomende toelichting, wordt verwezen 
naar hoofdstuk 4 “FIN-NET: grensoverschrijdende 
klachten”. 

5.2.2.  Reporting volgens Europese  
classificatie

Ombudsfin rapporteert een keer per jaar aan de 
Europese Commissie op basis van een Europese 
classificatie van de klachten. 

5. SAMENWERKING
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5.3. INTERNATIONAAL

Ombudsfin is lid van INFO, het International Network 
of Financial Services Ombudsman Schemes, dat, 
op wereldniveau, alle diensten voor alternatieve 
geschillenregeling op het financiële domein groepeert. 
Voor meer informatie: www.networkfso.org.

Ombudsfin heeft deelgenomen aan de jaarlijkse 
Conferentie INFO2015 (13/09/2015–
16/09/2015), met thema “Solving problems, building 
trust”, waar o.a. de volgende punten op de agenda 
stonden:

- What’s next for technology? 

- Cross border issues

- Measuring our performance

- What’s hot in problem-solving? What’s trending?

- Financial literacy

- Crisis management

-  Differences in the type and quantity of data 
published by different financial ombudsmen

-  Navigating potentially tricky stakeholder 
relationships

- Questions clinic
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Op 6 juli 2015 is de feitelijke vereniging 
‘Ombudsdienst voor financiële sector’ omgevormd 
naar een vzw: ‘Ombudsdienst voor financiële diensten’ 
(verkort: Ombudsfin).

Het eerste boekjaar van Ombudsfin vzw loopt van 6 
juli 2015 tot en met 31 december 2016. Vanaf 2017 
loopt het boekjaar gelijk met een kalenderjaar.

Voor 2015 is er dus geen jaarrekening opgesteld. Om 
die reden kan in dit jaarverslag niet gerapporteerd 
worden over de ontvangen financiële middelen en 
de aanwending ervan voor het volledige jaar 2015. 
Enkel kan worden meegedeeld dat per 5 juli 2015 
de ontvangen financiële middelen van Ombudsfin 
575.999,41 EUR bedroegen, waarvan een bedrag 
van 445.233,34 EUR reeds was aangewend voor 
personeels- en andere werkingskosten.

Ombudsfin vzw heeft per 5 juli 2015 alle activa en 
passiva overgenomen van de feitelijke vereniging. Ten 
gevolge hiervan is de begroting die werd opgemaakt 
voor 2015 (zie tabel hierna) deels gebruikt in de vzw, 
van 6 juli 2015 tot en met 31 december 2015.

 Begroting 2015 Toelichting 
Ontvangsten   
Vaste bijdragen 425.650,00  
Variabele bijdragen 425.650,00
 101.850,00  
Vaste bijdragen leasemaatschappijen/
bankmakelaars/tussenpersonen 11.500,00

 

Werkingspost Crioc 12.500,00  
Intresten van beleggingen 3.000,00  
Totaal ontvangsten 980.150,00  
   
Uitgaven   
Personeelskosten + honoraria 760.000,00  
Andere werkingskosten

220.150,00

Verhuis, meubilair, afschrijvingen, IT support, 
nieuwe PC’s, aanpassingen n.a.v. nieuwe 
procedure/nieuwe locatie

Totaal uitgaven 980.150,00  

6. Financiële middelen



1. Ombudsfin in cijfers
2. Aanvragen ingediend door consumenten
3. Aanvragen ingediend door ondernemingen
4. Fin-net : grensoverschrijdende klachten
5. Samenwerking
6. Financiële middelen
7. Ombudsfin – tot uw dienst

[37 I Jaarverslag 2015 I Ombudsfin

7.1.  EEN KLACHT INDIENEN BIJ  
OMBUDSFIN

Wie kan een klacht indienen?

Elke cliënt van een bank, een tussenpersoon in bank- 
en beleggingsdiensten, een kredietmaatschappij, 
een kredietbemiddelaar, een beursvennootschap of 
een vermogensbeheerder, die handelt als natuurlijke 
persoon in het kader van zijn privé-belangen kan 
een beroep doen op Ombudsfin wanneer hij geen 
voldoening heeft bekomen bij zijn financiële instelling. 

Ook voor bepaalde klachten van ondernemingen is 
Ombudsfin bevoegd. 

Het moet daarbij gaan om klachten in het kader van 
de uitvoering van een kredietcontract of om klachten 
die betrekking hebben op een grensoverschrijdende 
betaling voor een maximum bedrag van € 50.000. 

Hoe een klacht indienen ?

Uw klacht moet schriftelijk worden ingediend via post, 
fax, mail of via het webformulier op www.ombudsfin.
be en moet duidelijk en omstandig geformuleerd en 
gedocumenteerd zijn. Ombudsfin stelt in dit kader op 
de website een indicatieve checklist ter beschikking.

De documenten kunnen als volgt worden bezorgd :

Per brief aan het adres
Ombudsfin 

North Gate II 
Koning Albert II-laan n°8, bus 2 

1000 Brussel

Per e-mail
ombudsman@ombudsfin.be

Online op
www.ombudsfin.be 

Per fax op het nummer 
02 545 77 79

 
Gratis

De procedure bij Ombudsfin is gratis voor de 
aanvrager.

Belangrijkste ontvankelijkheidsvoorwaarden

De financiële instelling waartegen u een klacht 
formuleert, is aangesloten bij Ombudsfin. De lijst van 
aangesloten instellingen en hun bevoegde diensten 
vindt u terug op de website.

U hebt uw klacht reeds schriftelijk voorgelegd aan de 
bevoegde dienst van uw financiële instelling en u acht 

het antwoord onvoldoende of u hebt geen antwoord 
gekregen binnen een redelijke termijn (1 maand). 

Uw klacht werd niet langer dan één jaar geleden aan 
de bevoegde klachtendienst voorgelegd.

Het geschil is niet hangende voor een rechtbank, noch 
bestaat hierover reeds een gerechtelijke uitspraak. 
Ook werd uw geschil nog niet ten gronde behandeld 
door een andere gekwalificeerde entiteit (bv. 
Ombudsman van de Verzekeringen).

Het geschil betreft geen probleem van 
overmatige schuldenlast. Ombudsfin doet niet aan 
schuldbemiddeling.

Een overzicht van alle ontvankelijkheidsvoorwaarden 
vindt u terug in het Procedurereglement, gepubliceerd 
op de website.

Hoe verloopt de behandeling van een ontvankelijk 
dossier concreet ?

Ombudsfin stuurt het dossier vooreerst naar de 
financiële instelling om te informeren naar haar 
standpunt in de zaak. 

Indien aanvullende informatie vereist is, wordt contact 
opgenomen met de betrokken partijen.

7. Ombudsfin – Tot uw dienst
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Na afloop van het onderzoek van de klacht en 
onderhandelingen, stelt de Ombudsman een advies 
op.

Wanneer een dossier een principekwestie aan de 
orde stelt of wanneer het een meer complex dossier 
betreft, kan het dossier voor advies voorgelegd 
worden aan een College van experten.

Bindende kracht van de adviezen

Uitgezonderd de adviezen betreffende 
basisbankdienst, zijn de adviezen van de Ombudsman 
niet bindend. Elke partij blijft vrij om het advies al dan 
niet te volgen en kan, indien gewenst, het geschil voor 
een rechtbank brengen.

 
7.2. MEDEWERKERS OMBUDSMAN 

Voor de behandeling van de aanvragen, wordt de 
Ombudsman bijgestaan door 3 assistenten en 4 
adviseurs :

Assistenten

Serge Henris, Christel Speltens en William Van Hamme.

Adviseurs

Christine Buisseret, Vincent Chambeau, Bérengère de 
Crombrugghe en Elke Heymans.



39 I Jaarverslag 2015 I Ombudsfin

William, Bérengère, Christel, Françoise, Christine,  
Elke, Serge, Vincent

Ontwerp & realisatie:  

The Design Factory 

 010 60 19 18 - 0475 72 51 72

1. Ombudsfin in cijfers
2. Aanvragen ingediend door consumenten
3. Aanvragen ingediend door ondernemingen
4. Fin-net : grensoverschrijdende klachten
5. Samenwerking
6. Financiële middelen
7. Ombudsfin – tot uw dienst
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North Gate II 
Koning Albert II-laan n°8, bus 2 

1000 Brussel

ombudsman@ombudsfin.be

www.ombudsfin.be 


