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Toelichting 

 

In dit overzicht treft u de uitspraken aan van het Klachteninstituut Financiële Dienstverlening 

(KIFID) gedaan in de categorie ‘Beleggen’. In dit overzicht zijn alle bindend en niet bindende 

adviezen opgenomen die in de tweede helft van 2014  zijn uitgebracht. 

 

In de tweede helft van 2014 heeft de Geschillencommissie 46 uitspraken gedaan en de Commissie 

van Beroep heeft 10 uitspraken gedaan. 

 

Dit overzicht bevat uitsluitend de samenvattingen van de desbetreffende bindende en niet bindende 

adviezen zoals deze door het Kifid op haar eigen website (www.kifid.nl) zijn gepubliceerd. Voor de 

vindbaarheid hebben wij de nummers van de uitspraken vermeld. Op deze manier kunt u de gehele 

uitspraak raadplegen via de site van het Kifid.  

 

Wij hopen dat u aan de hand van dit overzicht een beter inzicht heeft in de uitspraken gedaan door 

het Kifid.  

 

Indien u opmerkingen en/of suggesties heeft, dan vernemen wij dat graag van u.  

 

 

Amsterdam, januari 2015  
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UITSPRAKEN COMMISSIE VAN BEROEP 

Hieronder de uitspraken in de categorie ‘Beleggen’ gedaan in de tweede helft van 2014 door de 

Commissie van Beroep Financiële diensten. 

 ___________________________________________________________________ 

 

1. CvB 2014-021 d.d. 1 juli 2014 (Bindend)  

Beleggen, effectenlease. Belanghebbende is niet-ontvankelijk op grond van artikel 10.1 sub a 

van het oude Reglement Geschillencommissie Financiële Dienstverlening. Er is meer dan een 

jaar is verstreken tussen het tijdstip waarop belanghebbende van de feiten waarop het geschil 

betrekking heeft kennis heeft genomen of redelijkerwijs kennis had kunnen nemen en het 

tijdstip waarop de klacht aan de bank is voorgelegd. 

 

2. CvB 2014-022 d.d. 1 juli 2014 (Bindend)  

Vermogensbeheer. Belanghebbende heeft op het vragenformulier vermeld dat zij met de 

vermogensbeheerder is overeengekomen dat zij 8% rendement zou hebben en dat zij haar 

inleg voor 100% zou terugkrijgen. Vermogensbeheerder heeft daarop onvoldoende geverifieerd 

of het overeengekomen beleggingsprofiel passend was voor belanghebbende. De 

Beroepscommissie gaat ervan uit dat indien er wel overleg had plaatsgevonden, 

belanghebbende had gekozen voor beleggingen in solide vastrentende waarden. 

 

3. CvB 2014-023 d.d. 30 juli 2014 (Bindend)  

Vervolg op tussenuitspraak van 9 december 2013. Geen redenen om terug te komen van 

gegeven eindbeslissingen. Vaststelling van niet als vastrentende waarden aan te merken 

producten. Schadeberekening door vergelijking van het met de niet-vastrentende waarden 

behaalde resultaat met de toepasselijke benchmark. 

 

4. CvB 2014-024 d.d. 30 juli 2014 (Bindend)  

Beleggingsadvies. Aankoop perpetuele obligaties. Niet relevant op wiens initiatief de 

producten zijn aangekocht omdat is gebleken dat de aankopen vooraf met de bank zijn 

besproken en de bank daarover advies heeft gegeven. Of en in hoeverre de aankoop van 

perpetuele obligaties als vastrentende waarden had mogen worden geadviseerd, hangt af van 

de omstandigheden van het geval. Voor de beoordeling daarvan valt geen richtsnoer te geven, 

zoals de Geschillencommissie heeft gedaan. Uitgangspunt is de overeenkomst. Defensief 

profiel, inkomensdoelstelling en middellange beleggingshorizon. Andere relevante 

omstandigheden. Verplichting om te waarschuwen voor risico’s baat belanghebbende niet 

omdat belanghebbende zich heeft laten bijstaan door een deskundig te achten kennis. 

Advisering door de bank is ook na aankoop adequaat geweest. Geen tekortkoming bank. 
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5. CvB 2014-026 d.d. 3 september 2014 (Bindend)  

Vermogensbeheerovereenkomst. Niet tevoren aan de vermogensbeheerder voorgelegde klacht. 

Uitleg van de zin: “Het risico komt overeen met een 100% obligatieportefeuille. 

 

6. CvB 2014-027 d.d. 3 september 2014 (Bindend)  

Vermogensbeheer. Gelden geleend van een vennootschap waarvan belanghebbende directeur 

en enig aandeelhouder is. Vrij belegbaar vermogen? Aan de instelling kan in de gegeven 

omstandigheden niet worden verweten dat zij nog nadere vragen ter vaststelling van de 

herkomst had moeten stellen. 

 

7. CvB 2014-031 d.d. 6 oktober 2014 (bindend)  

Beleggingsverzekeringen. Beroep tegen beslissing van de voorzitter van de 

geschillencommissie, waarbij verzoek tot aanhouding is afgewezen. Het antwoord op de 

prejudiciële vragen van de rechtbank Rotterdam kan van belang zijn voor de uitkomst van de 

onderhavige zaken. Een behoorlijke procesorde brengt mee, mede in aanmerking genomen de 

ook voor de Geschillencommissie geldende verplichting de volle werking van het Unierecht te 

verzekeren, dat de behandeling van de onderhavige zaken wordt aangehouden totdat het Hof 

van Justitie van de EU de prejudiciële vragen heeft beantwoord. De Richtlijn ADR 

consumenten en andere EU-regels verzetten zich niet tegen aanhouding. 

 

8. CvB 2014-032 d.d. 15 oktober 2014 (bindend)  

Effectenlease. Dwaling, misleiding bij de totstandkoming van de overeenkomst. 

Schadeberekening en eigen schuld; toepassing van de door de Hoge Raad in zijn arresten van 5 

juni 2009 geformuleerde uitgangspunten. 

 

9. CvB 2014-033 d.d. 15 oktober 2014 (Bindend)  

Effectenlease. Dwaling, misleiding bij de totstandkoming van de overeenkomst. 

Schadeberekening en eigen schuld; toepassing van de door de Hoge Raad in zijn arresten van 5 

juni 2009 geformuleerde uitgangspunten. 

 

 

10. CvB 2014-034 d.d. 15 oktober 2014 (Bindend)  

Effectenlease. Dwaling, misleiding bij de totstandkoming van de overeenkomst. 

Schadeberekening en eigen schuld; toepassing van de door de Hoge Raad in zijn arresten van 5 

juni 2009 geformuleerde uitgangspunten. 
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UITSPRAKEN GESCHILLENCOMMISSIE 

Hieronder de uitspraken in de categorie ‘Beleggen’  gedaan in de tweede helft van 2014 door de 

Geschillencommissie Financiële diensten. 

____________________________________________________________________ 

1. GFD 2014-257 d.d. 3 juli 2014 (Bindend)  

Vanaf maart 2005 bestaat tussen partijen een beleggingsrelatie op basis van advies. 

Consument heeft in juli 2005 5,25% perpetuele obligaties van Royal Bank of Scotland Group 

Plc (hierna: de RBS Perpetuals) voor een aankoopsom van € 500.000,- (nominale waarde) 

gekocht. Consument vordert het door hem geleden verlies op deze effecten, de overgeslagen 

couponrente over 24 maanden en de door hem gemaakte en nog te maken kosten voor dit 

geschil. De Commissie overweegt dat Consument, ook al was hij wel voldoende voorgelicht 

over de kenmerken en risico’s van de betreffende effecten, toch de effecten had gekocht. De 

schadevergoedingsvordering op basis van tekortschieten in de precontractuele 

informatieplicht wordt dan ook afgewezen. De Commissie overweegt verder dat het advies tot 

aankoop van deze effecten voor dit aankoopbedrag, gelet op de opbouw van de beleggings- en 

obligatieportefeuille, aanvaardbaar was geweest tot een bedrag van € 250.000,- (nominale 

waarde). Aan Consument wordt dan ook alleen een schadevergoeding toegekend voor de 

aankoop van de effecten voor zover dit boven het aankoopbedrag van € 250.000,- aan 

nominale waarde ligt. De Commissie begroot deze schade op € 82.500,-. 

 

2. GFD 2014-260 d.d. 8 juli 2014 (Bindend) 

Consument baseert zijn vordering in hoofdzaak op de stelling dat Aangeslotene hem tijdens 

het telefoongesprek op 13 januari 2013 onjuist en onvolledig en/of ten onrechte niet heeft 

geïnformeerd. De Commissie stelt vast dat de inhoud van het telefoongesprek op 13 januari 

2013 tussen Consument en een medewerker van Aangeslotene niet is komen vast te staan. Nu 

Aangeslotene hetgeen Consument stelt betwist, kan niet worden vastgesteld dat zij aan 

Consument onjuiste informatie heeft verstrekt. Dat de informatie mogelijk onvolledig is 

geweest, dat wil zeggen niet de inhoud had die Consument achteraf graag had willen krijgen, 

maakt niet dat Aangeslotene voor de eventuele negatieve gevolgen binnen de 

beleggingsportefeuille van Consument aansprakelijk is. De medewerker had immers volgens 

Aangeslotene de betreffende wetenschap ook niet, en had die naar het oordeel van de 

Commissie overigens ook niet met Consument mogen delen. De vordering wordt afgewezen. 
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3. GFD 2014-267 d.d. 14 juli 2014 (Bindend)  

De Commissie begrijpt dat Consument zijn vordering in hoofdzaak baseert op de stelling dat 

Consument door Aangeslotene onjuist is voorgelicht over de inrichting van zijn 

beleggingsportefeuille. De Commissie stelt vast dat de inrichting van de beleggingsportefeuille 

in overeenstemming is met de asset-allocatie behorend bij het beleggingsprofiel 

‘Maatwerkportefeuille Gebalanceerd’. Hierbij is het risico van de beleggingsportefeuille van 

Consument vergelijkbaar met het risico van een 100% obligatieportefeuille, rekening houdend 

met de door partijen overeengekomen termijn van beleggen van minimaal tien en maximaal 

vijftien jaar. Gelet op het voorgaande oordeelt de Commissie dat het door Aangeslotene 

uitgevoerde vermogensbeheer niet wezenlijk afwijkt van hetgeen tussen partijen is 

overeengekomen. Van een tekortkoming in de uitvoering van het vermogensbeheer aan de 

zijde van Aangeslotene is dan ook geen sprake. 

 

4. GFD 2014-268 d.d. 14 juli 2014 (Bindend)  

Adviesrelatie. Volgens de belegger heeft de bank te risicovolle optietransacties geadviseerd. 

Verder is volgens de belegger de portefeuille onvoldoende gespreid, als gevolg van de adviezen 

van de bank. Naar het oordeel van de Commissie is niet gebleken dat de bank is 

tekortgeschoten door het adviseren van te risicovolle optieposities. Wel is een te groot 

percentage perpetuals en floaters geadviseerd. De vordering wordt gedeeltelijk toegewezen. 

 

5. GFD 2014-269 d.d. 14 juli 2007 (Bindend)  

Adviesrelatie. Volgens de belegger heeft de bank te risicovolle transacties geadviseerd. Naar 

het oordeel van de Commissie is de bank tekortgeschoten door het risicoprofiel aan te passen 

wegens het toegenomen risico in de portefeuille, zonder dat gebleken is dat zij voor het 

vaststellen van het risicoprofiel inlichtingen heeft ingewonnen over de beleggingsdoelstelling 

en risicobereidheid van de belegger. Het is echter niet gebleken dat de gestelde schade door dit 

tekortschieten is veroorzaakt, zodat de vordering wordt afgewezen. 

 

6. GFD 2014-276 d.d. 18 juli 2014  

Vermogensbeheer. De belegger stelt dat de portefeuille te offensief is ingericht. Naar het 

oordeel van de Commissie is niet tijdig geklaagd in de zin van artikel 6:89 BW. Daarbij is van 

belang dat het de belegger reeds in 2008 duidelijk is geworden dat de portefeuille risicovoller 

was ingericht dan hij wenste, terwijl hij pas drie jaar daarna bij de vermogensbeheerder heeft 

geklaagd. 
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7. GFD 2014-281 d.d. 23 juli 2014  

De Commissie concludeert dat Consument niet ontvankelijk is in zijn klacht wegens 

overschrijding van de in artikel 15 van het Reglement Ombudsman & Geschillencommissie 

Financiële Dienstverlening gestelde termijn. 

 

8. GFD 2014-282 d.d. 23 juli 2014 

Ten aanzien van het in het kader van de Overeenkomst gedane beroep van Consument op 

artikel 1:88 BW overweegt de Commissie dat het beroep op vernietiging niet kan slagen. Ten 

aanzien van de overige klachten van oordeelt de Commissie dat Consument geen Consument is 

in de zin van artikel 1 van het Reglement Ombudsman & Geschillencommissie Financiële 

Dienstverlening en de Commissie om die reden de klacht niet in behandeling kan nemen. 

 

9. GFD 2014-283 d.d. 23 juli 2014 

De Commissie concludeert dat Consument niet ontvankelijk is in zijn klacht: er is te veel tijd 

verstreken tussen het ‘gewaarwordingsmoment’ en het voorleggen van de klacht. De klacht is 

om die reden niet-ontvankelijk. 

 

10. GFD 2014-286 d.d. 23 juli 2014 

Vermogensbeheer. De belegger stelt dat de portefeuille te offensief is ingericht. Naar het 

oordeel van de Commissie is niet tijdig geklaagd in de zin van artikel 6:89 BW. Daarbij is van 

belang dat het beheer in 2009 is beëindigd, terwijl de belegger zich pas drie jaar daarna bij de 

vermogensbeheerder heeft beklaagd over het gevoerde beleggingsbeleid. 

 

11. GFD 2014-288 d.d. 29 juli 2014 

Ten aanzien van het in het kader van de Overeenkomst gedane beroep van Consument op 

artikel 1:88 BW overweegt de Commissie dat het beroep op vernietiging niet kan slagen. Ten 

aanzien van de overige klachten van oordeelt de Commissie dat Consument geen Consument is 

in de zin van artikel 1 van het Reglement Ombudsman & Geschillencommissie Financiële 

Dienstverlening en de Commissie om die reden de klacht niet in behandeling kan nemen. 

 

12. GFD 2014-289 d.d. 29 juli 2014 

De Commissie concludeert dat Consument niet ontvankelijk is in zijn klacht wegens 

overschrijding van de in artikel 15 van het Reglement Ombudsman & Geschillencommissie 

Financiële Dienstverlening gestelde termijn. 
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13. GFD 2014-290 d.d. 29 juli 2014 

De Commissie concludeert dat Consument niet ontvankelijk is in zijn klacht wegens 

overschrijding van de in artikel 15 van het Reglement Ombudsman & Geschillencommissie 

Financiële Dienstverlening gestelde termijn. 

 

14. GFD 2014-305 d.d. 25 oktober 2014 (Bindend)  

Spaarkasovereenkomst. De Commissie is van oordeel dat de door Aangeslotene verstrekte 

informatie misleidend is nu daaruit volstrekt onvoldoende blijkt dat de gesloten 

spaarkasovereenkomst geen spaarproduct is maar dat deze gekenmerkt wordt door een 

combinatie van sparen, beleggen en verzekeren en dat Consument onvoldoende is gewezen op 

de risico’s die aldus aan het onderhavige product verbonden waren. De Commissie acht het 

voldoende aannemelijk dat Consument indien zij op de juiste wijze was geïnformeerd, de 

overeenkomst niet zou hebben gesloten. Van Consument mag echter worden verwacht dat zij 

de aan haar verstrekte informatie aandachtig doorleest en dat zij daarover zo nodig kritische 

vragen stelt. Indien Consument dat had gedaan had zij, met enige moeite, kunnen ontdekken 

dat zij zou gaan beleggen en dus koersrisico zou gaan lopen. Aldus heeft zij deels ook zelf 

schuld aan het ontstaan van haar schade en moet deze in zoverre voor haar rekening blijven. 

Vordering gedeeltelijk toegewezen. 

 

15. GFD 2014-314 d.d. 25 augustus 2014 

Vermogensadvies en vermogensbeheer. Aangeslotene heeft in zijn hoedanigheid van adviseur 

aan Consument een constructie geadviseerd waarbij met het vermogen van Consument een 

Lijfrente bij een derde werd aangekocht, welke Lijfrente op basis van een 

vermogensbeheerovereenkomst tussen die derde en Aangeslotene door Aangeslotene werd 

belegd. Consument stelt onder meer dat Aangeslotene de Lijfrente gezien de risico’s en de 

korte beleggingshorizon niet had mogen adviseren en dat de portefeuille te risicovol was 

ingericht. Consument vordert vergoeding van de geleden verliezen. Het verweer van 

Aangeslotene dat de Commissie de klacht niet in behandeling kan nemen omdat Consument 

niet binnen bekwame tijd heeft geprotesteerd in de zin van artikel 6:89 BW wordt afgewezen. 

Naar het oordeel van de Commissie komt de portefeuille-inrichting niet overeen met de 

beleggingsdoelstellingen en risicobereidheid van Consument. Het advies van Aangeslotene was 

niet deugdelijk. De vordering van Consument wordt toegewezen. 

 

16. GFD 2014-320 d.d. 5 september 2014 (Bindend) 

De belegger stelt dat hij door de bank of de tussenpersoon ontoereikend is voorgelicht over het 

aangeboden beleggingsproduct. Naar het oordeel van de Commissie is deze stelling 

onvoldoende onderbouwd. Het is immers niet duidelijk geworden welke tussenpersoon dit is 

geweest, of het al dan niet een zelfstandige tussenpersoon was en evenmin op welke wijze de 
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belegger door deze tussenpersoon is voorgelicht over de kenmerken en risico’s van het 

product. De vordering wordt afgewezen. 

 

17. GFD 2014-321 d.d. 5 september 2014 (Bindend)  

Einduitspraak na tussenbeslissing waarin de Commissie partijen gelegenheid heeft geven 

zelfstandig een berekening van de schade over te leggen overeenkomstig hetgeen in de 

tussenbeslissing is bepaald. De Commissie volgt de door Consument berekende 

schadevergoeding niet. De Commissie stelt vast dat Aangeslotene de schade heeft berekend 

overeenkomstig hetgeen in de tussenbeslissing is bepaald. 

 

18. GFD 2014-335 d.d. 22 september 2014 

Vermogensbeheer. De belegger stelt dat de portefeuille te offensief is ingericht. Naar het 

oordeel van de Commissie is niet tijdig geklaagd in de zin van artikel 6:89 BW. Daarbij is van 

belang dat de belegger reeds in 2009 duidelijk was geworden dat de portefeuille risicovoller 

was dan hij wenste. Voorts was hij in 2009 bekend geworden met verwijtbaar handelen van de 

vermogensbeheerder evenals het verzaken van de zorgplicht die op een vermogensbeheerder 

rust. De belegger heeft zich echter pas vier jaar daarna bij de vermogensbeheerder beklaagd 

over het gevoerde beleggingsbeleid. 

 

19. GFD 2014-336 d.d. 23 september 2014 (Bindend)  

De vermogensbeheerder erkent dat zij toerekenbaar jegens Consumenten is tekortgeschoten in 

de nakoming van haar verplichtingen als redelijk handelend en redelijk bekwaam financieel 

dienstverlener. Op basis van de risico enquête had zij de beleggingsportefeuille nooit op deze 

wijze mogen gaan beheren. Nu de schade niet nauwkeurig kan worden vastgesteld, wordt het 

schadevergoedingsbedrag door de Commissie op grond van art. 6:97 BW geschat. De vordering 

wordt toegewezen. 

 

20. GFD 2014-339 d.d.25 september 2014 

Aandelenlease. Aangezien er sprake is van een vaststellingsovereenkomst en partijen aldus een 

schikking overeen zijn gekomen, dient de Commissie het er voor te houden dat tussen partijen 

geen geschil meer bestaat. Bovendien is het aanbieden of sluiten van een 

vaststellingsovereenkomst niet te beschouwen als een financiële dienst in de zin van het 

Reglement. Ook daarom is derhalve geen sprake (meer) van een geschil tussen partijen 

waarover de Commissie kan oordelen. Dit brengt mee dat de Commissie de klacht niet in 

behandeling kan nemen. 
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21. GFD 2014-340 d.d. 25 september 2014 

Aandelenlease. Naar het oordeel van de Commissie moet het ervoor worden gehouden dat het 

enige, volgens Consument nog bestaande, punt van geschil is gelegen in de proceskosten. De 

Commissie is met Aangeslotene van oordeel dat een aanspraak op vergoeding van 

proceskosten, meer in het bijzonder de kosten van deskundige bijstand, niet is aan te merken 

als een geschil over een financiële dienst in de zin van het Reglement Ombudsman en 

Geschillencommissie Financiële Dienstverlening. Er is dus niet voldaan aan de in dit 

Reglement gestelde voorwaarden voor het in behandeling nemen van een klacht. 

 

22. GFD 2014-341 d.d. 25 september 2014 

Aandelenlease. De processtukken geven steun aan de stelling van Aangeslotene dat Consument 

de haar aangeboden vaststellingsovereenkomst uiteindelijk zonder voorbehoud heeft 

aanvaard. Het door Consument betrokken standpunt dat ook na het aanvaarden van deze 

vaststellingsovereenkomst nog een of meer punten van geschil zijn blijven bestaan waarover de 

Commissie kan oordelen is derhalve – na betwisting – onvoldoende onderbouwd. Het 

aanbieden of sluiten van een vaststellingsovereenkomst is niet te beschouwen als een 

financiële dienst in de zin van het Reglement. Ook daarom is derhalve geen sprake (meer) van 

een geschil tussen partijen waarover de Commissie kan oordelen. Dit brengt mee dat de 

Commissie de klacht niet in behandeling kan nemen. 

 

23. GFD 2014-342 d.d. 25 september 2014 

Aandelenlease. Aangezien er sprake is van een vaststellingsovereenkomst en partijen aldus een 

schikking overeen zijn gekomen, dient de Commissie het er voor te houden dat tussen partijen 

geen geschil meer bestaat. Bovendien is het aanbieden of sluiten van een 

vaststellingsovereenkomst niet te beschouwen als een financiële dienst in de zin van het 

Reglement. Ook daarom is derhalve geen sprake (meer) van een geschil tussen partijen 

waarover de Commissie kan oordelen. Dit brengt mee dat de Commissie de klacht niet in 

behandeling kan nemen. 

 

24. GFD 2014-343 d.d. 25 september 2014 

Aandelenlease. Ten aanzien van het in het kader van de Overeenkomst gedane beroep van 

Consument op artikel 1:88 BW overweegt de Commissie dat het beroep op vernietiging niet 

kan slagen. Ten aanzien van de overige klachten concludeert de Commissie dat Consument 

niet-ontvankelijk is in zijn klacht: er is te veel tijd verstreken tussen het 

‘gewaarwordingsmoment’ en het voorleggen van de klacht. De klacht is om die reden niet-

ontvankelijk. 
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25. GFD 2014-344 d.d. 25 september 2014 

Aandelenlease. De Commissie concludeert dat Consument niet-ontvankelijk is in zijn klacht 

wegens overschrijding van de in artikel 15.2 van het Reglement gestelde termijn. 

 

26. GFD 2014-345 d.d. 25 september 2014 

Aandelenlease. De Commissie concludeert dat Consument niet-ontvankelijk is in zijn klacht: er 

is te veel tijd verstreken tussen het ‘gewaarwordingsmoment’ en het voorleggen van de klacht. 

 

27. GFD 2014-346 d.d. 25 september 2014 

Aandelenlease. De Commissie concludeert dat Consument niet-ontvankelijk is in zijn klacht: er 

is te veel tijd verstreken tussen het ‘gewaarwordingsmoment’ en het voorleggen van de klacht. 

Het argument van Consument dat hij stuitingsbrieven heeft gestuurd en daarmee tijdig heeft 

geklaagd gaat niet op, nu stuiting slechts ziet op de verjaring ingevolge artikel 3:306 BW e.v. 

en niet op de in het Reglement van de Commissie opgenomen (niet) 

ontvankelijkheidsgronden. 

 

28. GFD 2014-347 d.d. 25 september 2014 

Aandelenlease. De Commissie concludeert dat Consument niet-ontvankelijk is in zijn klacht: er 

is te veel tijd verstreken tussen het ‘gewaarwordingsmoment’ en het voorleggen van de klacht. 

 

29. GFD 2014-348 d.d. 25 september 2014 (Bindend)  

Aandelenlease. Aangeslotene heeft geen contractbreuk gepleegd door een kennisgeving van 

voorgenomen beëindiging te versturen en heeft ook niet onrechtmatig gehandeld door de 

effectenleaseovereenkomsten na het door Consument gemaakte bezwaar voort te zetten. Niet 

aannemelijk is geworden dat de effectenleaseovereenkomsten van Consument zijn voortgezet 

onder andere condities dan daarvoor golden, en het is evenmin aannemelijk dat Aangeslotene, 

indien zij het door Consument gemaakte bezwaar had opgevat als uitsluitend gericht tegen de 

wijze van verrekening van het resultaat, een ander en voor Consument voordeliger aanbod had 

gedaan of had behoren te doen. De vordering van Consument wordt derhalve afgewezen. 

 

30. GFD 2014-352 d.d. 26 september 2014 (Bindend)  

Relatie van execution only met een buitenlandse partij, die is aangegaan door de bemiddeling 

van een Nederlandse financiële dienstverlener. Deze laatste heeft volgens de belegger niet 

adequaat gereageerd op klachten over de onjuiste berekening (o.a. van marginverplichting en 

bestedingsruimte). Naar het oordeel van de Commissie is inderdaad niet adequaat gereageerd, 

maar ontbreekt het aan het vereiste causaal verband met de gestelde schade. De vordering 

wordt afgewezen. 
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31. GFD 2014-354 d.d. 26 september 2014 

Vermogensadvies. De belegger stelt dat de lijfrente wegens de daarmee verbonden risico’s niet 

had mogen worden geadviseerd en dat de opbouw van de portefeuille niet overeen kwam zijn 

profiel. Naar het oordeel van de Commissie is onvoldoende gesteld waaruit zou blijken dat de 

lijfrente niet had mogen worden geadviseerd. Ook ten aanzien van de opbouw van de 

portefeuille is door de belegger onvoldoende gesteld en is de schade onvoldoende onderbouwd. 

Het ontbreekt aan vaststaande feiten waaruit volgt dat de belegger schade heeft geleden 

vanwege de verstrekte adviezen en het gevoerde beleid. 

 

32. GFD 2014-361 d.d. 2 oktober 2014 (Bindend)  

Consument en haar partner zijn een hypothecaire geldlening met de geldverstrekker 

aangegaan. Partijen zijn daarbij overeengekomen dat Consument - tot zekerheid van de aan 

haar en haar partner verstrekte geldlening - een bepaald bedrag op een beleggingsrekening bij 

Aangeslotene stort. Deze beleggingsrekening is verpand aan de geldverstrekker. De klacht van 

Consument ziet op haar verzoek aan Aangeslotene om medewerking te verlenen aan het 

overboeken van de gelden naar een rekening bij een andere bank, de op de beleggingsrekening 

van toepassing zijnde algemene voorwaarden en op het door haar geleden rendementsverlies 

op de beleggingen. De laatste vordering wordt - naar redelijkheid - toegewezen tot een bedrag 

van € 10.000,-. 

 

33. GFD 2014-362 d.d. 2 oktober 2014 (Bindend)  

Consument en haar partner zijn een hypothecaire geldlening met Aangeslotene aangegaan. 

Partijen zijn daarbij overeengekomen dat Consument - tot zekerheid van de aan haar en haar 

partner verstrekte geldlening - een bepaald bedrag op een beleggingsrekening bij een derde 

stort. Deze beleggingsrekening is verpand aan Aangeslotene. De klacht van Consument ziet op 

haar verzoek aan Aangeslotene om medewerking te verlenen aan het overboeken van de gelden 

op de beleggingsrekening naar een rekening bij een andere bank, de op de beleggingsrekening 

van toepassing zijnde algemene voorwaarden en op het door haar geleden rendementsverlies 

op de beleggingen. De vorderingen worden afgewezen. 

 

34. GFD 2014-374 d.d. 9 oktober 2014 (Bindend)  

Volgens de belegger moet een Sprinter, als die wordt beëindigd wegens het bereiken van het 

‘stoplossniveau’, worden afgewikkeld tegen een koers die gelijk is aan het stoplossniveau. Naar 

het oordeel van de Commissie blijkt dit niet uit de overgelegde stukken. De vordering wordt 

afgewezen. 
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35. GFD 2014-397 d.d. 31 oktober 2014 (Bindend)  

Vermogensbeheer. Volgens de belegger is de portefeuille te risicovol ingericht en was de 

voorlichting over de producten in de portefeuille ontoereikend. Naar het oordeel van de 

Commissie is niet gebleken dat de beheerder naar behoren inlichtingen heeft ingewonnen over 

de beleggingsdoelstellingen en risicobereidheid van de belegger. Evenmin is gebleken dat de 

belegger toereikend is voorgelicht over de kenmerken en risico’s van de samengestelde 

beleggingsvormen in de portefeuille. De stelling dat als gevolg daarvan schade is geleden is 

echter onvoldoende onderbouwd, zodat de vordering wordt afgewezen. 

 

36. GFD 2014-401 d.d. 5 november 2014 (Bindend)  

Consument heeft van Aangeslotene een lening verkregen voor de aankoop van een pand, 

waarbij de te betalen rente op basis van het 1-maands Euribor tarief met een jaarlijks vast te 

stellen opslag werd samengesteld. Omdat op enig moment de verwachting bestond dat de 

kortlopende variabele rente (verder) zou gaan stijgen en daarmee ook de lasten voor 

Consument, is ter afdekking van dat renterisico een Rente Collar afgesloten. Een Rente Collar 

waarborgt bij een stijging van het Euribor tarief een maximaal te betalen rente, maar zal bij 

een daling van het tarief bij het bereiken van een vooraf gestelde grens niet verder neerwaarts 

mee bewegen met dit Euribor tarief. De opslag op het Euribor tarief is niet door de Rente 

Collar gedekt. Consument heeft na het afsluiten van de Rente Collar zijn beklag gedaan dat (a) 

de kortlopende variabele rente in tegenstelling tot de verwachting niet is gaan stijgen maar 

gaan dalen, (b) hij door Aangeslotene onvoldoende is geïnformeerd dat de jaarlijks vast te 

stellen opslag niet door de Rente Collar wordt afgedekt, en (c) het jaarlijks verhogen van de 

opslag niet gerechtvaardigd was. Hij vordert dat de Rente Collar met terugwerkende kracht 

ongedaan wordt gemaakt. De Commissie heeft geoordeeld dat (a) het Aangeslotene niet is aan 

te rekenen dat de kortlopende variabele rente tegen de verwachting in is gaan dalen, (b) 

Consument voldoende is geïnformeerd dat de jaarlijks vast te stellen opslag buiten het bereik 

van de Rente Collar valt, en (c) het verhogen van de opslag in de gegeven omstandigheden naar 

maatstaven van redelijkheid en billijkheid niet onaanvaardbaar was. De vordering van 

Consument wordt afgewezen. 

 

37. GFD 2014-409 d.d. 13 november 2014 (Bindend)  

Adviesrelatie. Aankoop van asset-backed obligaties. Volgens de belegger heeft de bank hem 

niet naar behoren geadviseerd, onder meer omdat asset-backed obligaties niet bij zijn 

risicoprofiel pasten en hij ontoereikend is voorgelicht. Naar het oordeel van de Commissie is 

niet gebleken dat de bank de aankoop van deze obligaties niet had mogen adviseren. Dit volgt 

onder meer uit het feit dat de belegging in asset-backed obligaties gelijk was aan ongeveer 15 

tot 25% van de portefeuille en de portefeuille breed gespreid was. Evenmin is gebleken dat de 

belegger ontoereikend is voorgelicht. 
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38. GFD 2014-415 d.d. 20 november 2014 

Opheffing van een effectenrekening op de grond dat de belegger een ‘US person’ is in de zin 

van Amerikaanse belastingwetgeving. Volgens de belegger is de opzegging in strijd met de 

Algemene wet gelijke behandeling. Aan het beoordelen van deze principiële rechtsvraag komt 

de Commissie echter niet toe. Ter zitting is gebleken dat de aandelen inmiddels zijn 

overgeboekt naar een andere financiële instelling en dat de belegger als gevolg van de 

opzegging geen schade heeft geleden. Ook overigens is niet gebleken dat de belegger nu nog 

belang heeft bij zijn vorderingen, voor zover deze de aandelen betreffen die hij voorheen bij de 

bank aanhield. 

 

39. GFD 2014-416 d.d. 25 november 2014 (Bindend)  

Effectenlease. De Commissie acht zich gehouden het rechtsoordeel van de Commissie van 

Beroep Financiële Dienstverlening in haar uitspraken van 1 juli 2014 [Uitspraak 2014-021] en 

van 15 oktober 2014 [Uitspraken 2014-032, 2014-033 en 2014-034] te volgen. Dit 

rechtsoordeel houdt in dat voor de (inhoudelijke) beoordeling van geschillen betreffende 

effectenlease in het bijzonder van belang is hetgeen de Hoge Raad in zijn arresten van 5 juni 

2009 ECLI:NL:HR:2009:BH2811 en NJ 2012/183, ECLI:NL:HR:2009:BH2815 en NJ 

2012/182 alsmede ECLI:NL:HR:2009:BH2822 en NJ 2012/184 heeft overwogen. De 

Commissie oordeelt dat Aangeslotene door de effectenlease-overeenkomst te sluiten zonder 

zich bij de verkoop naar behoren te kwijten van haar voorlichtings-, vergewissings- en 

onderzoeksverplichtingen, jegens Consument is tekortgeschoten. Ingevolge de recente 

uitspraken van de Commissie van Beroep kan Aangeslotene slechts aanspraak maken op 40% 

van de restschuld. Nu tussen partijen vaststaat dat de restschuld onbetaald is gebleven, moet 

de vordering van Consument worden afgewezen. 

 

40. GFD 2014-417 d.d. 25 november 2014 (Bindend)  

Effectenlease. De Commissie acht zich gehouden het rechtsoordeel van de Commissie van 

Beroep Financiële Dienstverlening in haar uitspraken van 1 juli 2014 [Uitspraak 2014-021] en 

van 15 oktober 2014 [Uitspraken 2014-032, 2014-033 en 2014-034] te volgen. Dit 

rechtsoordeel houdt in dat voor de (inhoudelijke) beoordeling van geschillen betreffende 

effectenlease in het bijzonder van belang is hetgeen de Hoge Raad in zijn arresten van 5 juni 

2009 ECLI:NL:HR:2009:BH2811 en NJ 2012/183, ECLI:NL:HR:2009:BH2815 en NJ 

2012/182 alsmede ECLI:NL:HR:2009:BH2822 en NJ 2012/184 heeft overwogen. De 

Commissie oordeelt dat Aangeslotene door de effectenlease-overeenkomst te sluiten zonder 

zich bij de verkoop naar behoren te kwijten van haar voorlichtings-, vergewissings- en 

onderzoeksverplichtingen, jegens Consument is tekortgeschoten. Ingevolge de recente 

uitspraken van de Commissie van Beroep kan Aangeslotene slechts aanspraak maken op 40% 

van de restschuld. Nu tussen partijen vaststaat dat de restschuld onbetaald is gebleven, moet 

de vordering van Consument worden afgewezen. 
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41. GFD 2014-418 d.d. 27 november 2014 (Bindend)  

Adviesrelatie. De belegger stelt dat de bank hem ondeugdelijk heeft geadviseerd, omdat een 

turbo niet aansloot bij zijn beleggingsdoelstelling. Naar het oordeel van de Commissie had de 

bank de aankoop van de turbo niet mogen adviseren. Dit volgt uit het feit dat Consument 

beoogde het risico op waardedaling van zijn aandelen zoveel mogelijk te beperken, terwijl het 

ging om een turbo op de Eurostoxx 50 index en de portefeuille van Consument nauwelijks 

aandelen bevatte die in de Eurostoxx 50 index zijn opgenomen. De vordering wordt 

gedeeltelijk toegewezen. 

 

42. GFD 2014-437 d.d. 11 december 2014  

Vermogensbeheer. Beleggen in futureposities. Volgens de belegger paste een belegging in 

futures niet bij zijn beleggingsdoelstellingen en risicobereidheid. Naar het oordeel van de 

Commissie is dit niet komen vast te staan. De vordering wordt afgewezen. 

 

43. GFD 2014-438 d.d. 16 december 2014 (Bindend)  

Consument is in 2007 met de bank een overeenkomst inzake vermogensbeheer aangegaan, 

waarna het belegd vermogen in waarde is gedaald. Aangeslotene heeft niet aannemelijk 

gemaakt dat bij aanvang van de overeenkomst een behoorlijk cliëntenprofiel is opgesteld. 

Daarom moet worden aangenomen dat het beheer gericht zou zijn op vermijden van 

koersverlies, zodat ook de klacht over een te risicovolle samenstelling van de portefeuille 

slaagt. De onderhavige tekortkoming van Aangeslotene heeft geresulteerd in schade voor 

Consument. De Commissie wijst een schadevergoeding toe waarbij rekening is gehouden met 

‘eigen schuld’ van Consument. De Commissie stelt dit percentage op 50%. 

 

44. GFD 2014-443 d.d. 18 december 2014 (Bindend)  

Adviesrelatie. Beleggen in opties in combinatie met effectenkrediet. De Commissie is van 

oordeel dat de bank niet naar behoren heeft geadviseerd in vervolg op het verzoek van de 

belegger om advies over het terugbrengen van de debetstand. Met het oog op de 

schadebegroting heeft de Commissie in de tussenuitspraak de bank verzocht een 

schadeberekening over te leggen. In de einduitspraak wordt de schade begroot en de vordering 

gedeeltelijk toegewezen. 

 

45. GFD 2014-451 d.d. 23 december 2014 (Bindend)  

Beleggingsrelatie. Naar het oordeel van de Commissie is niet gebleken dat de belegger een 

overeenkomst heeft gesloten met de verweerder. De vordering wordt afgewezen. 

Bekijk complete uitspraak. 
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46. GFD 2015-455 d.d. 30 december 2014 (Bindend)  

Consument is in 2001 met Aangeslotene een overeenkomst van vermogensbeheer aangegaan. 

Vanaf 2005 vonden er periodieke uitkeringen plaats. Aangeslotene heeft niet aannemelijk 

gemaakt dat vanaf het moment dat de periodieke uitkeringen plaatsvonden hernieuwd 

onderzoek is verricht naar de beleggingsdoelstelling en risicobereidheid van Consument. Er 

moet worden aangenomen dat er sprake is van een defensief risicoprofiel. Voor een defensief 

profiel is er te offensief belegd. De onderhavige tekortkoming van Aangeslotene heeft 

geresulteerd in schade voor Consument. De Commissie wijst een schadevergoeding toe waarbij 

rekening is gehouden met ‘eigen schuld’ van Consument. De Commissie stelt dit deel op 1/3. 

 

* * * * * 

 


