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De Ombudsman in financiële geschillen biedt de zelfstandigen en de 

ondernemers een valabele mogelijkheid om hun geschillen in het 

kader van een krediet in der minne op te lossen.

De 2 eerste jaren van bevoegdheid voor klachten van ondernemingen 

heeft de Ombudsman zijn opdracht goed vervuld.

In 50% van de kredietdossiers die aan hem werden voorgelegd, werd 

een oplossing in het voordeel van de onderneming gevonden.

In 2011 heeft het percentage van adviezen in het voordeel van de 

ondernemingen 68% bereikt, maar nog niet overal resulteerde dit in 

een akkoord tussen de partijen.

Na een eerder trage start werden uiteindelijk nagenoeg hetzelfde 

aantal dossiers bij de Ombudsdienst1 ingediend als in 2010, het startjaar 

van de behandeling van klachten van ondernemingen in verband met 

de kredietverlening. Er is een lichte daling vast te stellen voor wat 

betreft het aantal ontvankelijke dossiers.

Een belangrijk deel van de klachten blijft betrekking hebben op de 

wederbeleggingsvergoeding of funding loss die door de financiële 

instellingen wordt aangerekend bij vervroegde terugbetaling van een 

krediet: het gaat hier om één derde van de ontvankelijke klachten.

Op basis van de dossiers die in 2011 werden behandeld, komen er dit jaar twee nieuwe thema’s naar voor : namelijk 

leasing en anderzijds de melding in het bestand van de niet-gereglementeerde registraties bij de Nationale Bank. Deze 

onderwerpen komen daarom speciaal aan bod in de bespreking van de behandelde dossiers.

Françoise Sweerts
Ombudsman

1 In het jaarverslag wordt nog melding gemaakt van de Ombudsdienst. De Ombudsdienst wordt vanaf mei 2012 echter Ombudsfin. In de algemene 
hoofdstukken 1 en 5 wordt reeds verwezen naar de nieuwe naam van de Dienst.
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De Bemiddelingsdienst 
Banken-Krediet-Beleggingen 

wordt vanaf mei 2012

“OMBUDSFIN, Ombudsman in 
financiële geschillen”.

Nieuwe website :  
www.ombudsfin.be 

1.1 WELKE ONDERNEMING KAN EEN 
BEROEP DOEN OP OMBUDSFIN ?

Het begrip “onderneming” wordt zeer ruim opgevat. 

De klachten kunnen uitgaan van een zelfstandige of van 

een rechtspersoon. Elke professioneel die een probleem 

ondervindt in verband met een krediet toegestaan door een 

financiële instelling in het kader van zijn beroepsactiviteit 

kan een klacht indienen.

1.2 KLACHTEN IN VERBAND MET DE 
KREDIETVERLENING

Er is wel een beperking in vergelijking met de bevoegdheid 

van Ombudsfin voor de particulieren. Bij de consumenten 

kunnen de klachten betrekking hebben op het hele gamma 

van diensten aangeboden door een financiële instelling : 

rekeningen, betalingen, kredieten, beleggingen, enzovoort. 

De bevoegdheid van Ombudsfin voor klachten van 

ondernemingen is echter beperkt tot deze die betrekking 

hebben op de kredietverlening. 

Hierbij is het belangrijk aan te stippen dat Ombudsfin 

niet kan tussenkomen in de commerciële politiek van de 

financiële instellingen. De dienst kan dus niet optreden 

ingeval de financiële instelling bijvoorbeeld weigert een 

krediet toe te kennen of bepaalde waarborgen vraagt 

alvorens een krediet toe te kennen.

Wanneer de klacht betrekking heeft op commerciële aspecten 

van de kredietverlening, zal de dienst de onderneming 

verwijzen naar de Federale Kredietbemiddelaar. Sinds begin 

2009 is er een Kredietbemiddelaar voor ondernemingen bij 

het KeFiK vzw (Kenniscentrum voor Financiering van KMO). 

De Kredietbemiddelaar komt actief tussen in geval een 

onderneming kredietproblemen ondervindt en niet tot een 

akkoord met haar financiële instelling kan komen.

Ombudsfin en de Federale Kredietbemiddelaar hebben een 

gentleman’s agreement gesloten waarbij beide diensten 

zich ertoe verbinden om, wanneer ze zelf niet bevoegd zijn 

om tussen te komen voor een onderneming, deze laatste 

door te verwijzen naar de andere dienst, teneinde de 

onderneming zoveel mogelijk vooruit te helpen.

1.3 WELKE FINANCIËLE INSTELLINGEN ?

Ombudsfin is bevoegd voor klachten tegen financiële 

instellingen die lid zijn van Febelfin. De lijst van deze 

instellingen is terug te vinden op de website van de Dienst. 

Ook instellingen die geen lid zijn bij Febelfin, kunnen zich 

individueel bij Ombudsfin aansluiten.

1.4 PROCEDURE

De procedure verloopt volledig schriftelijk. De onderneming 

dient aan Ombudsfin kopie van de belangrijkste stukken 

en van de briefwisseling met de klachtendienst van de 

financiële instelling te bezorgen.

Ombudsfin heeft een 2de lijnsbevoegdheid. Dit betekent dat 

de klacht in eerste instantie aan de bevoegde dienst binnen 

de financiële instelling moet worden voorgelegd. Indien de 

onderneming niet akkoord gaat met het antwoord van de 

instelling, kan zij de klacht aan Ombudsfin voorleggen.

Klachten van ondernemingen worden steeds als dringend 

beschouwd en worden daarom met voorrang behandeld. 

1. PRAKTISCHE INFORMATIE
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De betrokken financiële instelling dient binnen de termijn 

van 1 maand haar standpunt mee te delen. De Ombudsman 

streeft ernaar om eveneens binnen een maand een advies 

uit te brengen.

Ombudsfin is niet bevoegd voor klachten die hangende zijn 

voor een rechtbank of waarvoor reeds een gerechtelijke 

uitspraak bestaat.

De adviezen van de Ombudsman zijn niet bindend voor de 

partijen. Elk blijft vrij het advies op te volgen of niet. 

Het beroep op de Dienst is gratis voor de ondernemingen.

1.5 COLLEGE KLACHTEN ONDERNEMINGEN

Na onderzoek kan de Ombudsman beslissen om een 

complex of principieel dossier voor te leggen aan het 

“College Klachten Ondernemingen”.

Dit College is paritair samengesteld uit vertegenwoordigers 

van de verenigingen van ondernemingen enerzijds en 

van de financiële instellingen anderzijds. De voorzitter en 

ondervoorzitter zijn onafhankelijke experten.

Het College wordt bijeengeroepen telkens wanneer de 

Ombudsman een dossier wenst voor te leggen. Na de 

bespreking van het dossier brengt het College een advies 

uit. Dit advies is evenmin bindend voor de partijen.

Ombudsfin kan op volgende wijze worden 
gecontacteerd.

Per post op het adres :

Ombudsfin

Belliardstraat 15-17  bus 8

1040 Brussel

Per mail :

ombudsman@ombudsfin.be

Online op :

www.ombudsfin.be

Per fax op :

02 545 77 79
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2.1 BEPERKTE DALING VAN DE INGEDIENDE 
DOSSIERS

In 2011 heeft de Ombudsdienst in totaal 79 klachten van 

ondernemingen ontvangen. Dit is een beperkte daling 

van ongeveer 7% tegenover de 85 dossiers die in 2010 

ontvangen werden. 

Hier wordt aan herinnerd dat de cijfers van het startjaar 

2010 aangevuld werden met de 13 dossiers die eind 2009 

reeds ingediend werden, zodat de Dienst eind 2010 in totaal 

98 klachten ontvangen had. 

Ontvankelijk of niet ontvankelijk?
In het vorig hoofdstuk werden de ontvankelijkheids-

voorwaarden en de procedure die moet gevolg worden 

voor het indienen van een klacht bij de Dienst voorgesteld. 

Op basis hiervan worden de dossiers die bij de Dienst 

binnenkomen in 2 categorieën opgedeeld: de ontvankelijke 

of de niet ontvankelijke. Voor de ontvankelijke klachten 

is de Ombudsdienst onmiddellijk bevoegd. Voor de niet-

ontvankelijke dossiers is de Ombudsdienst ofwel niet 

bevoegd of werd de procedure nog niet volledig doorlopen. 

Voor de 79 in 2011 ontvangen dossiers is de opdeling als 

volgt:

- 31 ontvankelijke klachten 

- 48 niet ontvankelijke klachten 

Overzicht van de niet of nog niet ontvankelijke 
dossiers :
- 2 dossiers betroffen vragen om inlichtingen. Normaal 

behoort loutere informatieverstrekking niet tot de taken 

van de Ombudsdienst. In de mate van het mogelijke 

zal de Dienst echter steeds proberen de onderneming 

verder te helpen.

- 12 dossiers waren niet ontvankelijk omdat het de 

commerciële politiek van de bank betrof of omdat er 

een gerechtelijke procedure liep tussen de onderneming 

en de bank met betrekking tot het probleem dat de 

onderneming aan de Ombudsdienst wilde voorleggen. 

In de gevallen dat de klacht betrekking heeft op een 

commerciële beslissing van de bank, verwijst de 

Ombudsdienst de onderneming steeds door naar de 

Federale Kredietbemiddelaar.

- 34 dossiers waren ‘nog niet’ ontvankelijk daar de klacht 

nog niet onderzocht werd door de interne klachtendienst 

van de betrokken financiële instelling. 

2.2 LICHTE DALING VAN AANTAL 
ONTVANKELIJKE KLACHTEN

Van de 79 ontvangen klachten werden er 31 als ontvankelijk 

beschouwd. Anderzijds werden 5 dossiers die in 2010 

ontvangen werden maar toen nog niet ontvankelijk waren, 

in 2011 ontvankelijk. 

In totaal waren er in 2011 dus 36 ontvankelijke dossiers, 

wat een daling is van 5 dossiers tegenover 2010 toen er 41 

ontvankelijke dossiers waren. Dit betekent een daling van 

12% in vergelijking met 2010.

2. 2011 IN CIJFERS
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2.3 VOORWERP VAN DE KLACHTEN

Van elke ontvankelijke klacht wordt het voorwerp van de 

klacht genoteerd. Op basis van de in 2010 behandelde 

dossiers werden de klachten in 5 verschillende groepen 

opgedeeld: kosten, wederbeleggingsvergoeding (of funding 

loss), waarborgen, opzeg van een krediet en varia. Deze 

opdeling is uiteraard niet definitief en kan indien nodig 

aangepast worden. In 2011 werden zo 2 nieuwe categorieën 

gecreëerd: de klachten met betrekking tot ‘leasing’ en 

‘melding bij de Nationale Bank’.

De 36 ontvankelijke dossiers werden als volgt in voormelde 

categorieën ondergebracht:

 Kosten 4 dossiers

 wederbeleggingsvergoeding 12 dossiers

 waarborgen 8 dossiers

 opzeg 4 dossiers

 leasing 2 dossiers

 melding NBB 2 dossiers

 varia 4 dossiers

Eén derde van al de ontvankelijke klachten heeft betrekking 

op de wederbeleggingsvergoeding die door de banken 

wordt aangerekend ingeval van vervroegde terugbetaling 

van een krediet. Deze vergoeding kan onverwacht hoog 

oplopen wat aanleiding heeft gegeven tot meerdere 

klachten.

De 2de grootste categorie is deze van de waarborgen. Dit jaar 

hadden meerdere klachten betrekking op het effectenpand 

gesteld door de zaakvoerder van de onderneming of door 

een derde.

Op basis van de hierna volgende grafieken kunnen de cijfers 

voor 2010 en 2011 vergeleken worden.

De categorieën wederbeleggingsvergoeding en waarborgen 

blijven nagenoeg even groot als in 2010, terwijl de klachten 

over kosten in 2011 in aantal afnemen. Daar er thans 

meer categorieën gehanteerd worden, is de opsplitsing 

uiteraard groter. In de categorie varia zitten klachten die 

niet onmiddellijk in een andere categorie thuis horen. Het 

gaat hier bijvoorbeeld om vertragingen in de procedure van 

kredietverstrekking waardoor de ondernemer schade heeft 

geleden.

2011 in cijfers

Kosten (10)

Wederbeleggingsvergoeding (10)

Waarborgen (10)

Opzeg (8)

Varia (3)

24,40%

24,40%

24,40%

19,50%

7,30%

Ontvankelijke klachten 2010 per thema

Kosten (4)

Wederbeleggingsvergoeding (12)

Waarborgen (8)

Opzeg (4)

Leasing (2)

Melding NBB (2)

Varia (4)

11%

33%

22%

11%

11%

6%

6%

Ontvankelijke klachten 2011 per thema
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2.4 RESULTATEN VAN DE BEHANDELDE 
DOSSIERS

In 2011 werden in totaal 37 dossiers behandeld en 

afgesloten. Bij de afsluiting wordt telkens het resultaat van 

de tussenkomst van de Ombudsdienst genoteerd.

De resultaten van deze dossiers zijn de volgende:

- 17 dossiers werden opgelost

- 12 klachten werden als ongegrond beschouwd

- 8 dossiers kregen de melding: gegrond, niet gevolgd. 

In één derde van de klachten komt de Ombudsman tot 

het besluit dat de financiële instelling correct gehandeld 

heeft en de klacht niet gegrond is. Dit cijfer is een daling 

tegenover 2010 waar bijna de helft van de klachten als 

ongegrond werd beschouwd.

46% van de behandelde klachten werden opgelost, wat 

betekent dat de klacht een positieve afloop had voor de 

onderneming. 

In 8 dossiers werd de klacht als gegrond beschouwd door de 

Ombudsman en werd de financiële instelling gevraagd een 

positief gevolg aan de klacht te geven, maar weigerde deze 

laatste hierop in te gaan. In deze groep zijn er 6 klachten 

over de wederbeleggingsvergoeding. Het standpunt van 

de Ombudsman wordt op dit punt niet steeds gevolgd door 

de financiële instellingen. In de bespreking in het volgende 

hoofdstuk wordt het standpunt van de Ombudsman nader 

toegelicht. Voor de volledigheid wordt er hier ook op 

gewezen dat in de categorie van opgeloste dossier ook 5 

dossiers in verband met de wederbeleggingsvergoeding 

zaten. In deze dossiers hebben de financiële instellingen 

wel een positief gevolg aan de klacht gegeven en het 

bedrag van de funding loss beperkt. 

Opgelost (17)

Ongegrond (12)

Gegrond, niet gevolgd (8)

46%

32%

22%

Verdeling van de in 2011 afgesloten dossiers 
volgens resultaat
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Hierna worden enkele van de onderwerpen die in 2011  aan 

bod kwamen  kort besproken en toegelicht aan de hand van 

concrete dossiers. Naast een aantal thema’s die vorig jaar 

ook voorgesteld werden, zijn er dit jaar 2 nieuwe thema’s: 

- leasing 

- de melding in het bestand van niet-gereglementeerde 

registraties bij de Nationale Bank 

3.1. WEDERBELEGGINGSVERGOEDING

Een derde van al de ontvankelijke klachten had betrekking 

op de funding loss of de wederbeleggingsvergoeding die de 

financiële instellingen aanrekenen ingeval van vervroegde 

terugbetaling van een krediet. De omvang van het bedrag 

van deze vergoeding zorgt in sommige gevallen voor een 

zeer onaangename verrassing. De ondernemers blijken zich 

niet steeds bewust te zjin van de mogelijke omvang van 

het bedrag van deze vergoeding. Het is algemeen bekend 

dat voor een consument de wederbeleggingsvergoeding 

beperkt is tot 3 maanden interest, zodat een aantal 

ondernemers geschokt zijn bij het vernemen dat de funding 

loss die de bank hun aanrekent neerkomt op bijvoorbeeld 

het equivalent van 3 jaren interest. 

De vergoeding moet het verlies dekken dat de banken 

lijden bij de vervroegde terugbetaling van een krediet: zij 

ontvangen niet langer de intrest van de cliënt terwijl zij 

zelf dienden te zorgen voor de funding van de gelden en 

dit voor de gehele voorziene termijn van het krediet. De 

funding loss is in de meeste gevallen het verschil tussen 

de intrestvoet voorzien door het contract en de actuariële 

interbankenrente, en dit voor de resterende looptijd van het 

contract of tot de volgende intrestvoetaanpassing. Bij de 

investeringskredieten met een vaste rentevoet voor de ganse 

looptijd van het krediet kan de wederbeleggingsvergoeding 

dus hoog oplopen, zeker wanneer de vervroegde 

terugbetaling kort na de aanvang van het contract 

plaatsvindt of wanneer de hiervoor aangehaalde actuariële 

interbankenrente substantieel gedaald is.

In de behandeling van de dossiers wordt door de dienst een 

onderscheid gemaakt tussen de investeringskredieten die 

neerkomen op een gewone ‘lening op interest’ enerzijds en 

de kredietopeningen anderzijds.

Lening op interest 
Zoals reeds aangehaald in het jaarverslag van 2010, dient de 

funding loss volgens de Ombudsdienst in bepaalde gevallen 

beperkt te worden tot 6 maanden interest. Namelijk in de 

gevallen waarin het investeringskrediet kan gekwalificeerd 

worden als een gewone lening op interest. In dat geval 

is immers artikel 1907bis van het Burgerlijk Wetboek van 

toepassing.

“Artikel 1907bis BW dat de 
wederbeleggingsvergoeding 

beperkt tot 6 maanden 
interest is van toepassing 

van zodra het professionele 
krediet kan gekwalificeerd 
worden als een gewone 

‘lening op interest’.”

Recente rechtspraak bevestigt dat van zodra in het kader 

van een krediet een som geld wordt overhandigd aan de 

kredietnemer, die daarop dit kapitaal verhoogd met de 

voorziene interest op regelmatige tijdstippen terugbetaalt, 

men te maken heeft met een gewone lening op interest. In 

dat geval is artikel 1907bis BW van toepassing en mag de 

wederbeleggingsvergoeding maximaal 6 maanden interest 

bedragen1.

Uit de dossiers die behandeld werden, komt naar voor dat 

de investeringskredieten die het voorwerp uitmaken van 

de klachten, meestal dienen voor de financiering van de 

aankoop van een onroerend door een zelfstandige of een 

kleine of middelgrote onderneming. Bij deze kredieten 

wordt het volledige kredietbedrag aan de kredietnemer 

overhandigd en betaalt deze laatste kapitaal en interest met 

periodieke betalingen terug. Het gaat hier dus duidelijk om 

‘leningen op interest’.

1 Voor meer informatie over dit onderwerp, zie Jaarverslag 2010,  
p. 11 en 12.

3. BEHANDELDE THEMA’S
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CLAUSULE VAN WEDERBELEGGINGSVERGOEDING NIET DUIDELIJK GENOEG

De onderneming wenste een onroerend te verkopen en vroeg aan de bank om handlichting te geven van de 

hypothecaire inschrijving. De bank deelde mee dat zij bereid was handlichting te geven, maar dat dit tot gevolg 

had dat de lopende kredietopening niet langer gewaarborgd was en dat zij zich dan ook verplicht zag deze op te 

zeggen. De bank rekende hierbij een funding loss aan omdat de oorzaak van de vroegtijdige beëindiging van het 

krediet bij de onderneming lag.

De clausule van funding loss was echter niet duidelijk genoeg om de vergoeding te kunnen berekenen. De 

wederbeleggingsvergoeding werd beschreven als zijnde ‘het verschil tussen de intresten die de bank had moeten 

ontvangen en deze die zij ontvangt bij wederbelegging…’. De clausule laat dus niet toe te bepalen aan welke 

intrestvoet dit laatste zou gebeuren. De ombudsman meent dat het clausule concreet een nominale rentevoet of 

objectieve referentierentevoet had moeten vermelden.

Wanneer de toepasselijke rentevoet niet wordt meegedeeld, kan niet bepaald worden welke rentevoet van 

toepassing is. De ombudsman meent daarom dat de onderneming terecht de door de bank gehanteerde rentevoet 

betwist daar deze eenzijdig door de bank gekozen werd en voor de onderneming bijzonder nadelig uitvalt. 

Ingeval van twijfel wordt een overeenkomst uitgelegd in het voordeel van de partij die zich verbonden heeft iets te 

doen. In casu heeft de onderneming zich verbonden een wederbeleggingsvergoeding te betalen. De ombudsman 

vroeg de bank daarom om ofwel de wettelijke intrestvoet te hanteren of de gevraagde wederbeleggingsvergoeding 

te beperken tot 6 maanden intrest conform artikel 1907bis BW.

 (2010.0713)

Wanneer de Dienst vaststelt dat aan de voorwaarden van 

artikel 1907bis BW voldaan wordt, meent hij dat de funding 

loss moet beperkt worden tot 6 maanden interest. De 

financiële instellingen sluiten zich niet of niet volledig aan bij 

dit standpunt en wijzen erop dat de rechtspraak op dit punt 

nog verdeeld is en er voorlopig dus nog rechtsonzekerheid 

bestaat. Wel beperkten sommige banken in een aantal 

gevallen de gevraagde wederbeleggingsvergoeding, zodat 

de dienst  5 dossiers met betrekking tot de funding loss 

met een positief resultaat kon afsluiten, terwijl 6 van deze 

dossiers afgesloten werden met het resultaat : ‘gegrond, 

niet aanvaard’. 

Kredietopeningen
Kredietopeningen, waarbij de kredietnemer de gelden naar 

behoefte kan opnemen, kunnen niet beschouwd worden 

als een lening op interest. Op deze contracten is artikel 

1907bis BW dus niet van toepassing. Wanneer de klacht 

de wederbeleggingsvergoeding voorzien bij een dergelijk 

krediet betreft, gaat de Ombudsdienst na of de clausule van 

funding loss correct werd toegepast.

Hier moet worden opgemerkt dat de clausules van 

wederbeleggingsvergoeding dikwijls zeer complex en 

moeilijk te begrijpen zijn. De kredietnemer kan zelf niet 

berekenen hoeveel de funding loss concreet zal bedragen.
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Tenslotte heeft de Ombudsman vastgesteld dat sommige 

financiële instellingen de wederbeleggingsvergoeding ook 

aanrekenen wanneer de cliënt het krediet niet vervroegd wil 

terugbetalen, maar enkel een wijziging wil laten aanbrengen 

aan één van de elementen van het kredietcontract, zoals 

de intrestvoet of de looptijd. Dergelijke aanpassingen 

geven aanleiding tot een herfinanciering. Sommige banken 

rekenen hierbij ook een funding loss aan. 

Voor de klanten in kwestie is deze extra kost dikwijls een 

onoverkomelijke hindernis zodat zij beperkt worden in de 

mogelijkheden om het krediet aan hun behoeften aan te 

passen. 

3.2. WAARBORGEN

3.2.1.Borgstelling
Ook in 2011 ontving de Dienst enkele klachten met 

betrekking tot de opzegging van een borgstelling. De borg 

beschikt over de mogelijkheid zijn borgstelling op te zeggen. 

De opzeg van een borgstelling heeft wel enkel gevolgen 

voor de toekomst. De borgsteller blijft gehouden voor de 

verbintenissen voorheen aangegaan door de kredietnemer, 

dus terwijl de borgstelling van kracht was.

Indien nadat de opzegging effectief geworden is, het krediet 

wordt aangezuiverd en de bank daarna toch toelaat dat de 

kredietnemer het krediet opnieuw opneemt, gebeurt deze 

heropname zonder de waarborg van de borgstelling.

GEVOLGEN VAN DE OPZEG VAN DE BORGSTELLING

Klaagster had zich in 2006 samen met haar toenmalige echtgenoot verbonden als borg voor het krediet dat 

toegekend werd aan de onderneming van haar echtgenoot.

In 2009 volgde de echtscheiding waarna klaagster onmiddellijk het borgstelling opzegde. In 2011 vroeg zij de 

bevestiging van de bank met betrekking tot het feit dat zij niet meer als borg gehouden is voor de verbintenissen 

van de onderneming van haar ex-echtgenoot.

De bank deelde haar mee dat de opzegging correct gebeurde en na de opzegtermijn van 45 dagen effectief was 

geworden op 15.10.2009. De opzeg heeft echter enkel gevolgen voor de kredieten die worden toegekend na deze 

datum. Klaagster blijft wel nog gehouden voor de verbintenissen die bestonden voor de opzeg, in casu een straight 

loan voor een bedrag van 125.000 EUR.

De Ombudsdienst heeft het dossier onderzocht en noteerde dat deze straight loan per schijven van 1 jaar werd 

toegekend. Uit een overzicht dat de bank bezorgde, kon de dienst opmaken dat bij de vervaldag in maart 2010, de 

bank een nieuwe schijf van de straight loan heeft laten starten. De ombudsman meent dat aangezien de nieuwe 

schijf van het krediet werd toegestaan na de opzeg van de borgstelling door klaagster, deze laatste dan ook niet 

meer als borg verbonden is voor de verlenging van de straight loan.

De bank heeft de opzeg van de borgstelling door klaagster erkend, zodat zij bevrijd was van haar verbintenis.

 (2011.1258)

Behandelde thema’s
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MOGEN RISICOVOLLE EFFECTEN WORDEN OPGENOMEN IN EEN EFFECTENPAND?

De zaakvoerder had in 2006 met gelden die hem persoonlijk toebehoorden, beleggingen gedaan die daarop in 

pand werden gegeven voor de kredieten van zijn onderneming. Enkele jaren na de financiële crisis van 2008 

stelt hij vast dat meerdere beleggingen aan waarde hadden ingeboet. Hij verwijt de bank dat zij hem risicovolle 

beleggingen heeft laten doen, terwijl zij wist dat de beleggingen in pand zou worden gegeven. Aangezien de 

effecten als waarborg dienden, had de bank erover moeten waken dat er voornamelijk in veilige producten belegd 

werd.

Uit het dossier blijkt dat er in 2006 gedeeltelijk belegd werd in producten met kapitaalsgarantie, maar voor een 

ander gedeelte in aandelen of aandelenfondsen zonder kapitaalgarantie. Nadien heeft de pandgever beslist de 

producten met kapitaalsgarantie geleidelijk aan in te ruilen voor meer dynamische producten.

De bank merkt op dat een effectenpand niet uitsluitend uit effecten met kapitaalsgarantie moet worden 

samengesteld. De bankier evalueert de risico’s verbonden aan het krediet en kan op basis daarvan toelaten dat de 

pandgever er voor kiest dat er in meer risicovolle producten belegd of herbelegd wordt.

Uit het onderzoek van de bank kwam verder naar voor dat de zaakvoerder de beleggingen met kennis van zaken 

gedaan heeft. Verder werd hij van de stand van het effectendossier op de hoogte gehouden door middel van de 

jaarlijkse overzichtstaten.

De Ombudsman kwam tot de conclusie dat er in dit dossier niets aan de bank kon verweten worden.

 (2010.1170)

3.2.2.Effectenpand
Meerdere klachten hadden dit jaar betrekking op een 

andere waarborg, namelijk het effectenpand, gesteld door 

de zaakvoerder van de onderneming of door een derde. 
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Op basis van deze voorbeelden wil de Ombudsman de 

financiële instellingen vragen een verhoogde aandacht 

te geven aan de informatie die aan de pandgever wordt 

verstrekt. Het is belangrijk dat de informatie op de pandakte 

duidelijk is zodat de pandgever weet tot wat hij zich verbindt. 

Hierdoor kunnen klachten immers vermeden worden.

“Het is belangrijk dat de 
informatie op de pandakte 

duidelijk is zodat de 
pandgever weet tot wat hij 

zich verbindt.” 

3.3. LEASING

Sinds de start van de bevoegdheid voor klachten van 

ondernemingen in verband met de kredietverlening, 

hebben een groot aantal leasingondernemingen zich bij de 

Ombudsdienst aangesloten. 

In 2011 werden enkele klachten met betrekking tot een 

leasingcontract behandeld. In sommige gevallen was het 

probleem rond het leasingcontract een deelaspect van een 

ruimere klacht. Slechts 2 dossiers hadden enkel betrekking 

op het leasingcontract.

Een van de klachten betrof de kostprijs die verhoogd was 

bij de inwerkingtreding van het contract daar de referentie 

index sinds de ondertekening van het contract gestegen 

was. Aangezien het contract deze mogelijkheid uitdrukkelijk 

voorzag, diende de Ombudsman te bevestigen dat de 

prijsaanpassing correct gebeurde.

Een aantal klachten hadden betrekking op de verkoop van 

een leasingwagen nadat de leasingnemer in gebreke was 

gebleven de nodige betalingen te doen. De leasingnemers 

gaven bijvoorbeeld aan dat zij de leasingmaatschappij 

WAARBORG VOOR WELK BEDRAG?

Klager heeft in 2001 een effectenpand gegeven tot waarborg van een krediet aan de onderneming waarvan hij op 

dat moment aandeelhouder was. Hij ging er van uit dat hij garant stond ten belope van 1 mio BEF, of 25.000 EUR. 

Toen het bedrijf in 2010 failliet verklaard werd, heeft de bank zijn pand verzilverd en de opbrengst ten bedrage 

van 50.000 EUR in mindering gebracht van de verbintenissen van de gefailleerde. De pandgever voelt zich door dit 

optreden van de bank benadeeld daar hij meent dat zijn verbintenis als pandgever beperkt was tot 25.000 EUR.

De bank toont aan dat het pand gegeven werd als waarborg voor al de sommen die de hoofdschuldenaar aan de 

bank verschuldigd zou zijn. Dit stond expliciet in de pandakte die ondertekend werd door de klager. Er werd verder 

in de kredietbrief vermeld dat de waarde van het effectenpand nooit lager dan 1 mio BEF mocht zijn. De bank had 

in 2001 drie effecten geblokkeerd ter waarde van 1 mio BEF. De waarde van deze effecten was gestegen naar 

50.000 EUR in 2010.

De Ombudsman kan uiteraard niet nagaan welke afspraken er destijds gemaakt werden en welke informatie aan 

de pandgever gegeven werd. De pandakte vermeldt duidelijk dat het pand diende als waarborg ‘voor alle sommen’ 

die de kredietnemer aan de bank verschuldigd zou zijn, zodat de bank de opbrengst van de in pandgegeven 

effecten in mindering mocht brengen van haar vorderingen op de kredietnemer.

 (2011.0273)

Behandelde thema’s
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GEBREKEN AAN EEN GELEASED GOED

De onderneming heeft in 2006 een grotere machine geleased. Na de montering van de onderdelen bleek al 

vlug dat er vele gebreken aan de machine waren. De leasingmaatschappij werd van de gebreken op de hoogte 

gebracht. Het leasingcontract werd daarom niet in werking gesteld. De ondernemer liet experts van de verkoper 

komen, maar deze konden de problemen niet oplossen. De ondernemer vroeg aan de leasinggever om acties te 

ondernemen naar de verkoper toe. Deze laatste heeft daarop in 2008 het leasingcontract in werking gesteld en 

anderzijds de leasingnemer aangeraden een expert aan te stellen met het oog op het vaststellen van de gebreken 

van de machine. De expertise toonde aan dat er inderdaad gebreken voorhanden waren en dat de machine 

niet normaal kon functioneren. Pas in 2010 heeft de leasingmaatschappij de vordering tot de uitoefening van 

terugkoopverbintenis tegen de verkoper ingesteld. Deze laatste werd echter kort daarop failliet verklaard.

De leasingmaatschappij stelt dat zij nog een grote vordering heeft op de klant op basis van het leasingcontract. De 

onderneming stelt daartegenover dat de geleasde machine nooit behoorlijk gefunctioneerd heeft en meent dat zij 

reeds voldoende betaalde aan de leasingmaatschappij. Zij betaalde immers gedurende 2 jaren de intresten op de 

som die door de leasingmaatschappij aan de verkoper betaald werd. Na het inwerkingstellen van het leasingcontract 

betaalde de onderneming de overeengekomen leasingbedragen, weliswaar steeds onder voorbehoud.

De ombudsdienst heeft het dossier onderzocht. Zij meent dat de leasingmaatschappij veel vroeger had moeten 

reageren en de ontbinding van de verkoop op basis van  art. 1604 van het Burgerlijk Wetboek had moeten eisen 

wegens de niet conforme levering. 

Het leasingcontract voorzag dat er gegronde redenen aanwezig moeten zijn vooraleer de koopovereenkomst 

kon ontbonden worden. De ombudsdienst meent dat wanneer de technicus van de verkoper er na 20 bezoeken 

nog niet in geslaagd is de machine normaal te laten functioneren, het voldoende aangetoond is dat er gegronde 

redenen aanwezig zijn.

Een tijdig optreden van de leasingmaatschappij naar de verkoper toe, zij het in ontbinding van de koopovereenkomst, 

zij het in de vorm van uitoefenen van de terugkoopverbintenis, had de actuele situatie kunnen voorkomen. 

De ombudsdienst heeft vastgesteld dat de leasingnemer, naast de kosten die hij (al dan niet terecht) heeft moeten 

maken ( expertise,…) ook reeds grotere bedragen betaald heeft aan de leasingmaatschappij voor een machine 

die nooit behoorlijk gefunctioneerd heeft. Zij heeft daarom de leasingmaatschappij verzocht om de eventuele 

resterende schuld van de leasingnemer uit hoofde van het contract kwijt te schelden. 

(2010.1302)

hadden meegedeeld dat zijzelf de wagen wilden kopen 

en dat deze laatste de wagen toch via een verkoopfirma 

te koop had aangeboden. De Ombudsdienst gaat in die 

gevallen concreet na welke contacten er tussen de klant en 

de leasingmaatschappij geweest zijn.

Eén leasingdossier hiervan was bijzonder moeilijk en vergde 

veel inspanningen van de Dienst, ten eerste ten gevolge 

van de complexiteit van de verschillende problemen en 

anderzijds omdat een bijzondere verzoeningsprocedure 

gevolgd werd. De verzoeningsprocedure had echter niet het 

verhoopte resultaat, zodat de Ombudsman toch een advies 

diende uit te brengen.
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3.4. MELDING IN HET BESTAND VAN 
DE NIET-GEREGLEMENTEERDE 
REGISTRATIES

Iedereen is op de hoogte van het bestaan van de Centrale 

voor Kredieten aan Particulieren (CKP) bij de Nationale Bank 

van België (NBB). De financiële instellingen zijn uit hoofde 

van de wet van 10.08.2001 betreffende de Centrale voor 

Kredieten aan Particulieren verplicht alle kredieten die zij 

toekennen aan particulieren mee te delen aan het positieve 

luik van deze Centrale. Anderzijds dienen zij ook mee te 

delen welke cliënten in gebreke blijven hun betalingen in het 

kader van het krediet te verrichten. Deze cliënten worden 

dan opgenomen in het negatieve luik van de Centrale, in de 

volksmond de ‘zwarte lijst’ genoemd.

Naast deze zwarte lijst voor de particulieren, bestaat er ook 

een ‘Bestand van de niet-gereglementeerde registraties’ 

(gekend als ENR, afkorting van Enregistrements non-

régis) bij de Nationale Bank. De NBB heeft dit bestand 

in 2004 overgenomen van de Beroepsvereniging van 

het Krediet (BVK). Dit bestand registreert wanbetalingen 

van kredietovereenkomsten, rekeningen of kaarten die 

buiten het toepassingsgebied vallen van de wet van 

10.08.2001 en die worden afgesloten door natuurlijke 

personen. Het gaat bijvoorbeeld om niet-toegelaten 

overschrijdingen op zichtrekeningen of wanbetalingen van 

kredietovereenkomsten voor beroepsdoeleinden. Voor het 

ENR-bestand zijn de gemelde inlichtingen nagenoeg identiek 

als deze bij de door de wet voorziene in het bestand voor de 

kredieten aan particulieren. Ook de andere karakteristieken 

van de melding van particulieren worden naar analogie 

overgenomen voor de melding van natuurlijke personen 

met wanbetalingen in professionele kredieten.

“In het bestand van de 
niet-gereglementeerde 
registraties worden ook 

natuurlijke personen met 
wanbetalingen in het kader 
van kredietovereenkomsten 

voor beroepsdoeleinden 
geregistreerd.”

De kredietverstrekkers die deelnemen aan het bestand 

van de niet-gereglementeerde registraties van de Centrale 

kunnen dit bestand raadplegen alvorens een nieuw krediet 

toe te staan. Een zelfstandige of zaakvoerder van een 

onderneming die gemeld werd in het ENR-bestand zal 

moeilijker krediet kunnen krijgen.

In 2011 hadden enkele klachten betrekking op de melding in 

het ENR. De zelfstandige ondernemers of de zaakvoerders 

die als medekredietnemer met hun vennootschap waren 

opgetreden, en die geficheerd werden voor wanbetalingen 

in hun professionele kredieten zagen zich immers door die 

melding geblokkeerd om hun professionele activiteiten 

verder uit te oefenen. 

Behandelde thema’s
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GEEN WETTELIJKE BASIS VOOR DE FICHERING ENR

De bank had begin 2010 aan klagers een investeringskrediet toegestaan onder de vorm van een lening op 

afbetaling ten bedrage van 55.000 EUR. De kredietnemers betaalden de mensualiteiten met één à twee maanden 

vertraging. Toen op 15 november 2010 drie mensualiteiten onbetaald bleven, heeft de bank klagers gemeld bij 

de Nationale bank, in het ENR-bestand. Klagers werden door de NBB op de hoogte gebracht van de melding. Zij 

hebben daarop onmiddellijk de nodige betaling gedaan. De bank heeft de betaling doorgegeven aan de NBB 

zodat deze de vermelding als geregulariseerd kon aanduiden. Klagers verwijten de bank dat deze hun geen enkel 

(aangetekend) herinneringsschrijven gestuurd heeft. Zij menen dat de melding bij de NBB ten onrechte gebeurde.

De bank stelt dat bij een achterstand in de betalingen van een investeringskrediet aan een natuurlijke persoon, zij 

automatisch de Nationale Bank verwittigen, juist zoals zij dit moet doen wanneer een particulier in gebreke blijft 

een krediet terug te betalen.

De Ombudsdienst stelde vast dat het om een krediet aan natuurlijke personen ging maar in het kader van hun 

professionele activiteiten. De wet van 10.08.2001 met betrekking op de Centrale voor Krediet aan Particulieren 

is dus niet van toepassing. Uit hoofde van de wet op de bescherming van de privacy, mocht de melding in het 

ENR-bestand enkel gebeuren met het uitdrukkelijk akkoord van de betrokken personen, of minstens op basis van 

een uitdrukkelijke en duidelijke bepaling in het Algemeen Reglement waardoor de melding in het ENR-bestand 

tegenstelbaar werd aan de betrokken klanten.

De mogelijkheid van de melding was niet opgenomen in het kredietcontract en ook niet in het Algemeen 

Reglement. Klagers waren ook niet op voorhand van de mogelijkheid van de melding bij de NBB op de hoogte 

gebracht. Daarom heeft de Ombudsman aan de bank gevraagd deze melding te laten schrappen.

De bank is op het verzoek van de ombudsman ingegaan. 

(2010.2618)
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GEFICHEERD ZONDER VERWITTIGING VOORAF

Verzoeker had samen met zijn vennootschap, bvba X, een krediet aangegaan voor de activiteiten van de bvba. 

Het betrof dus een krediet met beroepsdoeleinden. Door omstandigheden werd de bvba failliet verklaard. Het 

krediet werd hierdoor onmiddellijk opeisbaar en de zaakvoerder (als natuurlijke persoon) werd, zonder enige 

waarschuwing vooraf, gemeld in het ENR-bestand.

Verzoeker had plannen om een nieuwe zaak op te starten. Hij had een omstandig dossier opgesteld met het 

oog op het bekomen van een krediet bij een andere bank. De nieuwe bank deelde mee dat op basis van het 

kredietaanvraagdossier, zij het krediet wel had willen toestaan, maar dat zij gezien de melding van klager in het 

ENR-bestand, het krediet niet kon toestaan.

Daarop wendt verzoeker zich tot de Ombudsdienst. De dienst stelt vast dat klager op het moment van het opeisbaar 

worden van het krediet, niet verwittigd werd van de mogelijkheid dat hij zou worden gemeld in het ENR-bestand. 

Deze mogelijkheid werd ook niet opgenomen in de kredietovereenkomst. De bepaling in het Algemeen Reglement 

van de bank met betrekking tot de melding bij de NBB was anderzijds te vaag voor wat betreft de melding van 

kredieten met beroepsdoeleinden. De Ombudsman heeft daarom gevraagd de melding ongedaan te maken.

De bank heeft beslist, zonder erkenning van fout, schade of oorzakelijk band tussen beide, om klager te laten 

schrappen van het ENR-bestand. 

(2011.1715)

AANBEVELING AAN DE ONDERNEMINGEN
- Lees de borgstellingsakten of pandakten goed na zodat het duidelijk is waartoe de borg of pandgever zich 

verbinden en dit conform is aan de gemaakte afspraken.

AANBEVELINGEN AAN DE SECTOR
Teneinde latere betwistingen te vermijden, zorg ervoor dat:

- de waarborgakten duidelijk zijn, vooral wat de omvang van de waarborg betreft;

- de clausules van wederbeleggingsvergoeding duidelijk zijn en ook de draagwijdte ervan;

- de mogelijkheid van fichering in het ENR-register voorafgaandelijk en duidelijk wordt meegedeeld.
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5.1 OMBUDSFIN

Ombudsman
Françoise Sweerts

Adviseurs
Christine Buisseret, Bérengère de Crombrugghe, Elke 

Heymans, Pierre Lettany

Assistenten
Serge Henris, Christel Speltens

5.2 COLLEGE KLACHTEN ONDERNEMINGEN

Onafhankelijke voorzitters
Lieven Acke, Nadine Mollekens

Vertegenwoordigers van de ondernemingen
Lieven Cloots (Unizo), 

Frederic Teerlynck (VBO), vervangen door Stijn Rocher

Vertegenwoordigers van de financiële sector
Freddy Van Bogget, Luc Declercq

5.3 DE RAAD VAN BESTUUR VAN DE 
OMBUDSDIENST 

Voorzitter
Michel Vermaerke, CEO Febelfin

Leden
Eric Struye de Swielande, Belgische Vereniging van 

Beursleden (sinds november 2011 vervangen door Paul 

Blontrock)

Ivo Van Bulck, Beroepsvereniging van het Krediet

Véronique Bockstal, Febelfin (sinds juni 2011 vervangen 

door Wien De Geyter)

Daniel Mareels, Febelfin

5. SAMENSTELLING VAN DE BEVOEGDE 
ORGANEN 

Federale kredietbemiddelaar 
Kredietbemiddelaar voor ondernemingen

De heer Chris Dauw

de Lignestraat 1

1000  Brussel

tel: 0800/84 426

fax: 02 209 08 34

e-mail : kredietbemiddelaar@cefip-kefik.be 

website : http://www.kredietbemiddelaar.be 

Nationale Bank: ENR bestand
Het bestand van de niet-gereglementeerde registraties 

(ENR)

www.Nationalebank.be 
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