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Ombudsfin heeft een sterke stijging (18,9%) van het aantal aanvragen geregistreerd in 2018:  
4.295 aanvragen van consumenten en ondernemingen waarvan 98 vragen om informatie en 
4.197 klachten.  

Deze belangrijke stijging is het rechtstreekse gevolg van het record aantal klachten van 
consumenten in verband met betalingen en betaalrekeningen. Een belangrijk aantal dossiers 
betrof de betwisting van frauduleuze verrichtingen.  
Ombudsfin brengt in herinnering dat klanten nooit codes of bancaire gegevens mogen 
meedelen aan derden. Te veel consumenten laten zich nog in de val lokken door de listen van 
fraudeurs.  

94,7% van de klachten van consumenten die ontvankelijk en gegrond werd verklaard, werd 
opgelost. 

Klachten van consumenten in 2018 

Het aantal ingediende dossiers van consumenten bij Ombudsfin is nog verder toegenomen in 2018 (3.986 
aanvragen of een stijging van 20,5%). Niet alle ingediende dossiers worden echter ontvankelijk verklaard. 
Een aanzienlijk deel van de dossiers wordt in eerste lijn doorverwezen naar de financiële instelling, die een 
maand de tijd heeft om te proberen het geschil zelf op te lossen. Het aantal ontvankelijk verklaarde klachten 
(921) is met 7,7% gestegen ten opzichte van 2017. In deze ontvankelijke klachten gebeurde een analyse en 
werd een bemiddeling opgestart. 55,2% van deze klachten werd gegrond bevonden. Voor 94,7% van de 
gegronde klachten werd een minnelijke oplossing gevonden. 
 
Meest voorkomende klachten van consumenten 

In 2018 was het belangrijkste thema van de klachten « Betalingen en betaalrekeningen » (454 dossiers). Dit thema 
vertegenwoordigde nagenoeg 50% van alle geanalyseerde klachten.  

1. De klachten over betalingen en betaalrekeningen zijn opnieuw sterk toegenomen (454 dossiers in 2018, 
118 dossiers meer dan in 2017) en vertegenwoordigen 49,3% van de ontvankelijke klachten. Het is de 
eerste keer dat een thema bijna 50% van de ontvankelijke klachten vertegenwoordigt. Een aanzienlijk 
aantal betreft betwiste verrichtingen omwille van fraude aan de hand van veiligheidsgegevens van de 
kaart (online bankieren). Andere klachten gingen over de beëindiging van de cliëntenrelatie, 
geldafhalingen aan de automatische loketten en kosten bij internationale betalingen. Ombudsfin heeft ook 
een belangrijk aantal klachten behandeld over de bankverhuisdienst (50) gelinkt aan de integratie van 
Record Bank in ING. Naar aanleiding van de integratie ontving ING heel wat aanvragen en liep de 
uitvoering van bepaalde orders vertraging op. 
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2. Het aantal klachten over consumentenkrediet (107 dossiers) en hypothecair krediet (124 dossiers) is 
gedaald. De klachten ontstaan meestal door meldingen bij de NBB en het niet begrijpen van de 
afrekeningen.  

3. Het aantal klachten over beleggingen is licht gestegen : 141 dossiers of 15 dossiers meer dan in 2017. 
Dit thema vertegenwoordigt 15,31% van de klachten. Vele beleggers hebben vragen bij de fiscaliteit van 
toepassing op effectentransacties. 

4. Tot slot, heeft het College van Experten, waaraan complexe of principiële dossiers worden voorgelegd, 
24 dossiers behandeld in 2018. 

Klachten van ondernemingen in 2018  

Het aantal ingediende dossiers door ondernemingen (309 dossiers) is ongeveer stabiel gebleven, terwijl 
het aantal ontvankelijke klachten van ondernemingen (105) verder is gedaald met 12,5% in vergelijking met 
2017. 30,2% van de klachten van ondernemingen waarin Ombudsfin een tussenkomst van de bank vroeg 
(86 dossiers), kon worden opgelost. In 69,8% van de gegronde klachten kon geen akkoord gevonden 
worden, zelfs wanneer de bank een voorstel deed (60 dossiers). 

Voornaamste klachten van ondernemingen 
De meeste klachten (63,81%) hadden betrekking op de weigering of modaliteiten van een vervroegde terugbetaling 
van een investeringskrediet (67 dossiers): ofwel weigert de bank de vervroegde terugbetaling, ofwel vraagt ze een 
funding loss die de ondernemer te hoog acht.  
Verder ging het in een aantal dossiers (9) om de garantie (borg) van de zaakvoerder voor kredieten aan zijn 
onderneming die hij vervolgens verkocht en waarbij hij het bestaan van de borgstelling vergeten was. 
De integratie van Record Bank in ING heeft ook enkele problemen veroorzaakt voor ondernemers die een 
professioneel krediet hadden bij Record Bank. Zij werden verplicht een rekening bij ING te hebben voor de 
terugbetaling van hun krediet terwijl het contract een terugbetaling via een rekening bij een andere bank toeliet.  

Wanneer komt Ombudsfin tussen? 
Elk geschil moet eerst aan de financiële instelling worden voorgelegd die dan de mogelijkheid heeft om zelf een 
oplossing voor te stellen. Wanneer dit niet het gewenste resultaat oplevert voor de cliënt, kan hij zich tot Ombudsfin 
wenden. 

Meer informatie 
JAARVERSLAG OMBUDSFIN 2018  -  Beschikbaar op www.ombudsfin.be 

 
Contactpersoon 
Françoise Sweerts, Ombudsman : 02/545 77 70 
 


