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VOORWOORD

Voor 2014 werd een stijging van de nieuwe dossiers 

vastgesteld. Het aantal ontvankelijke dossiers nam 

echter af in vergelijking met 2013. Meer klachten worden 

onmiddellijk op het niveau van de financiële instellingen 

opgelost. 

Het thema met het grootst aantal klachten is het 

consumentenkrediet, namelijk 17,60%. De problemen 

verbonden aan betalingen met bankkaarten blijven een 

belangrijke post (12,52%).

Voor wat de resultaten betreft: meer dan 91% van de 

klachten die als gegrond werden beschouwd, konden 

worden opgelost. Ombudsfin heeft ook vastgesteld dat 

de opvolging van de adviezen van het Ombudscollege 

aanzienlijk verbeterd is in vergelijking met het voorgaande 

jaar.

In 2014 werden verschillende hervormingen gelanceerd. 

De wet van 4 april 2014 voorziet in de oprichting van een 

‘Consumentenombudsdienst’ waarin de Ombudsman in 

financiële geschillen een actieve rol zal spelen. De wet 

bepaalt de criteria om erkend te kunnen worden als een 

organisme voor alternatieve geschillenbeslechting en legt de te volgen procedure vast. De nieuwe procedureregels 

treden pas in juni 2015 in werking, maar de nodige aanpassingen dienden reeds voorzien te worden zodat Ombudsfin 

aan de nieuwe voorschriften voldoet.

Deze nieuwe regels voorzien onder meer dat Ombudsfin zich niet meer onbevoegd kan verklaren voor problemen die tot 

de commerciële politiek van de financiële instelling behoren. Vanaf juni 2015 zal Ombudsfin hierover nuttige informatie 

aan de consument geven en desgevallend een advies uitbrengen over het voorgelegde probleem. 

Het Wetboek Economisch Recht verplicht de kredietgevers en de kredietbemiddelaars om zich aan te sluiten bij een 

organisme van buitengerechtelijke geschillenbeslechting, en dit tegen uiterlijk 31 december 2016. Ombudsfin is reeds 

bevoegd voor de kredietgevers en wordt in de nabije toekomst waarschijnlijk dus ook bevoegd voor de kredietbemiddelaars. 

Ten slotte bedanken wij van harte de medewerkers van de Ombudsdienst, de leden van het Ombudscollege, van het 

Begeleidingscomité en van de Raad van Bestuur voor hun bijdrage aan de goede werking van de dienst.

 

Grégory Renier Françoise Sweerts
Vertegenwoordiger van de consumenten Ombudsman
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1. OMBUDSFIN IN CIJFERS

1.1. OMBUDSFIN IN CIJFERS 

1.1.1. Stijging van het aantal ingediende 
dossiers
In 2014 heeft Ombudsfin, wat betreft klachten van 
particulieren, in totaal 2.409 dossiers ontvangen. 
Dit betekent een stijging van 85 dossiers of 3,66% 

Onder « ingediende dossiers » worden alle dossiers 
begrepen die werden ontvangen door de Dienst, 
onafhankelijk of daarin een klacht werd beschreven 
of eerder een algemene vraag werd gesteld.

1.740 1.710

2.173

2.700
2.514 2.597

2.319
2.539

2.324 2.409

2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014

Totaal aantal ingediende dossiers van 1 januari tot 31 december

tegenover 2013, waarin 2.324 dossiers werden 
ingediend.

Niet alle ingediende klachtendossiers konden 
meteen als ontvankelijke dossiers worden 
behandeld door de Dienst. In 2014 ging het om 1.803 
klachten. De redenen van niet-ontvankelijkheid en 
de respectievelijke aantallen zijn de volgende:

Redenen Aantal

De klacht werd nog niet behandeld door de bevoegde dienst bij de betrokken  
financiële instelling. 1.376

De klacht valt niet onder de bevoegdheid van de Dienst (commerciële politiek, betrokken instelling  
is niet aangesloten bij de Dienst). 275

De klacht betreft een materie die buiten de werkingssfeer van de Dienst valt (verzekeringen,…).  
Zo mogelijk wordt de verzoeker doorverwezen naar de bevoegde dienst. 152

Totaal aantal niet-ontvankelijke klachten 1.803
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Groot aantal dossiers nog niet behandeld 
door klachtendienst financiële instelling
Wat opvalt is het grote aantal dossiers, waarvoor de 
Dienst wel bevoegd is, maar die nog niet ontvankelijk 
waren aangezien de eerste lijn, i.e. de bevoegde 
dienst binnen de betrokken financiële instelling, 
nog niet werd aangesproken of nog onvoldoende de 
tijd kreeg om te antwoorden op de klacht (redelijke 
antwoordtermijn is 1 maand). 

Uit dit cijfer kan worden afgeleid dat de cliënten 
Ombudsfin kennen en snel durven aan te 
spreken, wat op zich positief is. Cliënten worden 
ook vaak door andere overheidsdiensten of 
consumentenverenigingen meteen doorverwezen 
naar Ombudsfin.

Dit hoge cijfer kan echter ook betekenen dat 
cliënten de bevoegde klachtendienst binnen hun 
financiële instelling onvoldoende kennen of dat 
deze klachtendienst niet eenvoudig bereikbaar 
is. Sommige cliënten kiezen er ook uitdrukkelijk 
voor de klacht niet zelf, maar via de tussenkomst 
van Ombudsfin voor te leggen aan hun financiële 
instelling.

Opdat de klachtendiensten van de financiële 
instellingen voldoende gekend en toegankelijk 
zouden zijn voor de cliënten, heeft de wet van 
4 april 2014, de Wet houdende invoeging van 
Boek XVI, “Buitengerechtelijke regeling van 
consumentengeschillen” in het Wetboek van 
economisch recht, bepaalde verplichtingen 
opgelegd aan de ondernemingen wat betreft de 
behandeling van klachten. De onderneming moet 
de cliënten informeren over het bestaan van een 
interne klachtendienst en de contactgegevens 
ervan meedelen (telefoon, fax en elektronisch 
adres). 

Eveneens moet de onderneming de cliënten 
inlichten of zij gehouden is tot buitengerechtelijke 
geschillenregeling van consumentengeschillen en de 
contactgegevens van de bevoegde gekwalificeerde 
entiteit meedelen. Voor de financiële instellingen 
is dit Ombudsfin. De financiële instellingen 

Ombudsfin in cijfers

moeten de contactgegevens en de website van 
Ombudsfin vermelden op hun website en algemene 
voorwaarden. Telkens wanneer een klacht niet kan 
worden opgelost binnen een redelijke termijn, is de 
financiële instelling ook gehouden de coördinaten 
van Ombudsfin aan de cliënt door te geven.

Door deze nieuwe wet mag de naam van de 
klachtendiensten binnen de ondernemingen zelf 
niet langer verwijzen naar “ombuds”, “bemiddeling”, 
“verzoening”, “arbitrage”, “gekwalificeerde entiteit” 
of “buitengerechtelijke geschillenregeling”. 
Enkel gekwalificeerde entiteiten, i.e. door 
de FOD Economie erkende instellingen voor 
buitengerechtelijke geschillenregeling, mogen deze 
termen nog in hun naam dragen. Ombudsfin is een 
erkende gekwalificeerde entiteit, die aan specifieke 
voorwaarden moet blijven voldoen (bijvoorbeeld 
onafhankelijkheid en onpartijdigheid, transparantie 
op vlak van samenstelling, procedurereglement, 
financiering en activiteiten,…). Met deze nieuwe 
regel wilde de wetgever vermijden dat door de naam 
van de dienst verwarring kon bestaan bij de cliënt 
omtrent de hoedanigheid of kwalificatie van de 
dienst aan wie hij zijn klacht richt.

Vele financiële instellingen hebben in de loop van 
2014 de benaming van hun dienst die de klachten 
behandelt, gewijzigd. Een groot aantal financiële 
instellingen heeft niet langer een “Ombudsdienst” 
of “Bemiddelingsdienst”, maar een “Klachtendienst”.

Om de cliënten met een klacht zo goed mogelijk te 
begeleiden, heeft Ombudsfin op zijn website www.
ombudsfin.be ervoor gezorgd dat de cliënten zeer 
eenvoudig de bevoegde dienst van hun financiële 
instelling kunnen terugvinden via de lijst van « 
aangesloten instellingen ». Ook worden de cliënten 
op de website duidelijk en veelvuldig geïnformeerd 
over de ontvankelijkheidsvoorwaarden van een 
dossier bij Ombudsfin.

Vragen naar informatie
Naast de klachtendossiers, zijn er dossiers die louter 
een vraag naar informatie betreffen, alsook dossiers 
waarin een tussenkomst van Ombudsfin gevraagd 
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wordt, maar waarin de actiemogelijkheden van 
Ombudsfin beperkt of onbestaande zijn. In principe 
behoort het beantwoorden van loutere vragen 
niet tot het takenpakket van de Dienst. Echter zal 
Ombudsfin in de mate van het mogelijke en naar 
best vermogen een antwoord voorzien. In 2014 ging 
het om 90 dossiers.

1.1.2. Daling van het aantal ontvankelijke 
dossiers
In 2014 werden 551 dossiers als ontvankelijke 
klachten geregistreerd, dit betekent een daling van 
11,98% of 75 dossiers tegenover 2013. Qua aantal 
ontvankelijke dossiers zit Ombudsfin op hetzelfde 
niveau als 2005. 

551
515

642

869

1.008

755

634

742

626
551

2005 2006 2007 2008 2009
(incl. 240 Lehman
Brothers dossiers)

2010 2011 2012 2013 2014

Totaal aantal ontvankelijke klachten van 1 januari tot 31 december

De stijging van ingediende dossiers die zich in 
een tweede fase niet vertaalt in een stijging van 
ontvankelijke dossiers, maakt het aannemelijk 
dat meer klachten op het niveau van de financiële 
instelling zelf worden opgelost. Dit is een positieve 
evolutie.
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127

96
83

64 69

2010 2011 2012 2013 2014

Kaarten

29,58%

29,58%5,08%

11,25%

24,50%

Betalingen en
Betaalrekeningen

Kredieten

Sparen

Diversen

Beleggingen,
pensioenfondsen,
effecten

2014

1.1.3. Behandelde thema’s 

“Betalingen en betaalrekeningen” en 
“Kredieten” 2 belangrijkste hoofdthema’s met 
elk 163 klachten 
In 2014 zijn er 2 hoofdthema’s die erboven 
uitspringen, namelijk “Betalingen en 
betaalrekeningen” en “Kredieten”. In elk van deze 
thema’s ontving Ombudsfin 163 dossiers wat maakt 
dat zij elk 30% van het totale aantal ontvankelijke 
dossiers voor hun rekening nemen. 

In absolute cijfers tekent de Dienst voor beide 
thema’s echter wel een daling op tegenover het jaar 
voordien. In 2013 waren er nog 204 ontvankelijke 
dossiers binnen het thema “Betalingen en 
betaalrekeningen” en 175 ontvankelijke dossiers 
binnen het thema “Kredieten”.

Het belangrijkste subthema binnen “Betalingen 
en betaalrekeningen” blijft “Kaarten”. Ondanks de 
dalende trend sinds een aantal jaren, neemt dit 
subthema in 2014 opnieuw licht aan belang toe. Zie 
hierna de tabel ter illustratie van de evolutie van 
het subthema “Kaarten.

Binnen het thema “Kredieten”, wordt “Niet-
hypothecaire kredieten” steeds duidelijker het 
belangrijkste subthema met 97 dossiers (tegenover 
87 dossiers in 2012 en 93 dossiers in 2013). 

Bij “Hypothecaire kredieten” wordt, met 66 dossiers, 
de zichtbaar dalende trend in 2013 bevestigd in 2014. 
In 2012 waren er nog 97 dossiers binnen dit thema, 
in 2013 telde de Dienst 82 dossiers met betrekking 
tot “Hypothecaire kredieten”.

145 148

184
175

163

2010 2011 2012 2013 2014

Kredieten
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Zie hieronder de cijfers van 2012, 2013 en 2014 in detail :
 2012 2013 2014 2012 2013 2014
 aantal aantal aantal % % %

Betalingen en betaalrekeningen 203 204 163 27,36 32,59 29,58

Zichtrekening 50 66 31 6,74 10,54 5,63

Achterstand op rekening 1 2 1 0,13 0,32 0,18

Betaalkaarten 83 64 69 11,19 10,22 12,52

Automatische loketten (Self) 11 19 12 1,48 3,04 2,18

Loketverrichtingen 11 5 6 1,48 0,80 1,09

Overschrijvingen 17 16 10 2,29 2,56 1,81

Overschrijvingen op afstand 5 6 4 0,67 0,96 0,73

Domiciliëringen en bestendige opdrachten 3 8 9 0,40 1,28 1,63

Internationale betalingen 9 15 13 1,21 2,40 2,36

Volmachten op rekeningen 13 3 7 1,75 0,48 1,27

Basisbankdienst 0 0 1 0,00 0,00 0,18

Kredieten 184 175 163 24,80 27,96 29,58

Niet-hypothecaire kredieten 87 93 97 11,73 14,86 17,60

Algemeen 8 6 11 1,08 0,96 2,00

Consumentenkredieten 58 70 65 7,82 11,18 11,80

Groene leningen 2 2 0 0,27 0,32 0,00

Borgstellingen 0 1 0 0,00 0,16 0,00

Registraties NBB 19 14 21 2,56 2,24 3,81

Hypothecaire kredieten 97 82 66 13,07 13,10 11,98

Algemeen 61 45 42 8,22 7,19 7,62

Vervroegde terugbetalingen 6 13 4 0,81 2,08 0,73

Hypothecair mandaat 1 3 3 0,13 0,48 0,54

Rentevoeten 5 10 4 0,67 1,60 0,73

Fiscale aspecten 8 4 5 1,08 0,64 0,91

Waarborgen 16 7 8 2,16 1,12 1,45

Sparen 66 34 28 8,89 5,43 5,08

Spaarrekeningen 52 29 27 7,01 4,63 4,90

Termijnrekeningen 4 1 0 0,54 0,16 0,00

Kasbons 7 3 0 0,94 0,48 0,00

Andere 3 1 1 0,40 0,16 0,18

Diversen 73 56 62 9,84 8,95 11,25

Wisselverrichtingen 3 3 1 0,40 0,48 0,18

Kluizen 6 2 3 0,81 0,32 0,54

Huurwaarborgen 11 8 13 1,48 1,28 2,36

Nalatenschappen 32 31 22 4,31 4,95 3,99

Minderjarigen 4 5 9 0,54 0,80 1,63

Bankoverstapdienst 4 3 5 0,54 0,48 0,91

Fraude van bediende 3 2 2 0,40 0,32 0,36

Andere 10 2 7 1,35 0,32 1,27

Beleggingen, pensioenfondsen en effecten 216 157 135 29,11 25,08 24,50

Beleggingsadvies 82 52 26 11,05 8,31 4,72

Vermogensbeheer 14 5 4 1,89 0,80 0,73

Aankoop en verkoop 42 27 17 5,66 4,31 3,09

Online verrichtingen 2 5 1 0,27 0,80 0,18

Corporate action 11 9 8 1,48 1,44 1,45

Fiscale aspecten 15 9 50 2,02 1,44 9,07

Effectenrekening (transfers, dematerialisatie, …) 33 34 16 4,45 5,43 2,90

Borgstellingen 0 0 0 0,00 0,00 0,00

Pensioenfondsen 6 11 6 0,81 1,76 1,09

Diversen 11 5 7 1,48 0,80 1,27

Totaal 742 626 551 100,00 100,00 100,00
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Het derde belangrijkste hoofdthema wordt 
“Beleggingen” met 135 klachten
Het thema “Beleggingen” neemt iets minder dan 
25% van het totale aantal klachten voor haar 
rekening. 

Dat de klachten in verband met beleggingen 
afnemen, bleek reeds uit de cijfers van 2013. Deze 
trend zet zich voort in 2014. In absolute cijfers is er 
een daling van 22 dossiers tegenover 2013. 

Het belangrijkste subthema in 2014 is met grote 
voorsprong “Fiscale aspecten”. 50 klachten hadden 
betrekking op de fiscaliteit van beleggingen. 
De meeste dossiers gingen over eenzelfde 
problematiek, die verder in dit jaarverslag dan ook 
uitvoerig zal worden besproken. 

In 2014 waren er slechts 26 dossiers die betrekking 
hadden op “Beleggingsadvies”. In 2013 waren dit er 
nog 52, in 2012 nog 82. Deze daling is opmerkelijk 
maar zal ongetwijfeld te maken hebben met 
de invoering en gecontroleerde toepassing van 
de MiFID-reglementering en met het door de 
FSMA in het leven geroepen moratorium op de 
commercialisering van bijzonder ingewikkelde 
financiële producten, dat moet worden nageleefd 
sinds 1 augustus 2011. 

Andere vermeldenswaardige thema’s
In de rubriek “Diversen” blijft “Nalatenschappen”, 
met 22 klachten, een belangrijk subthema. In 
deze dossiers gaat het vaak om een vraag om 
meer informatie betreffende de verrichtingen die 
werden uitgevoerd vóór het overlijden. Er worden 
ook klachten ingediend betreffende de moeizame 
afhandeling van het nalatenschapsdossier. 

1.1.4. Resultaat van de in 2014 afgesloten 
dossiers
Op een totaal van 614 afgesloten dossiers, waren 341 
klachten (55,5%) gegrond. Dit betekent dat voor 341 
dossiers Ombudsfin daadwerkelijk in bemiddeling 
is gegaan met de financiële instelling om tot een 
oplossing te komen voor de cliënt. In 91,2% van de 
gevallen werd een oplossing bereikt. Dit is een nog 
beter resultaat dan in 2013, waar de Ombudsman 
88% van de gegronde dossiers kon afsluiten met een 
positief resultaat. 

In de overige 8,8% van de gevallen wenste de 
financiële instelling geen gevolg te geven aan de 
resultaten van de analyse en het advies.

“91% van de gegronde 
klachten werd opgelost”

Ombudsfin in cijfers

219

173

216

157
135

2010 2011 2012 2013 2014

Beleggingen
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De adviezen van de Ombudsman en van het College 
zijn niet bindend. De financiële instellingen kunnen 
dus beslissen de adviezen niet te volgen. In bepaalde 
gevallen kan de financiële instelling zich niet vinden 
in de analyse van Ombudsfin, maar aanvaardt 
zij toch het advies te volgen uit respect voor het 
engagement tot samenwerking van de sector.

Wanneer het advies niet gevolgd wordt door 
de financiële instelling en Ombudsfin heeft 
vastgesteld dat een wettelijke of andere bepaling 
niet werd gerespecteerd, wordt de cliënt ingelicht 
over het feit dat hij zijn dossier kan voorleggen aan 
de gerechtelijke instanties of aan de FOD Economie, 
Algemene Directie Economische Inspectie. 
Ombudsfin beschikt niet over statistieken over de 
afloop van deze dossiers.

In bepaalde dossiers worden ook geïndividualiseerde 
aanbevelingen aan de betrokken financiële 
instellingen gedaan. In 2014 deed Ombudsfin nog 
geen concrete opvolging van deze aanbevelingen. 
Vanaf 2015 zal Ombudsfin wel bijhouden welk 
gevolg de financiële instellingen hieraan geven. 

Uit volgende tabel blijkt dat er een lichte 
verschuiving is in 2014: het aandeel gegronde 
dossiers is groter dan in de voorgaande jaren. Ook 
zijn er nog meer klachten opgelost:

De tabel hieronder geeft het resultaat van de 
gegronde klachten weer. In 2014 werden meer 
gegronde klachten opgelost:

91,20%

8,80%

Opgelost (311)

Niet gevolgd (30)

2014 (gegronde dossiers)

55,50%

44,50% Gegrond (341)

Ongegrond (273)

2014

273 klachten of 44,5% van de afgesloten klachten 
bleken, na analyse, ongegrond te zijn. Dit betekent 
dat in minder dan de helft van de gevallen Ombudsfin 
geen fout of onregelmatigheid in hoofde van de 
financiële instelling kon weerhouden.

De Dienst stelt vast dat de cliënt zich vaak 
onrechtvaardig behandeld voelt en dat hij zich 
vragen stelt bij bepaalde praktijken van zijn 
financiële instelling, ook al zijn deze praktijken in vele 
gevallen wettelijk of contractueel gerechtvaardigd. 
Uit de klachten blijkt duidelijk dat het vertrouwen 
soms zoek is en dat de cliënt geen genoegen neemt 
met de soms beknopte argumentatie of uitleg van 
de financiële instelling. Het is aan Ombudsfin om 
dan een uitgebreide en duidelijke toelichting te 
geven. Met een omstandige uitleg kan de cliënt vaak 
bepaalde praktijken beter begrijpen en aanvaarden. 
De cliënt is Ombudsfin doorgaans zeer dankbaar 
voor de volledige en objectieve informatie die hij 
hem verstrekt via zijn advies en die veel voor hem 
verduidelijkt.
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1.1.5. Adviezen van het Ombudscollege
In 2014 heeft het Ombudscollege, dat zich 
uitspreekt over principekwesties en complexere 
dossiers of over dossiers waarin de Ombudsman 
en de Vertegenwoordiger van de consumenten van 
mening verschillen, in totaal 27 dossiers behandeld. 
De adviezen van het College zijn gepubliceerd op 
www.ombudsfin.be/publicaties.

Hieronder is terug te vinden welke thema’s door het 
College werden behandeld in 2014:

1

3

1 1

5

1 1 1 1

1

2

1
2

3

1

11

Bel�us Crelan Delta
Lloyd

ING Deutsche
Bank

BNP
Paribas
Fortis

Buyway KBC CPH Argenta Fortuneo Banca
Monte
Paschi

Gevolgd Niet gevolgd Ongegrond Gegrond, geen schade

10

9

5

3

Betalingen en
betaalrekeningen

Kredieten

Beleggingen

Andere

“Ombudsfin ziet toename 
van het aantal adviezen 

van het Ombudscollege dat 
gevolgd wordt” 

In 20 van de 27 dossiers werd de klacht als gegrond 
beschouwd en in de overige 7 als ongegrond. Van 
de 20 gegronde dossiers werden 4 adviezen niet 
gevolgd. 15 gegronde klachten werden opgelost. In 
1 gegrond dossier was er geen schade.

In dat verband is het van belang eraan te herinneren 
dat het Ombudscollege door twee onafhankelijke 
personen wordt voorgezeten en paritair is 
samengesteld, met enerzijds drie leden afgevaardigd 
door de financiële sector en anderzijds drie leden 
afgevaardigd door de verbruikersorganisaties. De 
betrokken personen beschikken over deskundige 
kennis op het gebied van financiën en bankzaken. 

Hierna volgt een schematische voorstelling van 
het aantal dossiers dat aan het Ombudscollege 
werd voorgelegd, met het eraan gegeven gevolg 
(opvolging van het advies of niet) per financiële 
instelling.

Financiële instellingen die besloten om het advies van het college niet te volgen : BNP Paribas Fortis (2), 
Crelan (1), Fortuneo (1).
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De cijfers inzake het opvolgen van de adviezen van 
het Ombudscollege wijzen op een zeer positieve 
evolutie van het engagement van de financiële 

Een vergelijking met de vorige jaren geeft het volgende resultaat:

Adviezen Ombudscollege 2010 2011 2012 2013 2014

Gegrond waarvan 24 11 20 25 20

 Opgelost 11 6 13 14 16

 Niet gevolgd 13 5 7 11 4

Ongegrond  6 10 6 10 7

TOTAAL  30 21 26 35 27

1.1.6. Basisbankdienst
Om te verzekeren dat iedereen minstens één 
zichtrekening kan hebben, bepaalt het Wetboek 
van economisch recht1 dat iedere consument die in 
België zijn hoofdverblijf heeft, recht heeft op een 
basisbankdienst. 

Waarop geeft de basisbankdienst recht? 
De basisbankdienst, die de vorm aanneemt van een 
zichtrekening, staat volgende verrichtingen toe:
• deposito’s; 
• cheques (of circulaire cheques) op uw rekening 

laten boeken; 
• geld afhalen; 

• overschrijvingen; 
• doorlopende betalingsopdrachten; 
• domiciliëringen.
• ter beschikking stellen van rekeninguittreksels

Deze verrichtingen kunnen worden uitgevoerd, 
voor zover er voldoende geld op de zichtrekening 
staat. Een negatief saldo op deze rekening is niet 
toegelaten. 

Weigeringsredenen
Indien een consument die zijn hoofdverblijf in België 
heeft, een basisbankdienst aanvraagt bij een bank, 
dan kan deze de aanvraag normaal niet afwijzen in 

74%

26%

Gegrond (20)

Ongegrond (7)

2014

80%

20%

Opgelost (16)

Niet gevolgd (4)

2014

instellingen. In 2014 volgden die instellingen de 
adviezen in 80% van de gevallen, tegenover maar 
56% in 2013.

1.   Boek VII, Titel 3 “Betalingsdiensten”, Hoofdstuk 8, voorheen Wet van 24 maart 2003 tot instelling van een basisbankdienst.
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“Om een basisbankdienst 
te bekomen, dient men er 
expliciet naar te vragen.”

Ombudsfin in cijfers

zoverre de cliënt correct geïdentificeerd kan worden. 
De bank kan evenmin een basisbankdienst weigeren 
of opzeggen wanneer de consument betrokken is bij 
een procedure van collectieve schuldenregeling.

In een beperkt aantal gevallen kan de bank echter 
wel een aanvraag weigeren. De redenen voor een 
dergelijke weigering worden opgesomd in de wet op 
de basisbankdienst:
• de aanvrager heeft al een zichtrekening;
• de aanvrager heeft spaarrekeningen waarop 

de tegoeden groter zijn dan 6.000 EUR, met 
uitsluiting van huurwaarborgrekening;

• de aanvrager heeft een consumentenkrediet 
van meer dan 6.000 EUR bij een kredietinstelling;

• de aanvrager heeft spaartegoeden en 
een consumentenkrediet waarvan het 
gecumuleerde bedrag groter is dan 6.000 EUR;

• de aanvrager heeft zich schuldig gemaakt 
aan oplichting, misbruik van vertrouwen, 
frauduleus bankroet, valsheid in geschrifte of 
witwassen van kapitalen.

De rol van Ombudsfin 
De rol van Ombudsfin staat beschreven in voormelde 
wet op de basisbankdienst. Hij is verplicht een advies 
te geven wanneer hij verzocht wordt na te gaan 
of een weigering van een kredietinstelling om een 

zichtrekening in het kader van een basisbankdienst 
te openen, gerechtvaardigd is. Ombudsfin behandelt 
een dergelijke klacht bij voorrang en brengt een 
advies uit dat voor de kredietinstelling bindend is.

In 2014 heeft Ombudsfin één klacht over de 
basisbankdienst behandeld en heeft verkregen dat 
een rekening werd geopend.

Vragen hierover worden ook soms wel gesteld. 
Deze hebben vooral betrekking op de wijze waarop 
een basisbankdienst kan verkregen worden. De 
opening van een rekening wordt soms geweigerd 
omdat de aanvrager niet preciseerde dat hij 
een basisbankdienst wenst. In dat geval stuurt 
Ombudsfin de vraag door naar de betrokken 
financiële instelling met het verzoek zo snel 
mogelijk een oplossing te vinden.

Cijfers
Kredietinstellingen die diensten aan particulieren 
aanbieden, zijn verplicht elk jaar cijfers mee te 
delen aan Ombudsfin over het aantal geopende 
en bestaande basisbankdienstrekeningen, 
weigeringen en opzeggingen alsook over de redenen 
daarvoor. Onderstaande tabel bevat het resultaat 
voor 2014.

Statistieken basisbankdienst 2014

Aantal banken die basisbankdiensten hebben geregistreerd 14

Aantal geopende basisbankdiensten 1.457

Totaal aantal bestaande basisbankdiensten 8.796

Aantal weigeringen van openingen van basisbankdiensten 6

Aantal opgezegde basisbankdiensten (*) 1.422

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

De meeste opzeggingen (meer dan 95%) gebeuren 
op verzoek van de cliënt zelf. 

De 6 weigeringen van openingen zijn toe te 
schrijven aan het feit dat de aanvrager reeds een 
zichtrekening had (2) of dat de aanvrager reeds 
beschikte over andere niet met de basisbankdienst 
verenigbare producten (4).



12

OOJaarverslag Ombudsfin 2014

2. KORTE BLIK OP ENKELE THEMA’S

2.1. BELEGGINGEN

2.1.1. Roerende voorheffing 

Recuperatie van de roerende voorheffing die 
op bepaalde fondsen geheven wordt.
De fiscaliteit is een constant evoluerend domein. 
Wat vandaag geldig is, zal dat morgen niet nood-
zakelijk meer zijn en veranderingen kunnen grote 
gevolgen hebben voor de beleggers. Ombudsfin 
zag daar een concreet voorbeeld van in 2014, met 
43 klachten over het afhouden van de roerende 
voorheffing op bepaalde beleggingsfondsen.

De roerende voorheffing wordt -algemeen 
gesteld- ingehouden op obligatiefondsen die geen 
distributiefondsen zijn. In 2013 heeft de regering 
beslist om die roerende voorheffing uit te breiden 
naar de ICB’s zonder Europees paspoort waarvan de 
activa voor meer dan 25% bestaan uit effecten die 
onderhevig zijn aan de 25% roerende voorheffing 
(bijv. : obligatie, SWAP, schuldvordering, …). Deze 
reglementering wordt toegepast bij doorverkoop 
of wanneer de einddatum van die ICB bereikt wordt 
en is in werking getreden per 1 juli 2013. Er wordt 
rekening gehouden met het rendement van de 
belegging vanaf 1 juli 2008. 

Als wettelijke basis voor deze nieuwe regel geldt 
artikel 19bis van het belastingwetboek (WIB – 
Wetboek Inkomstenbelastingen).

Vanaf 1 juli 2013 werden bijgevolg alle klanten aan 
roerende voorheffing onderworpen bij een terug-
koop of terugbetaling in het kader van een fonds 
van dit type.

De wet voorziet twee belastbare periodes voor de 
berekening van de roerende voorheffing. Voor de 
eerste periode van 1 juli 2008 tot 1 juli 2013 wordt 
rekening gehouden met een fictief rendement van 
3%. De tweede periode houdt rekening met de reële 
eventueel verwezenlijkte meerwaarde van 1 juli 2013 
tot op de datum van terugbetaling of terugkoop.

De klachten die Ombudsfin ontving, hebben 
hoofdzakelijk betrekking op het feit dat de roerende 
voorheffing in sommige gevallen afgehouden werd 
terwijl er geen meerwaarde gerealiseerd werd of 
enkel een meerwaarde gerealiseerd werd die minder 
hoog was dan het bedrag waarop de belasting 
berekend werd.

Het merendeel van de klachten die Ombudsfin 
in verband met deze problematiek ontving, 
had betrekking op een grootbank en op haar 
“huisfondsen” (dus waarvan de emittent behoort 
tot dezelfde financiële groep).

De bank heeft de belastbare basis berekend in 
functie van de netto inventariswaarde per 1 juli 
2008 (zoals de wet voorziet) in plaats van de 
inventariswaarde op de effectieve datum van 
aankoop voordien.

In 2008 ondervonden de koersen echter het gevolg 
van de financiële crisis en stonden ze zeer laag. Een 
belegger die enkele jaren voordien op het fonds 
had ingeschreven, tegen een hogere aankoopkoers, 
diende een roerende voorheffing te betalen op 
een grotere meerwaarde dan in werkelijkheid 
gerealiseerd werd.

Voorbeeld van belastingheffing:
De heer X schrijft op 1 maart 2006 bij zijn bank in op 
een ICB 100% obligaties zonder Europees paspoort 
tegen een eenheidsprijs van 100 euro. Op 1 maart 
2014 betaalt de bank hem de effecten terug aan 
100 euro per deelbewijs. De heer X heeft dus met 
deze verrichting geen meerwaarde gerealiseerd en 
logischerwijs zou hij dus geen roerende voorheffing 
moeten betalen. Maar op 1 juli 2008 bedroeg de 
netto inventariswaarde 70 euro en wordt tussen juli 
2008 en juli 2013 rekening gehouden met een fictief 
jaarlijks rendement van 3%. Daardoor wordt de heer 
X belast op een meer-waarde die er eigenlijk niet is.
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Mogelijkheid om een bezwaarschrift in te 
dienen bij de belastingadministratie :
De belastingadministratie was zich bewust van 
het probleem en zond op 20 augustus 2014 een 
circulaire (CI.RH.231/633.892) uit die erkent dat de 
roerende voorheffing in sommige gevallen geheven 
werd op een bedrag dat groter is dan de effectief 
verwezenlijkte meerwaarde.

Verder zegt de administratie dat de waarde op de 
effectieve datum van verwerving gebruikt mag 
worden voor de berekening van het resultaat voor 
de belegger.

En tot slot voorziet de circulaire de mogelijkheid voor 
de belegger om een gemotiveerd bezwaarschrift 
in te dienen bij de bevoegde gewestelijke Directie 
binnen de 5 jaar te rekenen vanaf de 1ste januari 
van het jaar waarin de roerende voorheffing betaald 
werd.

Voor de belegger die een bezwaarschrift wil indienen, 
is het van essentieel belang dat hij de datum van 
aankoop van de ICB alsook de aankoopwaarde ervan 
kan bewijzen, en Ombudsfin vraagt dat de bank 
haar klanten zou helpen voor het verstrekken van 
die gegevens.

Stellingneming van de bank ten overstaan van 
de nieuwe circulaire :
Het ziet ernaar uit dat de bank haar 
berekeningsmethode voorlopig niet zal veranderen 
en dat de roerende voorheffing dus verder 
berekend zal worden volgens het principe van de 
wet (theoretische periode/ fictief rendement). In 
haar circulaire schrijft de belastingadministratie 
immers niet dat de banken artikel 19bis WIB 92 
slecht toegepast hebben. Die circulaire biedt enkel 
de mogelijkheid om rekening te houden met de 
reële aankoopdatum en houdt dus geen enkele 
verplichting voor de banken in.

Aangezien de bank haar methode nog niet meteen 
zal veranderen, vindt Ombudsfin het van cruciaal 
belang dat de klanten voldoende precies en 
transparant geïnformeerd worden over de fondsen, 

zodat ze juist weten hoe het staat met de fiscale 
regels voor de producten waarin ze beleggen, en dit 
zowel bij het begin van de belegging als tijdens de 
looptijd en op het einde ervan.

De banken wijzen elke aansprakelijkheid af voor 
wijzigingen aan de fiscale regels tijdens de looptijd 
van een belegging en verwijzen naar de nieuwe 
belastingreglementering, die correct en streng 
toegepast moet worden. Het is dus van essentieel 
belang dat de belegger zelf de fiscale regels kan 
opvolgen voor de fondsen waarin hij belegd heeft.

In één specifiek geval had de klant de roerende 
voorheffing nog niet betaald en zag Ombudsfin, op 
basis van de nieuwe circulaire, ruimte om aan de bank 
een herberekening te vragen. Niettegenstaande 
de bank over alle nuttige informatie daarvoor 
beschikte, heeft de bank dit geweigerd.

Andere vragen naar aanleiding van de analyse 
van Ombudsfin :
Tijdens het analyseren van de klachten inzake de 
roerende voorheffing heeft Ombudsfin volgende 
twee eigenaardigheden opgemerkt :

• Equityfondsen :
De roerende voorheffing werd ook ingehouden 
op fondsen waarvan de naam het woord ‘equity’ 
bevatte. Bij nazicht bleek dat die fondsen inderdaad 
belegden in vastrentende effecten en niet in 
aandelen. De activa bestonden voor meer dan 90% 
uit vorderingen (SWAPS, termijndeposito’s, …). 
Het beleggingsbeleid voorzag wel dat de waarde 
van het product afhing van de evolutie van een 
aandelenkorf. De term “equity” verwijst volgens het 
beleggingsbeleid dus naar de aandelenkorf waarvan 
het rendement van de belegging afhangt en niet 
naar de producten waarin het fonds effectief 
investeert. 

De naam van een fonds kan dus tot verwarring 
leiden. 
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• Distributiefondsen :
Distributiefondsen vallen niet onder de nieuwe 
regeling van roerende voorheffing. Er werd echter 
vastgesteld dat er onduidelijkheid bestond rond het 
begrip ‘distributiefondsen’. 

Artikel 19bis, WIB 92, luidt als volgt : “Deze 
verrichtingen zijn slechts belastbaar indien ze 
betrekking hebben op rechten van deelneming van 
een collectieve beleggingsinstelling in effecten 
waarvoor de statuten of het fondsreglement 
geen uitkering van de netto-opbrengst voorzien.” 
Een collectieve beleggingsinstelling waarvan de 
statuten niet de jaarlijkse uitkering voorzien van 
alle inkomsten die werden verkregen, na aftrek van 
de bezoldigingen, commissies en kosten, wordt 
voor de toepassing van het vorige lid geacht geen 
uitkering van de netto-opbrengst te voorzien.”

De jaarlijkse uitkering van alle inkomsten, na 
aftrek van bezoldigingen, commissies en kosten, 
is dus cruciaal. Sommige fondsen voorzien wel 
een jaarlijks dividend, maar wanneer dat dividend 
niet alle inkomsten na aftrek van de kosten bevat 
wordt deze fondsen vanuit fiscaal oogpunt niet als 
distributiefondsen beschouwd.

De nieuwe, zeer strikte definitie van 
“distributiefonds” is duidelijk niet aangepast aan de 
bestaande regels die gelden voor de fondsen.

De gegevens betreffende de kenmerken van de 
fondsen zouden beschouwd kunnen worden 
als weinig duidelijk en ontoereikend. Rekening 
houdend met de fiscale regels en recente definities, 
denkt Ombudsfin niet dat de banken op dit punt 
iets te verwijten valt.

Het is immers nu pas, naar aanleiding van de invoering 
van deze fiscale regels en strikte definities, dat 
het gebruik van bepaalde termen een onverwacht 
effect ressorteert en voor bepaalde beleggers 
problematisch is gebleken. Op het ogenblik van de 
intekening op het fonds bestond deze reglemen-
tering nog niet. Daarom kan uitgesloten worden 
dat de ontoereikende informatie en het gebrek 

aan duidelijkheid betreffende de onderliggende 
activa van de fondsen de beleggers negatief zouden 
hebben beïnvloed bij hun keuzes of hen zouden 
hebben misleid aangaande de fiscale aspecten van 
hun beleggingen. 

Ombudsfin hoopt evenwel dat de banken en hun 
fondsenbeheerders in de toekomst de terminologie 
die ze gebruiken zullen harmoniseren met het 
fiscale taalgebruik want beleggers moeten correct 
geïnformeerd worden over de fondsen waar ze op 
intekenen.

Ombudsfin heeft de FSMA geraadpleegd :
Om de beleggers correcte en transparante 
informatie te verstrekken, heeft Ombudsfin de 
FSMA (de Autoriteit voor Financiële Diensten en 
Markten) geraadpleegd over deze problematiek. 
Zo heeft Ombudsfin aan de FSMA zijn conclusies 
meegedeeld over het gebruik van de termen 
“equity” en “distributie” in de documenten van de 
fondsbeheerder dat niet (meer) conform is met 
de fiscale betekenis die aan die termen gegeven 
wordt en die dus zou kunnen leiden tot verwarring 
in hoofde van de belegger die de fiscaliteit van zijn 
beleggingen zou willen opvolgen. De FSMA heeft 
nota genomen van de opmerkingen van Ombudsfin 
en het probleem onderzocht.

De FSMA heeft aan Ombudsfin bevestigd dat het 
gebruik van het woord “equity” in de benaming 
van een fonds, zonder bijkomende toelichting, een 
courant gebruik was en nog altijd is. Het wordt in de 
financiële wereld immers als normaal beschouwd 
dat de benaming voor de gestructureerde fondsen 
verwijst naar het beleggingsbeleid en niet naar 
de activa waarin het fonds belegt. Gelet op de 
geschetste problematiek, wil de FSMA wel nagaan 
– binnen de grenzen van haar bevoegdheden – wat 
ze in de toekomst op dat vlak voor de belegger zou 
kunnen doen om verwarring door het gebruik van de 
term “equity” te vermijden.

Wat de fiscale definitie van een “distributiefonds” 
betreft, is de FSMA niet bevoegd. Het enige waar 
de FSMA kan op toezien is dat de fiscale regels die 



OO
OO15

in de publiciteit voor een publiek fonds vermeld 
worden en in de wettelijke documentatie van 
de Belgische ICB’s (Instellingen voor Collectieve 
Beleggingsfondsen) overeenstemmen met deze die 
op dat moment van kracht zijn.

Conclusie en aanbeveling :
Tot besluit wil Ombudsfin nog de bijzondere 
aandacht van de banken vestigen op het volgende 
punt :

Ondanks de huidige fiscale wetgeving, die de 
banken niet verplicht om de roerende voorheffing 
te innen op de werkelijk gerealiseerde meerwaarde 
(omdat de wet nog altijd de fictieve meerwaarde 
voorziet en de circulaire gewoon de mogelijkheid 
voorziet om met de reële meerwaarde rekening te 
houden), hoopt Ombudsfin dat de banken dit in de 
toekomst wel zullen proberen te doen wanneer ze 
over alle nodige gegevens beschikken. In het geval 
van een “eigen fonds” van de bank moet dat zeker 
mogelijk zijn, omdat de bank dan a priori in het 
bezit is van de gegevens die een exacte berekening 
mogelijk maken.

Als de bank echter de berekening op basis van 
de fictieve meerwaarde blijft maken, beveelt 
Ombudsfin haar aan om de betrokken klanten 
individueel, duidelijk en omstandig te informeren 
over de mogelijkheid om een klacht in te dienen op 
het moment van de inning van de voorheffing.

Ombudsfin heeft aan de banken eveneens gevraagd 
om zo snel mogelijk diezelfde informatie ook te 
verstrekken aan de klanten die in het verleden al op 
basis van artikel 19 bis, WIB 92 roerende voorheffing 
hebben moeten betalen en geen klacht hebben 
ingediend bij de bank. Ombudsfin vindt immers 
dat correcte en complete informatie verstrekt 
moet worden aan alle klanten en niet enkel aan de 
klanten die een klacht hebben ingediend.

In een context waarin de MIFID-richtlijn ernaar 
streeft om de particuliere belegger te beschermen 
en waarin er gepleit wordt voor meer transparantie 
en meer informatie voor de consument bij het in-

Korte blik op enkele thema’s

tekenen op een beleggingsproduct, is het wenselijk 
dat de fiscale wetgeving niet te veel gewijzigd wordt 
en rechtvaardiger zou zijn.

2.2. KREDIETEN

Zowel voor consumentenkredieten of hypothecair 
kredieten zien we in 2014 een lichte toename van 
het aantal dossiers.

Het is ook interessant om vast te stellen dat het 
aantal dossiers over de registratie op het negatieve 
luik van de Centrale voor kredieten aan particulieren 
(bij de Nationale Bank) voor alle krediettypes al 
enkele jaren in constant stijgende lijn evolueert.

2.2.1. Consumentenkrediet
In deze rubriek, dat in 2014 de grootste verhoging 
van aantal dossiers kende, heeft Ombudsfin drie 
terugkerende types van klachten genoteerd. 
Daarenboven werd een interessante vraag aan het 
Ombudscollege voorgelegd.

Dossiers die aan Ombudsfin werden 
voorgelegd :
1. Niet-erkende kredietbemiddelaars
Meerdere eisers deden hun beklag over 
de omstandigheden waarin ze een 
kredietovereenkomst hadden afgesloten voor het 
financieren van de plaatsing van zonnepanelen. 
Die kredietovereenkomst werd immers niet 
met hun bankier afgesloten, maar met de 
commerciële vertegenwoordiger van de firma die de 
zonnepanelen plaatst. Die vertegenwoordiger was 
niet als kredietbemiddelaar erkend.

De ontleende sommen werden hetzij rechtstreeks 
door de cliënt, hetzij door de bank op instructie 
van de cliënt naar de firma van zonnepanelen 
overgeschreven, voor dat de zonnepanelen geleverd 
werden. 

Tussen de betaling en de levering van de panelen 
ging de betrokken firma echter failliet en de zonne-
panelen werden dus nooit geleverd.
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In zoverre er werd vastgesteld dat de 
kredietovereenkomst door de vertegenwoordiger 
van de plaatsingsfirma werd afgesloten en dat 
die niet erkend werd als kredietbemiddelaar zoals 
bedoeld in de wet op het consumentenkrediet, 
heeft Ombudsfin aan de kredietgever gevraagd 

om, in toepassing van artikel 87 4e b) van de wet 
op het consumentenkrediet, de verplichtingen van 
de consumenten terug te schroeven tot enkel de 
geleende sommen. Deze oplossing werd door de 
betrokken bank aanvaard.

 
“Door een kredietovereenkomst voor te stellen  
aan en te laten ondertekenen door een klant,  
handelt een commerciële vertegenwoordiger  

als kredietbemiddelaar.  
Als hij geen erkende kredietbemiddelaar is,  

moet enkel de ontleende som terugbetaald worden.” 

2. Vervroegde terugbetaling
In een aantal gevallen wilden de kredietnemers 
die over liquiditeiten beschikten de ontleende 
som integraal vervroegd terug te betalen. De 

cliënten dachten dat ze hierdoor niets meer aan 
de kredietverstrekker zouden moeten betalen 
en begrijpen niet waarom er hen vervolgens nog 
aanvullende bedragen gevraagd worden.

IN AANMERKING TE NEMEN TIJDSTIP VERVROEGDE TERUGBETALING 

De eiseres had een vervroegde terugbetaling van € 3.625,03 gedaan op 23 april 2014. Met een 
aangetekende brief op 29 april 2014 licht ze de kredietverstrekker in over die totale vervroegde 
terugbetaling. Op 12 mei ontvangt ze een afrekening die een nog verschuldigd saldo van € 3.590,55 
aangeeft. Ze belt naar haar contactpersoon bij de betrokken firma, die haar bevestigt dat de brief is 
aangekomen en het geld is ontvangen.

De daaropvolgende week ontvangt de eiseres een eindafrekening die haar vraagt om nog een som 
van € 277,17 te betalen, wat ze niet begrijpt.

Advies van de Ombudsman

Ombudsfin heeft de aandacht van de eiseres gevestigd op het feit dat de procedure van vervroegde 
terugbetaling niet gestart wordt door de terugbetaling van de sommen, maar door het verzenden van 
de aangetekende brief, die minstens 10 dagen vóór de terugbetaling de betaling moet aankondigen. 
Deze procedure staat beschreven in artikel 23 van de wet op het consumentenkrediet en wil de 
kredietgever in staat stellen om het dossier af te sluiten door een eindafrekening met het precieze 
terug te betalen saldo, inclusief intresten, op te maken.
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In dit dossier heeft de betrokken kredietverstrekker aanvaard om, te uitzonderlijken titel, de 
eindafrekening op te maken op datum van 24 april 2014 en niet op datum van 12 mei 2014.

Ongegronde klacht

(dossier 2014.1203)

 
“Bij gedeeltelijke of gehele vervroegde terugbetaling 

moet de consument zijn kredietgever minstens 10 dagen 
vóór de terugbetaling per aantekende brief op de hoogte 

brengen van de vervroegde terugbetaling, dit om een 
eindafrekening met daarop het exacte terug te betalen 

bedrag te kunnen ontvangen.”

Korte blik op enkele thema’s

3. Stopzetting van de activiteit van een 
kredietverstrekker
Naar aanleiding van de stopzetting van de activiteit 
van de NV ICS in België per 30 juni 2014, stuurde die 
maatschappij haar klanten een opzeggingsbrief 
voor de lopende kredietovereenkomsten, waarin 
ze hen een opzegtermijn van twee maanden 
toestond voor de terugbetaling van het saldo van 
de kredieten. Die termijn was zo voorzien in de 
algemene voorwaarden van ICS.

De betrokken kredietopeningen waren voor 
het merendeel gekoppeld aan het gebruik van 

een kredietkaart en veel van de eisers moesten 
sommen van 2.000/3.000 euro op twee maanden 
terugbetalen, terwijl ze op een langere termijn 
rekenden of – onterecht – gedacht hadden dat het 
om een gewone vervanging van de kaart ging.

In deze dossiers heeft Ombudsfin proberen uit te 
leggen dat het hier om de opzeg van de krediet-
overeenkomst en niet om de vervanging van de 
kredietkaart ging. Minder radicale oplossingen dan 
de terugbetaling op twee maanden tijd konden 
bedongen worden.
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Vraag voorgelegd aan het Ombudscollege : verzekeringscontract – insolvabiliteitsrisico – 
facultatieve toetreding

TOETREDINGSCLAUSULE FACULTATIEVE VERZEKERING ONDUIDELIJK

Tussen de klagers en de kredietverstrekker werd een contract voor een lening op afbetaling 
afgesloten voor een som van € 15.000, terug te betalen in 72 maandelijkse betalingen van € 279,47. 
De eerste maandelijkse afbetaling werd geïnd in december 2009, maar vanaf januari 2010 werd een 
som van 292,88€ geïnd zonder dat de klagers begrepen waarom. De kredietgever rechtvaardigde dat 
verschil door het incalculeren van de maandelijkse premie voor een facultatieve verzekering die de 
klagers bij het ondertekenen van de leningsovereenkomst hadden onderschreven. 

Advies van het College

Het College heeft het contract geanalyseerd en – niettegenstaande het gunstig advies van de 
FOD ECONOMIE over dit contractmodel – geoordeeld dat enerzijds de opmaak ervan verwarring 
schiep tussen het contract voor de lening en het verzekeringscontract en anderzijds de clausules 
zodanig waren opgesteld dat de consument zich automatisch verbond als hij een bepaald vakje niet 
aanvinkte. Deze techniek schept verwarring over het facultatieve karakter van de verzekering en over 
de keuze¬vrijheid in hoofde van de consumenten, wat verboden wordt door art. 31 van de wet op het 
consumentenkrediet en art. 40 van de wet op de marktpraktijken en de consumentenbescherming 
(art. VI.37 van het nieuwe wetboek van economisch recht).

Het College achtte de klacht ontvankelijk en gegrond en heeft de kredietgever gevraagd om aan de 
klagers alle verzekeringspremies terug te betalen die ze sinds het begin van het contract betaald 
hadden en de volgende maandbedragen te corrigeren. 

Gegronde klacht, advies gevolgd door de bank

(dossier 2013.2466)

2.2.2. Hypothecaire leningen
In deze rubriek werd het vaakst het probleem 
van de rentevoeten aan Ombudsfin en aan het 
Ombudscollege voorgelegd : toekenningsvoorwaarden 
voor de rentevoet, wijziging van de rentevoet tijdens 
de looptijd van de kredietovereenkomst, wijzigingen 
van de toekenningsvoorwaarden van het rentetarief…

1. Voorwaarden voor behoud van een 
voordelig rentetarief
Advies van de Ombudsman (dossiers 2014.0795 en 
2013.1841 – gegronde adviezen, advies 2014.0795 met 
aanbeveling)

Een bank koppelde de toekenning van een voordelig 
rentetarief voor hypothecaire kredieten aan 
bepaalde voorwaarden, namelijk :
• “actief” zijn op de rekeningen;
• een overlijdensverzekering afsluiten bij de 

instelling voor 100% van het ontleende bedrag;
• een globale brand- en familiale verzekering 

afsluiten bij de instelling.

In de beide gevallen werden de klagers slecht 
geïnformeerd over de verplichting om “actief” te zijn 
op hun rekeningen en het aanvankelijk toegestane 
gunsttarief voor het hypothecair krediet werd 
ingetrokken. Volgens de instelling voldeden de 
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klagers niet correct aan de voorwaarde om actief te 
zijn op hun rekeningen.

De bank heeft de notie van “actief zijn” op de 
rekeningen nader toegelicht als minstens 10 
debetverrichtingen per maand op alle rekeningen 
samen. In het kader van de bemiddelingsprocedure 
heeft de bank aanvaard het oorspronkelijke 
voorkeurtarief opnieuw toe te kennen, maar met 
het verzoek aan de klagers de voorwaarden te 
respecteren.

Ombudsfin heeft een bijzondere aanbeveling tot 
de instelling gericht door erop aan te dringen dat 
“actief zijn”, i.e. minstens 10 debetverrichtingen 
per maand op alle zichtrekeningen samen, normaal 
moet worden geïnterpreteerd en dus betrekking 
moet hebben op álle afhalingen, bestendige 
opdrachten, overschrijvingen e.d. Door 10 andere 
debetverrichtingen te eisen buiten degene die 
worden uitgevoerd in het kader van het krediet, 
perkt de bank volgens Ombudsfin het begrip 
“debetverrichtingen” te veel in.

Korte blik op enkele thema’s

2. Eenzijdige wijziging van de kredietvoorwaarden
 
 
EENZIJDIGE VERHOGING VAN TARIEVEN : VERBODEN

De klager had een hypothecaire lening afgesloten in 2006, gekoppeld aan het afsluiten van twee 
verzekeringen (brand en leven) en het openen van een rekening bij de bank met loondomiciliëring. 
De tarifering van deze rekening werd geregeld gewijzigd, evoluerend van € 15 per jaar in 2006, via 
gratis, naar € 42 in 2014. Omdat de klager deze stijging buitensporig vond, wilde hij deze rekening 
opnieuw gratis krijgen, zoals ze eerder al aan hem en aan andere klanten was aangeboden. Als hij 
deze rekening niet aanhield, riskeerde hij het gunsttarief voor zijn hypothecair krediet kwijt te raken.

Advies van het College

Het College heeft geoordeeld dat de diverse aan het hypothecair krediet gekoppelde financiële 
diensten in feite een geheel vormden op grond waarvan de klager zijn hypothecaire lening bij 
deze bankinstelling had afgesloten. De stijging van de tarieven van de rekening moet volgens het 
College beschouwd worden als een eenzijdige verzwaring van de kredietvoorwaarden ten nadele van 
de consument op basis van elementen die louter en alleen van de wil van de instelling afhangen. 
Dit is verboden door art. 74,3° van de wet van 6 april 2010 betreffende de marktpraktijken en de 
consumentenbescherming (art. VI 83,3° van het nieuwe wetboek van economisch recht).

Bijgevolg heeft het College de instelling gevraagd om een voorstel van schadeloosstelling ten gunste 
van de klager te formuleren.

Gegronde klacht, advies gevolgd door de bank 

(dossier 2014.0357)
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“Alle elementen die het afsluiten van  
een kredietovereenkomst mogelijk hebben gemaakt, 

vormen een geheel. Ook de tarifering van een rekening 
maakt daar deel vanuit. Die tarifering mag niet eenzijdig 

door de bankinstelling ten nadele van de consument 
gewijzigd worden op basis van elementen die louter  

en alleen van de wil van de instelling afhangen.”

AANBEVELING AAN DE SECTOR 
• - Let op dat de voorwaarden van het hypothecair krediet duidelijk zijn en wijzig ze niet eenzijdig 

tijdens de looptijd van het contract op basis van elementen die louter en alleen van de wil van 
de kredietgever afhangen.

2.3. ZICHTREKENINGEN EN  
BETAALVERRICHTINGEN

In 2014 handelden de klachten in deze categorie 
voornamelijk over het gebruik van betaalmiddelen 
: frauduleus gebruik van een verloren of gestolen 
kaart, geblokkeerde bedragen bij transacties aan 
tankstations en incidenten bij transacties aan Self-
banking automaten.

Onder de overige klachten vinden we de 
betwistingen betreffende banktarieven, vervalste 
facturen en internationale overschrijvingen. 

Enkele klachten gingen over de beëindiging van de 
bankrelatie. Veel klanten werden geconfronteerd 
met de praktijk die erin bestaat dat de bank de 
bankrelatie beëindigt op basis van de algemene 
voorwaarden en dit zonder rechtvaardiging van 
de motieven. In vier gevallen was de beëindiging 
van de relatie het gevolg van de toepassing van de 
Amerikaanse FATCA-wet (zie verder, Uitsluiting van 
Amerikaanse klanten n.a.v. de FATCA-wet).

2.3.1. Internationale overschrijvingen
Net als vorig jaar tekenen we nog altijd een aantal 
klachten op over de internationale overschrijvingen 
en de daarop toegepaste tarieven (cf. Jaarverslag 
van Ombudsfin 2013, p. 31 en 32). 

Voor de uitvoering van internationale betalingen 
worden verschillende soorten kosten aangerekend. 
Afhankelijk van de financiële instelling, de munt en 
het bedrag kunnen deze kosten variëren van enkele 
tientallen tot enkele honderden euro. Niet enkel de 
Belgische bank en de buitenlandse bank rekenen 
kosten aan, maar ook de tussenpersonen die ervoor 
moeten zorgen dat het geld bij de bank van de 
begunstigde terechtkomt. In de meeste gevallen 
worden de kosten vermeld op de tarieflijst van 
de instellingen, maar de gebruikers hebben soms 
moeite om daar wijs uit te raken.

In 2014 gingen meerdere klachten over kosten die 
werden aangerekend voor internationale over-
schrijvingen vanaf een Belgische rekening naar 
Rusland. 
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Korte blik op enkele thema’s

AANGEREKENDE KOSTEN VOOR EEN NIET UITGEVOERDE INTERNATIONALE 
OVER-SCHRIJVING

Verzoeker had bij het kantoor van de bank een overschrijvingsorder ten bedrage van € 400 naar een 
begunstigde rekening bij een Russische bank geplaatst.

Voorafgaand aan deze overschrijving had verzoeker bij het hoofdkantoor van de bank telefonisch 
inlichtingen ingewonnen rond de mogelijkheid en kosten van dergelijke transfer. Er werd hem 
meegedeeld dat dergelijke overschrijving mogelijk was en de kost € 5 bedroeg.

De overschrijving kon uiteindelijk niet uitgevoerd worden, waarna de bank aan verzoeker € 350 
terugstortte, zijnde het oorspronkelijke bedrag van € 400 minus € 50 ingehouden kosten.

De Bank voerde de overschrijving niet uit, omdat het Swift-bericht van de begunstigde rekening 
meldde dat enkel verrichtingen in roebel konden gebeuren op deze rekening. Het bedrag van € 400 
met inhouding van de kosten (€ 50) moest dus worden teruggestort.

Advies van het Ombudscollege

Enerzijds meent het College dat de bank deels in haar informatieplicht jegens verzoeker is 
tekortgeschoten door hem, toen hij telefonisch inlichtingen inwon, niet te wijzen op de eventuele 
kosten gekoppeld aan de niet-uitvoering van een overschrijvingsopdracht. 

Anderzijds is het College van mening dat verzoeker, in dit geval, zelf had kunnen en moeten kennis 
nemen van de tarieflijst van de bank, die op het vlak van de kosten verbonden aan internationale 
overschrijvingen zeer duidelijk is : “bij het terugzenden van fondsen worden alle kosten eventueel 
aangerekend door de andere banken doorgerekend (1)”.

Het College is derhalve van oordeel dat er in casu een gedeelde verantwoordelijkheid is (ieder voor de 
helft) tussen de bank en verzoeker. Voorgesteld wordt dat verzoeker € 25 van de ingehouden kosten 
draagt en dat de bank hem de andere helft (€ 25) terugbetaalt.

Gedeeltelijk gegronde klacht, advies gevolgd door de bank.

(2014.0641)

2.3.2. Vervalste overschrijvingsformulieren
In 2014 hebben consumenten facturen betaald 
waarvan het bijgevoegde overschrijvingsformulier 
vervalst was. De praktijk bestaat erin dat de 
fraudeur de omslag met de factuur onderschept 
en vervolgens het rekeningnummer op het 
overschrijvingsformulier verandert. Heel vaak was 
de valse rekening geopend bij een Belgische bank, 
voor korte duur. Het geld werd vanzelfsprekend 

zeer snel doorgestort naar een andere rekening in 
het buitenland.  

Verzoekers verweten de bank geld te hebben 
overgeschreven naar een rekening zonder op te 
merken dat de naam van de rekeninghouder niet 
overeenstemde met die van de begunstigde op het 
over-schrijvingsformulier.
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FACTUUR ONDERSCHEPT EN OVERSCHRIJVINGSFORMULIER AANGEPAST

Verzoeker ontving een factuur voor een bedrag van € 5.112,31. Het rekeningnummer op de factuur 
lijkt vervalst te zijn toen de omslag nog bij De Post lag, maar de gegevens van de begunstigde waren 
niet veranderd. Verzoeker heeft volkomen te goeder trouw de betaling uitgevoerd. 

De valse rekening werd geopend bij dezelfde bank, maar op een andere naam dan die van de 
begunstigde. Het Parket, dat werd ingeschakeld, heeft ontdekt dat een andere, nog onbekende 
persoon die valse rekening bij de bank had geopend met gebruikmaking van een identiteitskaart die 
niet van hem was.

Advies van de Ombudsman

De wet verplicht de bank niet om de overeenstemming te controleren tussen het opgegeven 
rekening-nummer en de opgegeven naam van de begunstigde, al valt het te betreuren dat een 
dergelijke controle niet gedaan wordt, zelfs niet als de bank van de begunstigde dezelfde is als die 
van de opdrachtgever.

Verzoeker, van zijn kant, heeft volkomen te goeder trouw een betaling verricht op basis van de 
ontvangen factuur. 

Het feit dat die factuur tijdens de verzending werd vervalst, rechtvaardigt niet dat verzoeker alle 
gevolgen van de fraude moet dragen. Tegenover de schuldeiser zou ingeroepen kunnen worden dat 
de betaling te goeder trouw gebeurde en dus bevrijdend is. Het is de schuldeiser die ervoor moet 
zorgen dat zijn factuur correct bij de schuldenaar aankomt. Het risico dat verbonden is aan de 
verzending van de factuur met de post ligt bij de schuldeiser en niet bij de schuldenaar.

Ongegronde klacht.

(dossier 2014.2033)

2.3.3. Frauduleus gebruik van 
betaalkaarten
In 2014 zien we een lichte toename van het aantal 
klachten over betwiste geldafhalingen na verlies of 
diefstal van betaalkaarten.

Bij zulke betwistingen vraagt de eiser over het 
algemeen de terugbetaling van de onterecht 
afgehaalde sommen. De financiële instelling weigert 
de terugbetaling op basis van grove nalatigheid in 
hoofde van de klant.

2.   Het Wetboek omvat vanaf heden ook de inhoud van de wet van 10 december 2009 betreffende de betaaldiensten.

Wet op de betaaldiensten
Het Wetboek van economisch recht2 voorziet voor 
de houder van de gestolen of verloren kaart het 
recht op terugbetaling van de verrichtingen die hij 
betwist zelf te hebben uitgevoerd, tenzij bij fraude 
of grove nalatigheid.

Zo ondervindt de kaarthouder geen enkel financieel 
gevolg van de betwiste verrichtingen die hebben 
plaatsgevonden na de melding van de diefstal of 
het verlies van de kaart.
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Korte blik op enkele thema’s

Als er frauduleuze handelingen hebben 
plaatsgevonden vóór de aangifte van het verlies of 
de diefstal, blijft de financiële instelling gehouden 
tot de terugbetaling van de betwiste sommen 
minus een franchise van 150 euro, tenzij ze grove 
nalatigheid of fraude in hoofde van de gebruiker 
kan bewijzen.

Grove nalatigheid van de kaarthouder
Na diefstal of verlies van een betaalkaart volgt 
doorgaans een discussie over het begrip “grove 
nalatigheid”.

We kunnen grove nalatigheid omschrijven als een 
onredelijk gedrag dat een normaal voorzichtige 
persoon in gelijkaardige omstandigheden nooit zou 
vertonen. Het betreft hier dus een nalatigheid die 
verder gaat dan gewone onvoorzichtigheid.

In ieder geval is het aan de financiële instelling, als 
uitgever van de kaart, om de grove nalatigheid te 
bewijzen. De algemene bankvoorwaarden mogen 
de aandacht van de klant vestigen op bepaalde 
voorzichtigheidsmaatregelen, maar mogen niet 
dienen om gedragingen als grove nalatigheid te 
bestempelen. 

“De bewijslast van  
de grove nalatigheid ligt  

bij de financiële instelling 
die de kaart heeft 

uitgegeven.”

IDENTIEKE CODE VOOR DE TWEE KAARTEN, TERMIJN VAN 4 UREN VERSTREKEN

Op maandag 22 april 2013, omstreeks 17u30, wordt de portefeuille van verzoekster gestolen op een 
bus in Berlijn. Ze belt naar Card Stop om de debet- en kredietkaart te blokkeren die in haar portefeuille 
zaten, wat om 18u41 effectief gebeurt. Frauduleuze verrichtingen met de beide kaarten vinden de 
dag zelf nog plaats voor een totaal bedrag van € 3.238. De laatste verrichting van verzoekster met 
de kredietkaart had eveneens plaatsgevonden in Berlijn, diezelfde dag om 13u23, d.i. 4 uren vóór de 
diefstal.

Verzoekster vraagt dat de bank zou tussenkomen, maar die weigert dat om de volgende redenen :

• de feitelijke omstandigheden doen vermoeden dat er zich iets in de gestolen portefeuille bevond 
op basis waarvan de fraudeur de geheime code kon achterhalen of dat de code gemakkelijk 
achterhaalbaar was;

• uitgaand van de hypothese dat de fraudeur de code zou hebben bespied, is er sprake van 
onvoorzichtigheid in hoofde van de eiseres omdat ze dezelfde code gebruikte voor de twee 
kaarten;

• volgens de algemene voorwaarden betreffende bankkaarten en Phone banking en PC banking 
verbindt de kaarthouder zich ertoe de geheime code uit het hoofd te onthouden en ze niet op 
de kaart noch op enig ander document of voorwerp te schrijven en wordt o.a. het feit dat de 
houder een PIN-code leesbaar op de kaart, op het toestel of op een ander voorwerp of document 
schrijft dat hij samen met de kaart bewaart of bij zich draagt, of dat hij de code meedeelt aan 
een derde persoon, als een grove nalatigheid beschouwd. 
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Advies van het Ombudscollege

Het College is van mening dat er, zoals de wet voor de rechter voorziet, rekening moet worden 
gehouden met alle feitelijke omstandigheden om te bepalen of er al dan niet sprake is van grove 
nalatigheid in hoofde van de verzoekster.

Algemene voorwaarden die bepaalde gedragingen kwalificeren als grove nalatigheid, beperken de 
appreciatiebevoegdheid van de rechter en zijn dus betwistbaar. 

Niets wijst erop dat verzoekster haar code op een document in haar portefeuille geschreven had, 
iets wat ze trouwens ook formeel ontkent. Het is niet uitgesloten dat de dief de kaarthoudster 
bespied heeft tijdens haar laatste gebruik van de kredietkaart in Berlijn en vervolgens het meest 
geschikte moment heeft afgewacht om haar portefeuille met bankkaarten te stelen, of nog dat zijn 
pad toevallig dat van de verzoekster opnieuw gekruist heeft op de bus en dat hij op dat moment 
beslist heeft om de gelegenheid te baat te nemen om haar bankkaart te stelen, waarvan hij haar 
eerder al de code had bespied. 

Mocht verzoekster dezelfde code hebben gekozen voor beide kaarten -wat louter een veronderstelling 
is van de bank die niet gestaafd wordt door de documenten in het dossier-, maakt deze keuze geen 
grove nalatigheid uit. 

Na onderzoek van alle feitelijke omstandigheden is het College van mening dat de elementen die de 
bank aanhaalt, in hun geheel of afzonderlijk genomen, geen bewijs leveren van grove nalatigheid in 
hoofde van verzoekster. Het College heeft de bank gevraagd om de terugbetaling te doen, minus de 
wettelijke franchise van € 150 .

Gegronde klacht, advies gevolgd door de bank.

(dossier 2013.1876)

Bankkaart verloren of gestolen ?  
Bel onmiddellijk :
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Korte blik op enkele thema’s

2.3.4. Incidenten bij geldafhalingen aan 
een Self-banking automaat
Het gebeurt dat consumenten moeilijkheden 
ondervinden bij het afhalen van geld aan Self-
banking automaten. Een grote meerderheid van de 
klachten ging over het feit dat ze niet het gevraagde 
bedrag ontvangen hadden, terwijl de rekening toch 
was gedebiteerd. In enkele gevallen werd de rekening 
voor een groter bedrag gedebiteerd dan het bedrag 
dat ze effectief ontvangen hadden, terwijl in andere 
gevallen geen enkel biljet uit de automaat kwam, 
maar de verrichting toch aanleiding had gegeven 
tot een debitering van de rekening. Bij incidenten, 
gebeurt het niet zelden dat de automaat vervolgens 
“buiten dienst” aangeeft.

Enkele gevallen van cash trapping werden 
gesignaleerd. Cash trapping is de praktijk waarbij 
een met lijm ingestreken stuk plastiek in de gleuf 
wordt gestopt waar de biljetten uit de automaat 
moeten komen, met als gevolg dat die biljetten 
blijven kleven en niet uit de automaat komen. Zodra 
de klant vertrokken is, haasten de bedriegers zich 
om het stuk plastiek met het geld weg te halen.

In zulke gevallen vraagt Ombudsfin aan de bank te 
verifiëren of de verrichting correct is verlopen. In de 
helft van de behandelde gevallen kon een technisch 
mankement worden vastgesteld. Ombudsfin 
baseert zich op de gegevens van de journaalband 
en de daginventaris (van de bankautomaat) die de 
bank aflevert. 

2.3.5. Sommen geblokkeerd in tank-
stations zonder toestemming van de klant
Begin 2014 hebben nogal wat mensen Ombudsfin 
gecontacteerd of een klacht ingediend naar aan-
leiding van een probleem met het gebruik van hun 
betaalkaart in een tankstation. Als een klant met 
een kaart wil betalen, moet hij eerst de transactie 
uitvoeren voordat hij kan tanken. De techniek aan 
de pomp bestond erin een som geld (van 125 tot 
375 euro) te blokkeren tot enkele seconden na het 
tanken, wanneer het te debiteren bedrag gekend is. 
Door een aanpassing van de transactieprocedures 
of een systeemfout werden die sommen soms 
dagenlang geblokkeerd, waar-door de beschikbare 
reserve op de rekening verminderde en latere 
transacties onmogelijk werden gemaakt.

Er verschenen tal van artikels over dit probleem 
in de pers. Die praktijk van geld blokkeren vormde 
een probleem vanwege de onaangename gevolgen 
die hij kon veroorzaken, maar ook op het vlak 
van de instemming van de klant, want voor de 
gedupeerde klanten kwam het ongemak totaal on-
aangekondigd, zonder voorafgaande waarschuwing 
voor de blokkering.

Het was ATOS Worldline, de maatschappij die de 
betaaltransacties beheert, die ook de blokkering 
van het tankbudget beheerde. Die techniek werd 
ontwikkeld op vraag van de tankstationuitbaters, 
als bescherming tegen wanbetalers. 

De analyse van de dossiers heeft uitgewezen dat 
dit systeem van geld blokkeren, zoals het was, niet 
had mogen worden toegepast. Zulk een blokkering 
van sommen mag enkel voor een korte duur, voor 
redelijke bedragen en voor zover de klant er duidelijk 
over geïnformeerd wordt.

Net zoals de FOD Economie, heeft Ombudsfin 
stappen naar de betrokken banken ondernomen om 
ervoor te zorgen dat zij in de toekomst duidelijke en 
volledige informatie verstrekken over het systeem 
van geld blokkeren, o.a. door het verstrekken van 
een rekeninguittreksel of een persoonlijk bericht via 
internetbankieren.
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AANBEVELINGEN AAN DE SECTOR
• - Internationale overschrijvingen : let erop dat er voor de klant een duidelijk en begrijpelijk onder-

scheid is tussen “internationale” overschrijvingen en Europese of “SEPA”-overschrijvingen en dat 
de klant specifiek geïnformeerd wordt over de tarieven voor internationale overschrijvingen.

AANBEVELINGEN AAN DE GEBRUIKERS
• - Let er bij internationale overschrijvingen op dat u het rekeningnummer en de identiteit van de 

begunstigde (naam en voornaam, BIC- of SWIFT-code, IBAN) correct vermeldt zodat onnodige 
kosten vermeden worden.

• - Vervalste facturen : controleer of het rekeningnummer dat op de factuur vermeld staat, wel 
degelijk dat van de schuldeiser is (door bijvoorbeeld te vergelijken met de bestelbon of met een 
vorige betaling). Bij de minste twijfel moet u de onderneming die de bestelbon heeft opgesteld, 
contacteren.
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2.4. EINDE VAN DE BANKRELATIE

Uitsluiting van de Amerikaanse klanten n.a.v. 
de FATCA-wet 
In 2014 werden klanten verzocht hun bank te 
verlaten omwille van hun Amerikaanse nationaliteit 
of de band die ze met de Amerikaanse bodem 
hebben.

De FATCA-wet (Foreign Account Tax Compliance) 
werd in 2010 door de Verenigde Staten goed-
gekeurd en heeft tot doel de fiscale ontwijking 
te verhinderen van Amerikaanse burgers (of 
Specified U.S. Persons) die hun toevlucht nemen 
tot buitenlandse rekeningen om de betaling van 
Amerikaanse belastingen te vermijden3. 

Door elke bankrelatie met die U.S. Persons te 
weigeren, wil de bank de kosten vermijden die aan 
de toepassing van de FATCA-wet verbonden zijn. 
Het uitsluitingscriterium is in de eerste plaats de 
nationaliteit, maar de uitsluiting geldt ook voor 
mensen die de Amerikaanse nationaliteit niet 
hebben, maar wel banden met de Verenigde Staten 
vertonen (zoals een woonplaats, telefoonnummer, 
Green card, postadres, permanent opdracht naar de 
VS enz.).

Hoewel het aantal dossiers beperkt is, hebben 
de dossiers toch een debat aangewakkerd over 
de problematiek van discriminatie. De betrokken 
klanten hebben een brief van de bank ontvangen 
waarin hen gevraagd wordt om ofwel aan hun 
Amerikaanse nationaliteit te verzaken, ofwel 
de bank te verlaten binnen de 2 maanden, 
overeenkomstig de algemene voorwaarden van de 
bank. De reden die de bank inroept, is het nieuwe 

Korte blik op enkele thema’s

fiscale regime dat door FATCA ingevoerd wordt 
en dat de financiële instellingen verplicht om 
vanaf 2015 elk jaar gegevens over de identiteit van 
Amerikaanse rekeninghouders en de inkomsten van 
de rekeningen mee te delen aan de Belgische fiscus, 
die op zijn beurt verplicht is om deze gegevens uit 
te wisselen met de Amerikaanse belastingsdienst 
(Internal revenue Service of IRS).

Ombudsfin heeft vier klachten behandeld, waarvan 
er drie aan het Ombudscollege werden voorgelegd. 
De klanten zijn niet bij de bank mogen blijven, maar 
kregen wel financiële compensatie aangeboden voor 
de ongemakken die de maatregel heeft veroorzaakt.

Het Ombudscollege heeft advies gevraagd aan 
het Interfederaal Gelijkekansencentrum, dat op 
9 september 2014 in een brief heeft gesteld dat 
de bank, door te weigeren om haar diensten nog 
langer te verstrekken aan personen die binnen het 
toepassingsgebied van de FATCA-wet vallen, tegelijk 
directe en indirecte discriminatie pleegt op basis 
van de nationaliteit, wat verboden wordt door de 
wet van 10 mei 2007. 

Het equivalente orgaan in Nederland, het College 
voor de Rechten van de Mens, bracht een advies 
in dezelfde zin uit op 2 april 2014. De klacht werd 
ingediend door een persoon met de dubbele 
nationaliteit. De beslissing van het Nederlandse 
orgaan luidt als volgt : “Anders gezegd : verweerster 
sluit de personen met de Amerikaanse nationaliteit 
uit van haar dienstverlening, enkel vanwege het 
feit dat zij deze nationaliteit bezitten.” Het College 
voor de Rechten van de Mens besluit daaruit dat er 
sprake is van een directe discriminatie.

3.   België heeft op 23 april 2014 met de Verenigde Staten een intergouvernementeel akkoord (IGA) gesloten dat de praktische modaliteiten 
vastlegt voor de wederzijdse uitwisseling van gegevens en de implementatie van FATCA.
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UITSLUITING VAN DE AMERIKAANSE KLANTEN : DISCRIMINATIE ?

Advies van het Ombudscollege

Het College sluit zich gedeeltelijk aan bij het advies van het Gelijkekansencentrum, aangezien in dit 
geval de praktijk als een vorm van discriminatie kan worden beschouwd. 

De bank verwijst naar de kosten die een aanpassing van haar informaticasysteem en haar 
werkorganisatie met zich meebrengt, alsook naar de terugkerende kosten van een regelmatige 
rapportering, die zij raamt op enkele honderdduizenden euro’s in totaal. Afgezien van het feit dat 
dit argument niet gestaafd wordt en in twijfel kan worden getrokken gezien het algemeen belang 
van de bank, is het discriminatieverbod in het Belgische en Europese rechtsstelsel een waarde die 
hoger wordt geschat dan het particuliere belang. Het economisch doel kan niet ingeroepen worden 
ter rechtvaardiging van het onderscheid dat gemaakt wordt. 

Voorts is het College van oordeel dat het evenmin bewezen is dat de uitsluiting van alle personen 
die onder toepassing van de FATCA-wet vallen, een adequate en noodzakelijke maatregel is voor de 
verwezenlijking van een wettig doel. 

Niettemin vestigt het College de aandacht erop dat de FATCA-wet sterk wordt bekritiseerd, omdat 
de Amerikaanse wetgever misbruik heeft gemaakt van zijn dominante economische positie om een 
wet op te leggen die nagenoeg universeel van toepassing is. Voor de overgrote meerderheid van de 
banken zijn de Amerikaanse markt en bepaalde financiële centra in de Verenigde Staten dermate 
belangrijk dat het niet naleven van de FATCA-wet gewoon ondenkbaar is.

Ook al berust de toepassing van de FATCA-wet op een verklaring van de operatoren dat zij die wet 
vrijwillig onderschrijven, toch kunnen zij niet anders dan die wet toepassen gezien de economische 
sancties die eraan zijn verbonden. 

De FATCA-wet heeft onvermijdelijk tot gevolg dat er discriminerend wordt gehandeld op het 
grondgebied van de andere Staten, doordat verplichtingen op het vlak van melding en rapportering 
worden opgelegd met betrekking tot personen die hoofdzakelijk op basis van hun nationaliteit 
worden aangeduid. 

Gezien de belangen die op het spel staan, de onvermijdelijke verplichting voor de bank om te verklaren 
dat zij zich aan de FATCA-wet zal houden, de rechtstreekse en onrechtstreekse discriminatie waartoe 
die wet leidt en de gevolgen verbonden aan een betaling aan een begunstigde met een rekening 
bij een instelling die de FATCA-verbintenis niet heeft onderschreven, is het College van oordeel 
dat een weigering van cliënten die onder de toepassing van de FATCA-wet vallen, voor de bank een 
adequate en noodzakelijke oplossing kan zijn voor het dilemma waarvoor zij stond als gevolg van 
een buitenlandse wetgeving zonder voorgaande in het internationaal recht.  

Het College stelt niettemin dat de bank haar intenties op een meer delicate manier had kunnen 
communiceren en de contractueel voorziene opzegtermijn op een soepelere manier had kunnen 
toepassen. Door iets gematigder gedrag had ze mogelijk veel kritische commentaren kunnen vermijden.

Het College heeft aan de bank gevraagd om een commercieel gebaar te stellen om de verzoeker te 
vergoeden voor de ongemakken die hij ondervindt, voor zover hij de schade kan bewijzen.

Gedeeltelijk gegronde klacht, advies gevolgd door de bank.

(dossier 2014.0956)
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Korte blik op enkele thema’s

Vincent, Christine, Serge 

Elke, Christel, Françoise, Bérengère  &  Grégory
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3. GRENSOVERSCHRIJDENDE KLACHTEN

3.1. FIN-NET

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 
bemidde-lings¬diensten van de financiële sector van 
het merendeel van de EU-lidstaten met het oog op de 
regeling van grens-overschrijdende 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 Commissie 
(http://europa.eu). 

3.2. 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 evenwel trachten door te verwijzen 
naar de juiste interne klachtendienst van de 
instelling. 

3.3. PRAKTISCHE VOORBEELDEN

In 2014 ontving Ombudsfin tien klachten in het 
kader van de FIN-NET-procedure. Niet alle klachten 
konden, bij gebrek aan een bevoegde Europese 
correspondent, worden behandeld. De vragen 
hadden meestal betrekking op problemen die zich 
voordeden bij courante bankverrichtingen : het niet 
ontvangen van een overgemaakt saldo, blokkering 
van een som geld bij de buitenlandse bank. Er waren 
ook enkele klachten over verrichtingen op effecten 
(blokkering, aankoop/verkoop). 
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€ 2.278 IN DE PLAATS VAN € 10 KOSTEN AANGEREKEND

Voor de aankoop van een huis in Spanje beslist de Belgische verzoeker een hypothecair krediet af te 
sluiten bij een Spaanse bank. De bank zou hem dossierkosten ten bedrage van € 10 in plaats van € 
2.278 hebben voorgesteld als hij een bijkomende verzekering afsloot.

De dossierstukken waren niet erg duidelijk, maar niets duidde erop dat de klant zulke hoge kosten 
verschuldigd was.

Na maanden van onderhandelen met het bemiddelingsorgaan in Spanje (Banco de España) heeft de 
bank beslist om de geïnde kosten aan verzoeker terug te betalen, maar na weken wachten was er 
nog altijd geen terugbetaling gedaan.

Ondertussen zegt verzoeker dat hij het slachtoffer is geworden van informaticafraude. Via zijn 
elektronische berichten, heeft hij ontdekt dat een fraudeur zijn computer heeft gehackt, zijn 
klachtenmails heeft gelezen en aan de Spaanse bank heeft gevraagd om de terugbetaling te storten 
op een rekening in Polen.

Ombudsfin heeft direct zijn Spaanse collega op de hoogte gebracht. Enkele dagen later heeft de 
klant het geld ontvangen op zijn rekening bij de Spaanse bank.

Opgeloste klacht.

(2013.1388)

Grensoverschrijdende klachten
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4. PRAKTISCHE INFORMATIE

4.1. EEN KLACHT INDIENEN BIJ  
OMBUDSFIN

4.1.1. Wanneer een klacht indienen ?
Opdat Ombudsfin een klacht kan behandelen, 
moeten meerdere voorwaarden vervuld zijn. 
Overzicht :

Wie kan een klacht indienen ?
• De natuurlijke personen die een klacht hebben 

betreffende hun privébelangen kunnen een 
beroep doen op Ombudsfin.

• De ondernemingen en zelfstandigen kunnen 
een klacht voorleggen betreffende :
• de uitvoering van een kredietcontract of
• een grensoverschrijdende betaling tot een 

maximumbedrag van 50.000 EUR. 

Tegen welke instelling kan men een klacht 
indienen ?
De klacht moet betrekking hebben op een instelling 
die aangesloten is bij Ombudsfin. Een lijst van alle 
aangesloten financiële instellingen is beschikbaar 
op de site www.ombudsfin.be.

In welk verband kan men een klacht indienen ?
Klachten betreffende alle diensten en producten 
die door de agentschappen worden voorgesteld, 
ongeacht het bedrag.

BEHALVE indien de klacht
• onvolledig is,
• niet binnen de bevoegdheden van Ombudsfin 

valt (bijv. schuldbemiddeling),
• al het voorwerp heeft uitgemaakt van een 

gerechtelijke procedure of in behandeling is 
door een rechtbank,

• niet vooraf behandeld werd door de bevoegde 
dienst van de financiële instelling. Voor de 
contactgegevens van die dienst kunt u de 
website www.ombudsfin.be raadplegen. Als 
de verzoeker geen (bevredigend) antwoord 
heeft ontvangen binnen een redelijke termijn 
(van ongeveer een maand), mag hij zich tot 
Ombudsfin richten.

4.1.2. Hoe een klacht indienen ?
De procedure bij Ombudsfin verloopt volledig 
schriftelijk.
Indien een verzoeker beslist een beroep te doen op 
Ombudsfin, bezorgt hij hem :
• een schriftelijke uiteenzetting van het 

probleem,
• een kopie van de correspondentie die werd 

uitgewisseld met de bevoegde dienst van de 
financiële instelling,

• alsook een kopie van alle relevante documenten 
die nuttig zijn voor het onderzoek van de 
klacht (bijvoorbeeld rekeningafschrift, 
inschrijvingsborderel, …).

De documenten kunnen als volgt 
worden bezorgd :

Per brief aan het adres
Ombudsfin
Belliardstraat 15-17, bus 8
1040 Brussel

Per e-mail
ombudsman@ombudsfin.be

Online op
www.ombudsfin.be 

Per fax op het nummer
02 545 77 79

4.1.3. Hoe werkt Ombudsfin?
Ombudsfin stuurt het dossier allereerst 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.

Na afloop van het onderzoek van de klacht stelt de 
Ombudsman een advies op. Alvorens dat aan de 
partijen wordt bezorgd, moet de Vertegenwoordiger 
van de consumenten het advies goedkeuren.
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Praktische informatie

Indien de Vertegenwoordiger van de consumenten 
en de Ombudsman een verschillende mening zijn 
toegedaan, wordt het dossier voorgelegd aan 
het Ombudscollege. Wanneer een dossier een 
principekwestie aan de orde stelt of wanneer 
het een meer complex dossier betreft, wordt het 
dossier eveneens voor advies voorgelegd aan het 
Ombudscollege.

4.1.4. Bindende kracht van de adviezen
De adviezen die door Ombudsfin of door het 
Bemiddelingscollege worden uitgebracht, zijn niet 
bindend. De financiële instelling is vrij het advies al 
dan niet te volgen. De adviezen in het kader van de 
basisbankdienst zijn echter wel bindend en dienen 
gevolgd te worden door de financiële instelling. 

4.1.5. Het beroep op Ombudsfin is gratis
Het beroep op Ombudsfin is volledig gratis voor 
particulieren. Ondernemingen die een klacht 
voorleggen betreffende een grensoverschrijdende 
betaling van maximaal 50.000 EUR worden 50 EUR 
kosten aangerekend.
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5.  SAMENWERKING

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 geeft 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 

5.1.2. 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. FIN-NET
Zie punt 3.

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

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.

5.3. 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 INFO2014 (28/09/2014–2/10/2014), waar 
o.a. de volgende punten op de agenda stonden :
• Independent review on transparency & 

governance 
• Where do we see the banking/investment 

sector in a five years’ timeline?
• In the year 2016 what emphasis do we expect 

the relevant FSO scheme to be addressing ?
• How do we encourage more countries to 

develop FSO schemes?
• Fairness
• Should new schemes be voluntary or mandatory?
• People management and development
• Funding



OO
OO35

Samenstelling van de organen van Ombudsfin

6. SAMENSTELLING VAN DE ORGANEN 
VAN OMBUDSFIN

6.1. OMBUDSFIN

Ombudsman
Françoise Sweerts

Vertegenwoordiger van de consumenten
Grégory Renier

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

Assistenten
Serge Henris, Christel Speltens

6.2. HET OMBUDSCOLLEGE

Onafhankelijk voorzitterschap
Aloïs Van Oevelen, Marie-Françoise Carlier

Deskundigen aangesteld door de financiële sector
Martine Mannès, Nadine Spruyt,  
Eric Struye de Swielande

Deskundigen aangesteld door consumenten-
verenigingen
Nicolas Claeys, Frédéric de Patoul, Luc Jansen

6.3. HET BEGELEIDINGSCOMITÉ

Vertegenwoordigers van de overheid
Séverine Waterbley
Voorzitter, FOD Economie, Directeur-generaal 
Regulering
Plaatsvervangend voorzitter : Francis Deryckere, 
vertegenwoordiger van de Minister

Vertegenwoordigers van de financiële sector
Tom Boedts, Ivo Van Bulck, Wien De Geyter

Vertegenwoordigers van de consumenten-
verenigingen
Leden: 
Jean-Philippe Ducart, Christophe Quintard, 
3de vertegenwoordiger nog aan te duiden
Plaatsvervangers: 
Pieter-Jan De Koning, Françoise Domont

6.4. DE RAAD VAN BESTUUR 

Voorzitter
Michel Vermaerke, CEO Febelfin

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