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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 eerste helft van 2015 zijn uitgebracht. Dit overzicht bevat uitsluitend 

de samenvattingen van de adviezen zoals deze door het Kifid op haar eigen website (www.kifid.nl) 

zijn gepubliceerd. 

 

In de eerste helft van 2015 heeft de Commissie van Beroep 8 uitspraken gedaan en de 

Geschillencommissie heeft 50 uitspraken gedaan. 

 

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.  

 

Persbericht Kifid 

Het Kifid heeft ten aanzien van één specifieke zaak een persbericht uitgebracht (bijlage 1).  

Dit betreft de zorgplicht die in acht moet worden genomen bij het verrichten van de 

passendheidstoets in geval van execution only dienstverlening. Deze uitspraak is door mr. F.M.A. ’t 

Hart geannoteerd in de JOR (bijlage 2). 

 

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, juli 2015  
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UITSPRAKEN COMMISSIE VAN BEROEP 

Hieronder de uitspraken in de categorie ‘Beleggen’ gedaan in de eerste helft van 2015 door de 

Commissie van Beroep Financiële diensten. 

 ___________________________________________________________________ 

 

1. CvB nr. 2015-002 d.d. 20 januari 2015 (Bindend)  

 

Informatieplicht in geval van execution only. Geen oorzakelijk verband aannemelijk tussen 

schending van die plicht en de gestelde schade. 

 

2. CvB nr. 2015-003 d.d. 12 februari 2015 (Bindend) 

 

Beleggingsverzekering. Aansprakelijkheid tussenpersoon. Klachten over advisering over 

overlijdensrisicodekking en beleggingsadvies. Klachten over informatieverstrekking over 

overlijdensrisicopremie, het hefboomeffect en de bijkomende kosten van de verzekering.  

Schade: verzekerde is in dit geval door toepassing van de Compensatieregeling voldoende 

gecompenseerd voor de negatieve effecten van het hefboomeffect. Geen ondeugdelijk product.  

 

3. CvB nr. 2015-004 d.d. 12 februari 2015 (Bindend) 

 

Beleggingsverzekering. Klachten over advisering. Klachten over informatieverstrekking over de 

overlijdensrisicopremie, het hefboomeffect en de bijkomende kosten van de verzekering. 

Verzekeraar had nadrukkelijk moeten waarschuwen voor de mogelijke negatieve gevolgen van het 

hefboomeffect. Schade: verzekerde is in dit geval door toepassing van de Compensatieregeling 

voldoende gecompenseerd voor het hefboomeffect. Geen ondeugdelijk product. Dwaling. 

 

4. CvB nr. 2015-005 d.d. 12 februari 2015 (Bindend)  

 

Belegging in Equity Discount Certificate. Niet gebleken is van een mededeling van de zijde van de 

bank dat de onderliggende waarde van het EDC niet bloot zou staan aan het risico van de 

kredietcrisis. Ook overigens was het advies in lijn met het risicoprofiel van de belegger, derhalve 

geen zorgplichtschending. 
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5. CvB nr. 2015-009 d.d. 30 maart 2015 (Bindend)  

 

Beleggingen met geleend geld. Verwijt aan de Bank dat zij niet heeft gehandeld zoals een redelijk 

bekwaam en redelijk handelend beleggingsadviseur betaamt. De Commissie van Beroep is van 

oordeel dat Belanghebbende dit niet aannemelijk heeft gemaakt en verwijst naar de eigen expliciete 

voorkeur van Belanghebbende die al jarenlang actief belegde in financiële instellingen vanwege 

hoge dividenduitkeringen, de door Belanghebbende ingevulde risicoprofielen (offensief), de door 

de Bank met Belanghebbende besproken andere opties en de destijds (2008) als redelijk solide 

beschouwde beleggingen. 

 

6. CvB nr. 2015-010 d.d. 30 maart 2015 (Bindend)  

 

Beleggingsadviesrelatie. Stelplicht. Klagers maken niet duidelijk waarom – beoordeeld naar de ten 

tijde van het geven van de adviezen geldende omstandigheden – sprake is geweest van ondeugdelijk 

advies, en tot welke schade het gevolg geven daaraan heeft geleid. Vordering terecht door de 

Geschillencommissie afgewezen. 

 

7. CvB nr. 2015-012 d.d. 23 april 2015 (Bindend)  

 

Effectenleaseovereenkomst. Ontvankelijkheid, termijnoverschrijding als bedoeld in artikel 15 van 

het Reglement Ombudsman & Geschillencommissie. 

 

8. CvB nr. 2015-013 d.d. 23 maart 2015 (Bindend)  

 

Effectenlease. Ontvankelijkheid. Redelijke termijn als bedoeld in artikel 15 van het Reglement 

Ombudsman en Geschillencommissie is overschreden.  
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UITSPRAKEN GESCHILLENCOMMISSIE 

Hieronder de uitspraken in de categorie ‘Beleggen’ gedaan in de eerste helft van 2015 door de 

Geschillencommissie Financiële diensten. 

____________________________________________________________________ 

 

1. GDF nr. 2015-003 d.d. 6 januari 2015 (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. 

 

2. GDF nr. 2015-004 d.d. 6 januari 2015 (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.De mededeling in de overeenkomst dat het beleggingsproduct is 

aangeboden in samenwerking tussen Aangeslotene en de tussenpersoon brengt zonder bijkomende 

omstandigheden, waaromtrent Consument niets heeft gesteld, niet mee dat Aangeslotene in 

verdergaande mate aansprakelijk is voor de gevolgen van de overeenkomst dan zonder een 

dergelijke samenwerking het geval zou zijn. Nu tussen partijen vaststaat dat de restschuld 

onbetaald is gebleven, moet de vordering van Consument worden afgewezen. 
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3. GFD nr. 2015-005 d.d. 6 januari 2015 (Bindend)  

 

Klacht tegen de (rechtsopvolger van de) aanbieder van een kredietovereenkomst. De gekoppelde 

klacht tegen de aanbieder van de effectenlease-overeenkomst is gepubliceerd onder nummer  

[2015-007] Consument heeft via een tussenpersoon een kredietovereenkomst en een effectenlease-

overeenkomst gesloten. Consument heeft diverse klachten geuit tegen de aanbieder van de 

kredietovereenkomst. Naar het oordeel van de Commissie is er sprake van twee separate 

rechtsverhoudingen: een kredietovereenkomst met kredietgever en een effectenlease-overeenkomst 

met een andere aanbieder. De Commissie is van oordeel dat Consument onvoldoende aannemelijk 

heeft gemaakt dat de kredietgever op de hoogte was van de door de tussenpersoon geadviseerde 

constructie. De Commissie wijst de vordering af. 

 

4. GFD nr. 2015-006 d.d. 6 januari 2015 (Bindend)  

 

Klacht tegen de aanbieder van een effectenlease-overeenkomst. De gekoppelde klacht tegen de 

aanbieder van de kredietovereenkomst is gepubliceerd onder nummer [2015-009]. Consument 

heeft via een tussenpersoon een kredietovereenkomst en een effectenlease-overeenkomst gesloten. 

Consument heeft diverse klachten geuit tegen de aanbieder van de effectenlease-overeenkomst. 

Naar het oordeel van de Commissie is sprake van twee separate rechtsverhoudingen: een 

efffectenlease-overeenkomst met de aanbieder van de effectenlease-overeenkomst en de 

kredietovereenkomst met een andere aanbieder. De Commissie is van oordeel dat Consument 

onvoldoende aannemelijk heeft gemaakt dat de aanbieder van de effectenlease-overeenkomst op de 

hoogte was van de door de tussenpersoon geadviseerde constructie. 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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5. GFD nr. 2015-007 d.d. 6 januari 2015 (Bindend)  

 

Klacht tegen de aanbieder van een effectenlease-overeenkomst. De gekoppelde klacht tegen de 

aanbieder van de kredietovereenkomst is gepubliceerd onder nummer [2015-005] Consument 

heeft via een tussenpersoon een kredietovereenkomst en een effectenlease-overeenkomst gesloten. 

Consument heeft diverse klachten geuit tegen de aanbieder van de effectenlease-overeenkomst. 

Naar het oordeel van de Commissie is sprake van twee separate rechtsverhoudingen: een 

effectenlease-overeenkomst met de aanbieder van de effectenlease-overeenkomst en de 

kredietovereenkomst met een andere aanbieder. De Commissie is van oordeel dat Consument 

onvoldoende aannemelijk heeft gemaakt dat de aanbieder van de effectenlease-overeenkomst op de 

hoogte was van de door de tussenpersoon geadviseerde constructie. 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 Consument de restschuld niet behoeft te voldoen, 

moet de vordering van Consument worden afgewezen. 
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6. GFD nr. 2015-008 d.d. 6 januari 2015 (Bindend)  

 

Effectenlease. Ten aanzien van het in het kader van de overeenkomst gedane beroep van 

Consument op artikel 1:88 BW overweegt de Commissie dat Consument de geldigheid van de 

overeenkomst niet kan aantasten op de grond dat zijn echtgenote geen toestemming heeft gegeven. 

Bovendien is dit beroep te ver verwijderd van het begrip ‘financiële dienst’ in de zin van artikel 1 

van het Reglement. 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 gesteld noch gebleken is dat Consument de restschuld heeft betaald, 

moet de vordering van Consument worden afgewezen. 

 

7. GFD nr. 2015-009 d.d. 6 januari 2015 (Bindend)  

 

Klacht tegen de (rechtsopvolger van de) aanbieder van een kredietovereenkomst. De gekoppelde 

klacht tegen de aanbieder van de effectenlease-overeenkomst is gepubliceerd onder nummer [2015-

006] Consument heeft via een tussenpersoon een kredietovereenkomst en een effectenlease-

overeenkomst gesloten. Consument heeft diverse klachten geuit tegen de aanbieder van de 

kredietovereenkomst. Naar het oordeel van de Commissie is er sprake van twee separate 

rechtsverhoudingen: een kredietovereenkomst met kredietgever en een effectenlease-overeenkomst 

met een andere aanbieder. De Commissie is van oordeel dat Consument onvoldoende aannemelijk 

heeft gemaakt dat de kredietgever op de hoogte was van de door de tussenpersoon geadviseerde 

constructie. De Commissie wijst de vordering af. 
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8. GFD nr. 2015-010 d.d. 6 januari 2015 (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 overeenkomst tot op heden nog niet is 

beëindigd en de Commissie geen bedrag kan vaststellen dat Aangeslotene als schadevergoeding 

(vergoeding voor het ontstaan van de restschuld) aan Consument zou dienen te voldoen, moet de 

vordering van Consument worden afgewezen. 

 

9. GFD nr. 2015-012 d.d. 6 januari 2015 (Bindend) 

 

Margintekort. Vijfdagentermijn. Artikel 86 Bgfo. Aangeslotene was er wettelijk toe gehouden er op 

toe te zien dat een margintekort uiterlijk binnen vijf werkdagen na het ontstaan ervan wordt 

opgeheven. Van bijzondere omstandigheden die een afwijking van dit voorschrift zouden kunnen 

rechtvaardigen is de Commissie niet gebleken. De door Consument toegezegde zekerheden 

voldeden niet. Aangeslotene heeft niet aan de op haar rustende verplichtingen voldaan. Vordering 

van Consument is gedeeltelijk toegewezen. 

 

10. GFD nr. 2015-013 d.d. 6 januari 2015 (Niet-bindend)  

 

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. 

 

11. GFD nr. 2015-023 d.d. 15 januari 2015 (Bindend) 

 

Consument stelt dat Aangeslotene als depotbank aansprakelijk is voor de schade die hij lijdt ten 

gevolge van het faillissement van de vermogensbeheerder. Naar het oordeel van de Commissie is dit 

niet komen vast te staan. De vordering wordt afgewezen. 
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12. GFD nr. 2015-024 d.d. 16 januari 2015 (Bindend) 

 

Execution only. Naar het oordeel van de Commissie is niet gebleken dat de belegger ontoereikend is 

voorgelicht over de risico’s die hij liep op aandelen SNS. De vordering wordt afgewezen. 

 

13.  GFD nr. 2015-027 d.d. 20 januari 2015 (Bindend)  

 

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

te groot percentage perpetuals heeft geadviseerd. Evenmin is gebleken dat een onjuist risicoprofiel 

is vastgelegd en dat de voorlichting ontoereikend is geweest. De vordering wordt afgewezen. 

 

14.  GFD nr. 2015-029 d.d. 23 januari 2015 (Bindend)  

 

Adviesrelatie met een belegger die onder bewind is gesteld. De consument stelt onder meer dat de 

bank niet naar behoren de bevoegdheid van de bewindvoerder heeft onderzocht.  

Naar het oordeel van de Commissie is niet gebleken dat als gevolg daarvan schade is geleden.  

De vordering wordt afgewezen. 

 

15. GFD nr. 2015-033 d.d. 30 januari 2015 (Bindend)  

 

Vermogensbeheer. De belegger stelt dat hij aan de beheerder heeft gezegd dat hij de portefeuille 

veel defensiever wilde inrichten en dat de beheerder ontoereikend gevolg heeft gegeven aan dit 

verzoek. Naar het oordeel van de Commissie is de beheerder tekortgeschoten door, naar aanleiding 

van deze mededeling van zijn cliënt, ontoereikend inlichtingen in te winnen over diens (gewijzigde) 

risicobereidheid en beleggingsdoelstelling. De vordering wordt gedeeltelijk toegewezen. 

 

16. GFD nr. 2015-034 d.d. 30 januari 2015 (Niet-bindend) 

 

Vermogensbeheer. Volgens de belegger is de portefeuille te risicovol ingericht en is hij ontoereikend 

voorgelicht over de risico’s van de effecten in zijn portefeuille. Ook stelt de belegger dat er 

effectentransacties zijn verricht die in strijd waren met zijn instructies. De Commissie is van 

oordeel dat de vordering is verjaard. Om die reden blijft een inhoudelijke bespreking van de 

standpunten achterwege en wordt de vordering afgewezen. 
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17. GFD nr. 2015-042 d.d. 5 februari 2015 (Bindend)  

 

Consument heeft via Aangeslotene een ‘execution only’ rekening geopend en heeft daarbij toegang 

gekregen tot het handelsplatform van Aangeslotene. Consument heeft via het handelsplatform een 

abonnement afgesloten van een dienstverlener in effectenhandel, zodat automatisch voor hem 

wordt gehandeld. Na enkele weken heeft Consument zijn abonnement wegens onvrede opgezegd en 

heeft hij van Aangeslotene zijn abonnementsgeld teruggekregen. Vervolgens is er automatisch toch 

nog een positie op zijn rekening ingenomen, die, op het moment dat Consument dat ontdekte, op 

een verlies stond. De Commissie is van oordeel dat Aangeslotene het beleggingsverlies van deze 

positie aan Consument dient te vergoeden. De omstandigheid dat het abonnementsgeld door 

tussenkomst van Aangeslotene aan Consument is geretourneerd, kon bij de laatste redelijkerwijs 

het vertrouwen wekken dat hij was teruggebracht in de situatie waarin hij zich bevond voor het 

aangaan van het abonnement, zodat het abonnement daadwerkelijk en met onmiddellijke ingang 

was beëindigd, waardoor hij er niet erop bedacht behoefde te zijn dat er nog sprake zou kunnen zijn 

van openstaande posities. 

 

18. GFD nr. 2015-049 d.d. 13 februari 2015 (Bindend)  

 

Adviesrelatie. Volgens de belegger is ten onrechte een zeer offensief risicoprofiel gehanteerd en 

heeft hij daardoor aanzienlijke schade geleden. Naar het oordeel van de Commissie is echter niet 

komen vast te staan dat de belegger daarover binnen bekwame tijd heeft geklaagd.  

Aan een inhoudelijke beoordeling van de vordering komt de Commissie daardoor niet toe.  

De vordering wordt afgewezen. 

 

19. GFD nr. 2015-054 d.d. 18 februari 2015 (Bindend)  

 

Adviesrelatie. Naar het oordeel van de Commissie is gebleken dat de bank consument onvoldoende 

heeft gewezen op de eigenschappen van de perpetuele obligaties en dat de bank een te groot 

percentage perpetuele obligaties heeft geadviseerd. Het verlies dat consument heeft geleden dient 

de bank voor een deel te vergoeden, waarbij de schadevergoeding is berekend aan de hand van een 

obligatiefonds met een rendement van gemiddeld 3%. 
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20. GFD nr. 2015-056 d.d. 20 februari 2015 (Bindend)  

 

Consumenten hebben de beleggingsportefeuille die zij elders aanhielden overgebracht naar de 

bank. Aanvankelijk wilde de bank de obligaties in de Lehman Brothers bank, Kaupthing Bank en 

Industrie Kredit Bank niet overnemen omdat zij deze te risicovol achtte. Zij heeft Consumenten 

toen geadviseerd tot verkoop hiervan over te gaan. Consumenten wilden op dat moment hun verlies 

niet nemen en zijn niet tot verkoop overgegaan. De bank heeft de overname van de obligaties in 

deze banken vervolgens geaccepteerd. De obligaties zijn vervolgens in delen naar haar 

overgebracht. Enige tijd later zijn de drie banken in ernstige financiële problemen geraakt en 

bleken de obligaties (vrijwel) niets meer waard. Consumenten stellen de bank aansprakelijk omdat 

zij indringender had moeten waarschuwen de obligaties bij aanvang van de adviesrelatie te 

verkopen. De Commissie oordeelt kort gezegd dat uit die grondslag geen schadevergoeding kan 

volgen omdat de obligaties in delen zijn binnengekomen en een eventuele verkoop om die reden al 

niet goed mogelijk was. En bovendien staat vast dat de grote koersverliezen zich ten tijde van het 

aangaan van de beleggingsadviesrelatie al hadden gemanifesteerd. Dat wisten Consumenten ook. 

Overigens moet worden aangenomen dat een professionele instellingen als de bank de deconfiture 

van de drie banken in redelijkheid niet had kunnen voorzien. De vordering wordt afgewezen. 

 

21. GFD nr. 2015-058 d.d. 24 februari 2015 (Bindend)  

 

Execution only. Consument heeft bij Aangeslotene een rekening aangehouden waarbij hij toegang 

had tot het handelsplatform van Aangeslotene, waarop hij gedurende ruim drieënhalf jaar handelde 

in Contracts of Difference (CFD’s). Hieraan heeft Consument een verlies overgehouden.  

Consument claimt dit verlies bij Aangeslotene. De Commissie is van oordeel dat Aangeslotene 

gehouden is de helft van het geclaimde verlies te vergoeden. Aangeslotene heeft nagelaten te 

onderzoeken of deze beleggingsvorm voor Consument als passend kon worden beschouwd. 

Evenmin heeft zij Consument erop gewezen dat zij, bij gebrek aan gegevens over de kennis en 

ervaring van Consument, niet kon beoordelen of het handelen in CFD’s voor hem een passende 

beleggingsvorm zou zijn. Daarnaast heeft Aangeslotene Consument bij het afsluiten van de 

overeenkomst niet voldoende indringend voorgelicht over de specifieke kenmerken en risico’s van 

CFD’s. Bij het bepalen van de verplichting tot schadevergoeding blijft een deel daarvan voor 

rekening van Consument. Consument heeft aan de schade bijgedragen door gedurende ruim drieën 

half jaar te handelen in CFD’s terwijl hij kon waarnemen dat dit meestal resulteerde in verliezen. 
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22. GFD nr. 2015-073 d.d. 26 februari 2015 (Bindend)  

 

Vermogensbeheer. Consument is van mening dat zijn beleggingen in het Kingate fonds, Arasbridge 

fonds en Theta Low fonds te offensief zijn. Daarnaast stelt Consument dat hij de overeenkomst met 

Aangeslotene eerder zou hebben beëindigd als hij direct zou zijn geïnformeerd over de financiële 

problemen van de fondsen Arasbrige en Theta Low. De Commissie is van oordeel dat niet is 

gebleken dat de beleggingen in voornoemde fondsen niet passend waren voor het (neutrale) 

risicoprofiel van Consument. Verder ontbreekt het aan aanwijzingen dat als Consument direct van 

de financiële problemen van de fondsen op de hoogte was gebracht, hij de overeenkomst met 

Aangeslotene zou hebben beëindigd. De vordering wordt afgewezen. 

 

23.  GFD nr. 2015-064 d.d. 5 maart 2015 (Bindend) 

 

Klacht tegen aanbieder van een effectenlease-overeenkomst. De gekoppelde klacht tegen de 

tussenpersoon is gepubliceerd onder nummer [2015-066] en de klacht tegen (de rechtsopvolger 

van) de kredietverstrekker is gepubliceerd onder nummer [2015-065] Consument heeft op advies 

van de tussenpersoon in 2001 een doorlopend kredietovereenkomst en een effectenlease-

overeenkomst gesloten ter herfinanciering van haar bestaande schulden. Consument heeft diverse 

klachten geuit tegen Aangeslotene. 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. 

 Feiten en omstandigheden die op een onaanvaardbaar zware last bij het aangaan van de 

effectenlease-overeenkomst zouden kunnen wijzen zijn naar het oordeel van de Commissie niet, 

dan wel onvoldoende door Consument gesteld. Aangeslotene kan slechts aanspraak maken op een 

gedeelte van de restschuld. Tussen partijen staat vast dat de effectenlease-overeenkomst nog niet is 

beëindigd en dat van een restschuld derhalve vooralsnog geen sprake is, zodat de Commissie geen 

bedrag kan vaststellen dat Aangeslotene als schadevergoeding (vergoeding voor het ontstaan van de 

restschuld) aan Consument zou dienen te betalen. De Commissie concludeert tot afwijzing van de 

vordering. 

 

24. GFD nr. 2015-065 d.d. 5 maart 2015 (Bindend)  

 

Klacht tegen (de rechtsopvolger van) de kredietverstrekker. De gekoppelde klacht tegen de 

tussenpersoon is gepubliceerd onder nummer [2015-066] en de klacht tegen aanbieder van de 

effectenlease-overeenkomst is gepubliceerd onder nummer [2015-064]. Consument heeft op advies 

van de tussenpersoon in 2001 een doorlopend kredietovereenkomst en een effectenlease-

overeenkomst gesloten ter herfinanciering van haar bestaande schulden. Consument heeft diverse 

klachten geuit tegen (de rechtsopvolger van) de kredietverstrekker. De Commissie concludeert tot 

afwijzing van de vordering. 
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25. GFD nr. 2015-066 d.d. 5 maart 2015 (Bindend)  

 

Klacht tegen tussenpersoon. De gekoppelde klacht tegen de aanbieder van de effectenlease-

overeenkomst is gepubliceerd onder nummer [2015-064] en de klacht tegen (de rechtsopvolger 

van) de kredietverstrekker is gepubliceerd onder nummer [2015-065]. Consument heeft op advies 

van de tussenpersoon in 2001 een doorlopend kredietovereenkomst en een effectenlease-

overeenkomst gesloten ter herfinanciering van haar bestaande schulden. Consument heeft diverse 

klachten geuit tegen Aangeslotene. De Commissie verwerpt het standpunt van Aangeslotene dat de 

klacht ten onrechte tot haar is gericht. De Commissie oordeelt dat Aangeslotene door te adviseren 

tot, en bemiddelen bij, de effectenlease-overeenkomst en de doorlopend kredietovereenkomst 

jegens Consument is tekortgeschoten. Nu Consument door het advies van Aangeslotene niet in een 

nadeliger positie is gekomen dan waarin zij zich feitelijk bevond ten tijde van het sluiten van de 

overeenkomsten, wordt de vordering van Consument afgewezen. 

 

26. GFD nr. 2015-067 d.d. 5 maart 2015 (Bindend)  

 

Klacht tegen aanbieder van een effectenlease-overeenkomst. De gekoppelde klacht tegen de 

tussenpersoon is gepubliceerd onder nummer [2015-069] en de klacht tegen de aanbieder van de in 

2007 verstrekte hypothecaire geldlening is gepubliceerd onder nummer [2015-068]. Consument 

heeft via een tussenpersoon zijn hypothecaire geldleningen in 2002 afgelost en een nieuwe 

hypothecaire geldlening en een effectenlease-overeenkomst gesloten. Volgens de tussenpersoon zou 

met de opbrengst uit hoofde van de effectenlease-overeenkomst uiteindelijk de hypothecaire 

geldlening kunnen worden afgelost. Consument heeft diverse klachten geuit tegen Aangeslotene. 

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. Feiten en omstandigheden die op 

een onaanvaardbaar zware last bij het aangaan van de effectenlease-overeenkomst zouden kunnen 

wijzen zijn naar het oordeel van de Commissie onvoldoende gesteld. Aangeslotene kan slechts 

aanspraak maken op een gedeelte van de restschuld. Nu tussen partijen vast staat dat van een 

restschuld geen sprake is, concludeert de Commissie tot afwijzing van de vordering. 
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27. GFD nr. 2015-068 d.d. 5 maart 2015 (Bindend)  

 

Klacht tegen aanbieder van een hypothecaire geldlening. De gekoppelde klacht tegen de 

tussenpersoon is gepubliceerd onder nummer [2015-069] en de klacht tegen de aanbieder van de 

effectenlease-overeenkomst is gepubliceerd onder nummer [2015-067]. Consument heeft via een 

tussenpersoon zijn hypothecaire geldleningen in 2002 afgelost en een nieuwe hypothecaire 

geldlening en een effectenlease-overeenkomst gesloten. Volgens de tussenpersoon zou met de 

opbrengst uit hoofde van de effectenlease-overeenkomst uiteindelijk de hypothecaire geldlening 

kunnen worden afgelost. In 2007 heeft Consument na tussenkomst van de tussenpersoon deze 

hypothecaire geldlening overgesloten naar Aangeslotene. Consument heeft diverse klachten geuit 

tegen de aanbieder van deze hypothecaire geldlening. De Commissie concludeert tot afwijzing van 

de vordering. 

 

28. GFD nr. 2015-072 d.d. 6 maart 2015 (Bindend)  

 

Wijziging van de tenaamstelling van een effectenrekening wegens echtscheiding. De consument 

stelt dat zij tijdens een gesprek met de bank ontoereikend is voorgelicht. Volgens de consument 

heeft de bank niet vermeld dat een door de rekeninghouder ondertekend formulier vereist was. 

Naar het oordeel van de Commissie is dit niet komen vast te staan, zodat de vordering op die grond 

niet kan worden toegewezen. Wel blijkt uit de stukken dat de bank enkele jaren na het genoemde 

gesprek niet voortvarend en niet adequaat heeft gereageerd op vragen van de consument.  

Op grond van dit laatste dient de bank naar redelijkheid en billijkheid een vergoeding van € 200 te 

betalen. 

 

29. GFD nr. 2015-074 d.d. 9 maart 2015 (Bindend)  

 

Adviesrelatie. Consument heeft zich op het standpunt gesteld dat Aangeslotene hem nooit had 

mogen adviseren om Banco Popular obligaties in de portefeuille op te nemen, omdat deze obligaties 

te offensief zijn, noch zou Aangeslotene Consument op de kenmerken en risico’s van deze obligaties 

hebben gewezen. De Commissie is van oordeel dat Aangeslotene er bij haar dienstverlening aan 

Consument van uit mocht gaan dat Consument een ervaren belegger is met voldoende kennis van 

en ervaring met beleggen om de risico’s van de in de klacht bedoelde beleggingen ook zelf te 

kunnen inschatten. Gelet op de aldus vastgestelde kennis en ervaring van Consument op het gebied 

van beleggen kan niet het vereiste oorzakelijk verband worden gelegd tussen de gestelde schade en 

enig tekortschieten van Aangeslotene in haar advisering. 
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30. GFD nr. 2015-075 d.d. 9 maart 2015 (Bindend) 

 

Adviesrelatie. Consument heeft zich op het standpunt gesteld dat Aangeslotene hem nooit had 

mogen adviseren om bepaalde obligaties in de portefeuille op te nemen, omdat deze obligaties niet 

passend zouden zijn voor een neutraal risicoprofiel, noch zou Aangeslotene Consument op de 

kenmerken en risico’s van deze obligaties hebben gewezen. De Commissie is van oordeel dat 

Aangeslotene er bij haar advisering van uit mocht gaan dat Consument een ervaren belegger is met 

voldoende kennis van en ervaring met beleggen om de risico’s van de door Aangeslotene 

geadviseerde producten zelf te kunnen inschatten. Gelet op de aldus vastgestelde kennis en 

ervaring van Consument op het gebied van beleggen kan niet het vereiste oorzakelijk verband 

worden gelegd tussen de gestelde schade en enig tekortschieten van Aangeslotene in haar 

advisering aan Consument. 

 

31. GFD nr. 2015-088 d.d. 17 maart 2015 (Niet-bindend) 

 

Beleggingsadvies. De Commissie stelt vast dat in het voorstel tot vermogensbeheer een 

tegenstrijdigheid zit. Enerzijds is het beleggingsdoel vermogensgroei, anderzijds vindt er een 

jaarlijkse onttrekking plaats. Dat betekent dat bij aanvang van de overeenkomst tot 

vermogensbeheer sprake is geweest van een tekortkoming in de nakoming aan de zijde van 

Aangeslotene. De Commissie stelt naar redelijkheid een schadebedrag vast. 

 

32. GFD nr. 2015-091 d.d. 19 maart 2015 (Bindend)  

 

Adviesrelatie. De Commissie verwerpt het betoog van Consument dat er sprake was van een 

vermogensbeheerrelatie met de Bank omdat er geen aanleiding is om dit te veronderstellen.  

De Commissie is van oordeel dat uit de stukken blijkt dat er sprake is van een adviesrelatie.  

Consument stelt dat hij een zeer defensief risicoprofiel had en de Bank beleggingen heeft 

geadviseerd die te offensief waren. Dit standpunt slaagt niet, omdat uit de stukken niet blijkt welk 

risicoprofiel partijen met elkaar zijn overeengekomen en uit de uitingen en gedragingen van 

Consument niet blijkt dat hij een zeer defensief profiel wenste. Daarnaast is de Commissie van 

oordeel dat Consument voldoende kennis en ervaring met beleggen had om de risico’s van het 

advies van de Bank in te schatten. Verder is de Commissie van oordeel dat het betoog van 

Consument dat de Bank heeft nagelaten hem tijdig te waarschuwen voor de gevolgen van de 

dalende koersen, geen steun vindt in de stukken. Het is de eigen verantwoordelijkheid van 

Consument om het beleggingsbeleid aan te passen indien hij dat nodig acht en de Bank hieromtrent 

advies te vragen. Het standpunt van Consument dat hij als gevolg van de verkoop van zijn 

beleggingen in 2010 de hypothecaire geldlening niet meer kon voldoen en tot (gedwongen) verkoop 

van de woning moest worden overgegaan, kan de Commissie zonder nadere toelichting niet volgen. 

De vordering wordt afgewezen. 



Uitspraken KIFID - Beleggen 

Eerste helft 2015 

 

 

- 16 - 

33. GFD nr. 2015-100 d.d. 24 maart 2015 (Bindend)  

 

Adviesrelatie. Consument beklaagt zich erover dat de Bank hem heeft geadviseerd om op 9 mei 

2012 alle aandelen ASML te verkopen, dat dit advies louter is gebaseerd op aandelenresearch van 

Kempen & Co en dat Aangeslotene de opbrengst uit deze verkoop niet heeft herbelegd.  

Hij meent door het advies van Aangeslotene koerswinst te zijn misgelopen en dat hij door het 

opvolgen van dit advies te veel risico heeft genomen. De Commissie is van oordeel dat een redelijk 

bekwaam en redelijk handelend beleggingsadviseur in beginsel kan adviseren aandelen te verkopen 

als een bepaalde rendementsdoelstelling is behaald, zoals hier het geval was. De omstandigheid dat 

andere, grotere, instellingen die eveneens aandelenresearch doen, op 9 mei 2012 een hoger 

koersdoel voor ASML aandelen hanteerden dan Kempen & Co, maakt het door de Bank gegeven 

advies nog niet ondeugdelijk. Voorts blijkt uit de stukken dat Consument op het moment waarop 

hij het door de Bank gegeven advies opvolgde een ervaren belegger was en hij daarom in staat kon 

worden geacht op eigen kracht te bepalen of het door de Bank gegeven advies voor hem passend 

was. 

 

34. GDF nr. 2015-103 d.d. 26 maart 2015 (Bindend)  

 

Volgens de belegger heeft de bank bij verkoop van participaties van Consument tegen een onjuiste 

koers met hem afgerekend. Hij vordert dat de bank alsnog tegen de juiste, hogere, koers met hem 

afrekent. Naar het oordeel van de Commissie heeft de bank in voldoende mate aannemelijk 

gemaakt dat er tegen een juiste koers is afgerekend en wordt de vordering van Consument 

afgewezen. 

 

35. GFD nr. 2015-104 d.d. 27 maart 2015 (Bindend)) 

 

Adviesrelatie. Consument vordert dat de Bank wordt veroordeeld tot vergoeding van het rendement 

dat hij is misgelopen doordat de Bank bij de advisering heeft nagelaten hem erop te wijzen dat 

slechts 30% van zijn inleg wordt belegd met het doel om rendement te behalen, in plaats van zijn 

volledige inleg. Aangenomen dat Consument er niet van op de hoogte was dat een deel van zijn 

inleg in zerocouponbonds zou worden belegd, is de Commissie van oordeel dat daaruit nog niet 

volgt dat de Bank aansprakelijk is voor de gestelde schade. De Commissie acht aannemelijk dat 

Consument destijds aan de Bank kenbaar heeft gemaakt dat hij zodanig wenste te beleggen dat hij 

op de einddatum in ieder geval zijn investering zou terugzien. Voor het geven van deze garantie 

diende 70% in zerocouponbonds te worden belegd. De vordering wordt afgewezen. 
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36. GFD nr. 2015-105 d.d. 27 maart 2015 (Bindend)  

 

Vermogensbeheer. Volgens de belegger is de portefeuille te risicovol ingericht. Naar het oordeel van 

de Commissie is komen vast te staan dat de overeengekomen assetallocatie is overschreden. 

 De Commissie volgt de belegger niet in zijn stelling dat enkele van de effecten, omdat ze niet of 

beperkt verhandelbaar waren, voor een te hoog bedrag in de relevante rapportage zijn vermeld. 

 De vordering wordt gedeeltelijk toegewezen. 

 

37. GFD nr. 2015-108 d.d. 2 april 2015 (Bindend)  

 

Adviesrelatie. De Commissie wijst erop dat in een adviesrelatie in beginsel geen verplichting tot 

spontaan adviseren bestaat. Voor de Bank bestond geen aanleiding om op eigen initiatief advies te 

geven en niet is gebleken dat Consument de Bank gevraagd heeft om beleggingsadvies ten aanzien 

van zijn beleggingen. De omstandigheid dat in dit geval in het beleggingsadvies staat vermeld dat 

de Bank periodiek met Consument zijn situatie zou doorlopen maakt dat niet anders. 

 Consument heeft laten blijken dat hij zichzelf ook zonder nadere advisering in staat achtte over het 

al dan niet aanhouden van de belegging te beslissen. De vordering wordt afgewezen. 

 

38. GFD nr. 2015-117 d.d. 14 april 2015 (Bindend) 

 

Consumenten stellen dat Aangeslotene ondeugdelijke beleggingsadviezen heeft gegeven en dat 

Aangeslotene heeft nagelaten hen te waarschuwen voor de risico’s die aan de geadviseerde 

perpetuals verbonden waren. De Commissie is van opvatting dat Aangeslotene,  

in aanmerking genomen dat het om vrij belegbaar vermogen ging en met het oog op alle overige 

omstandigheden van het geval, Consumenten had behoren te adviseren maximaal 30% van het 

onderdeel 'vastrentende waarden' in perpetuals te beleggen. De overschrijding van het door de 

Commissie in deze zaak als bovengrens aangemerkte percentage van 30 is daarmee 9% in 

portefeuille 1 en 16% in portefeuille 2. Daarmee was deze advisering niet die van een redelijk 

bekwaam en redelijk handelend beleggingsadviseur. De Commissie neemt aan dat Consumenten in 

geval van behoorlijke advisering voor het meerdere beleggingen zouden hebben gedaan in 

obligaties zonder aanmerkelijk koersrisico. De daardoor veroorzaakte schade zal door Aangeslotene 

aan Consumenten moeten worden vergoed. 
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39. GFD nr. 2015-118 d.d. 15 april 2015 (Bindend) 

 

Klacht tegen de aanbieder van een effectenleaseovereenkomst. Consument verwijt Aangeslotene 

dat zij haar onjuist heeft voorgelicht over de werking en risico’s van de overeenkomst. 

De Commissie acht zich gehouden het rechtsoordeel van de Commissie van Beroep 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. De Commissie stelt vast dat Aangeslotene bij het aanbieden van 

de effectenleaseovereenkomst niet aan haar zorgplicht heeft voldaan. Met betrekking tot de omvang 

van de hieruit voortvloeiende verplichting tot vergoeding van de door Consument gestelde schade 

overweegt de Commissie dat Aangeslotene in beginsel een gedeelte van de restschuld voor haar 

rekening dient te nemen en dat de door de klant betaalde rente niet voor vergoeding in aanmerking 

komt, tenzij bij het aangaan van de effectenleaseovereenkomst kon worden vastgesteld dat de 

effectenleaseovereenkomst naar redelijke verwachting een onaanvaardbaar zware last op 

Consument zou leggen. Feiten en omstandigheden die op een onaanvaardbaar zware last als hier 

bedoeld zouden kunnen wijzen zijn niet gesteld, noch gebleken. Nu tussen partijen vast staat dat 

van een restschuld geen sprake is, heeft Consument ook geen recht op terugbetaling (van een 

gedeelte) daarvan. De Commissie concludeert tot afwijzing van de vordering. 

 

40. GFD nr. 2015-119 d.d. 15 april 2015 (Bindend) 

 

Klacht tegen de aanbieder van een effectenleaseovereenkomst. Consument verwijt Aangeslotene 

dat zij is tekortgeschoten in de nakoming van haar zorgplicht. De Commissie acht zich gehouden 

het rechtsoordeel van de Commissie van Beroep 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.  

De Commissie stelt vast dat Aangeslotene bij het aanbieden van de effectenleaseovereenkomst niet 

aan haar zorgplicht heeft voldaan. Met betrekking tot de omvang van de hieruit voortvloeiende 

verplichting tot vergoeding van de door Consument gestelde schade overweegt de Commissie dat 

Aangeslotene in beginsel een gedeelte van de restschuld voor haar rekening dient te nemen en dat 

de door de klant betaalde rente niet voor vergoeding in aanmerking komt, tenzij bij het aangaan 

van de effectenleaseovereenkomst kon worden vastgesteld dat de effectenleaseovereenkomst naar 

redelijke verwachting een onaanvaardbaar zware last op Consument zou leggen.  

Feiten en omstandigheden die op een onaanvaardbaar zware last bij het aangaan van de 

effectenleaseovereenkomst zouden kunnen wijzen zijn niet gesteld ofschoon daarom uitdrukkelijk 

is gevraagd. Nu tussen partijen vast staat dat van een restschuld geen sprake is en een 

onaanvaardbaar zware last door Consument niet is aangetoond, concludeert de Commissie tot 

afwijzing van de vordering. 
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41. GFD nr. 2015-120 d.d. 15 april 2015 (Bindend)  

 

Klacht tegen aanbieder van een effectenleaseovereenkomst. Consument verwijt Aangeslotene dat zij 

is tekortgeschoten in de nakoming van haar zorgplicht. Na tot ontvankelijkheid te hebben 

geoordeeld, heeft de Commissie overwogen dat zij zich gehouden acht het rechtsoordeel van de 

Commissie van Beroep 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. De Commissie stelt vast dat 

Aangeslotene bij het aanbieden van de effectenleaseovereenkomst niet heeft voldaan aan haar 

verplichting om Consument te waarschuwen voor het feit dat na afloop van de overeenkomst de 

kans aanwezig was dat de opbrengst van de verkoop van de geleasede aandelen niet of nauwelijks 

toereikend zou zijn om de investering van Consument te compenseren zodat zijn investering per 

saldo geheel of grotendeels verloren kon gaan en er zelfs een bijbetalingsverplichting kon resteren. 

Met betrekking tot de omvang van de hieruit voortvloeiende verplichting tot vergoeding van de 

door Consument gestelde schade overweegt de Commissie dat Aangeslotene in beginsel een 

gedeelte van de restschuld voor haar rekening dient te nemen en dat de door de klant betaalde 

rente niet voor vergoeding in aanmerking komt, tenzij bij het aangaan van de 

effectenleaseovereenkomst kon worden vastgesteld dat de effectenleaseovereenkomst naar 

redelijke verwachting een onaanvaardbaar zware last op Consument zou leggen.  

De Commissie is van oordeel dat Consument niet heeft aangetoond dat van een onaanvaardbaar 

zware last als hier bedoeld sprake was. Nu tussen partijen voorts vast staat dat van een restschuld 

geen sprake is, concludeert de Commissie tot afwijzing van de vordering. 
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42. GFD nr. 2015-121 d.d. 15 april 2015 (Bindend) 

 

Klacht tegen de aanbieder van een effectenleaseovereenkomst. Consument verwijt Aangeslotene 

dat zij is tekortgeschoten in de nakoming van haar zorgplicht. Na tot ontvankelijkheid te hebben 

geoordeeld, heeft de Commissie overwogen dat zij zich gehouden acht het rechtsoordeel van de 

Commissie van Beroep 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. De Commissie stelt vast dat 

Aangeslotene bij het aanbieden van de effectenleaseovereenkomst niet heeft voldaan aan haar 

verplichting om Consument te waarschuwen voor het feit dat na afloop van de overeenkomst de 

kans aanwezig was dat de opbrengst van de verkoop van de geleasede aandelen niet of nauwelijks 

toereikend zou zijn om de investering van Consument te compenseren zodat zijn investering per 

saldo geheel of grotendeels verloren kon gaan. Met betrekking tot de omvang van de hieruit 

voortvloeiende verplichting tot vergoeding van de door Consument gestelde schade overweegt de 

Commissie dat Aangeslotene in beginsel een gedeelte van de restschuld voor haar rekening dient te 

nemen en dat de door de klant betaalde rente niet voor vergoeding in aanmerking komt, tenzij bij 

het aangaan van de effectenleaseovereenkomst kon worden vastgesteld dat de 

effectenleaseovereenkomst naar redelijke verwachting een onaanvaardbaar zware last op 

Consument zou leggen. De Commissie is van oordeel dat Consument niet heeft aangetoond dat van 

een onaanvaardbaar zware last als hier bedoeld sprake was. Nu tussen partijen voorts vast staat dat 

van een restschuld geen sprake is, concludeert de Commissie tot afwijzing van de vordering. 

 

43. GFD nr. 2015-122 d.d. 16 april 2015 (Bindend)  

 

Volgens de belegger heeft de bank onjuiste informatie verstrekt over de geadviseerde obligatie. 

Naar het oordeel van de Commissie heeft tussen partijen een relatie op basis van execution only 

bestaan. Verder is niet gebleken dat de belegger (uitsluitend) heeft mogen afgaan op de inlichtingen 

van zijn contactpersoon bij de bank. Evenmin is gebleken dat de bank heeft geadviseerd de 

obligatie aan te houden. De vordering wordt afgewezen. 

 

44. GFD nr. 2015-131 d.d. 29 april 2015 (Bindend)  

 

Adviesrelatie. Voor zover het de klacht betreft dat te veel aandelen zijn geadviseerd en het 

risicoprofiel eenzijdig is gewijzigd, heeft de belegger niet binnen bekwame tijd geklaagd in de zin 

van artikel 6:89 BW. Wel kan schadevergoeding worden toegewezen op de grond dat de bank een te 

groot percentage gestructureerde obligaties heeft geadviseerd en de belegger ontoereikend heeft 

voorgelicht over de risico’s daarvan. De vordering wordt gedeeltelijk toegewezen. 
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45. GFD nr. 2015-140 d.d. 8 mei 2015 (Bindend)  

 

Execution only. De Commissie constateert dat de fondsbeheerder de indirecte belegging in het 

Madoff fonds reeds voordat Consument in het Fonds investeerde had verwijderd uit de beleggingen 

van het Fonds. Consument heeft niet onderbouwd dat de beheerder eerder dan hij heeft gedaan 

aldus had moeten handelen. Naar het oordeel van de Commissie heeft Consument daarmee niet 

aannemelijk gemaakt dat het gevoerde beheer niet voldeed aan de eisen die daaraan gesteld 

mochten worden. 

 

46. GFD nr. 2015-146 d.d. 18 mei 2015 (Bindend) 

 

Adviesrelatie. Consument vordert dat Aangeslotene wordt veroordeeld tot vergoeding van het 

verlies dat hij op zijn beide beleggingsportefeuilles heeft geleden door het advies van Aangeslotene 

op te volgen. De Commissie is van oordeel dat Consument in zijn klacht niet-ontvankelijk moet 

worden verklaard. Consument heeft na de afwijzingsbrief van Aangeslotene twee jaar gewacht 

alvorens hij zijn klacht bij het Klachteninstituut indiende. In deze is er op grond van artikel 15.2 van 

het Reglement geen sprake van een redelijke termijn waarbinnen Consument zijn klacht aan het 

Klachteninstituut heeft voorgelegd en is de klacht van Consument niet-ontvankelijk. 

 

47.  GFD nr. 2015-155 d.d. 22 mei 2015 (Bindend) 

 

Adviesrelatie. Volgens de belegger had de bank niet de aankoop van de ING Groep N.V. Perpetual 

III mogen adviseren. Ook stelt de belegger dat de bank hem had moeten adviseren de perpetual te 

verkopen toen het duidelijk werd dat waarschijnlijk niet op de eerste calldatum zou worden 

afgelost. Naar het oordeel van de Commissie is niet gebleken dat het advies tot aankoop 

ondeugdelijk was. Verder geldt in een adviesrelatie geen verplichting tot ongevraagd adviseren; 

 het feit dat de belegger niet is geadviseerd te verkopen, levert daarom nog geen tekortschieten van 

de bank op. De vordering wordt afgewezen. 

 

48. GFD nr. 2015-171 d.d. 18 juni 2015 (Niet-bindend) 

 

Vermogensbeheer. De belegger stelt dat de wijze van beheer niet aansloot bij zijn behoudende 

risicoprofiel en dat de gelden te offensief waren belegd. Naar het oordeel van de Commissie is er 

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. 
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49. GFD nr. 2015-172 d.d. 18 juni 2015 (Bindend) 

 

Belegging in woningmaatschap. De Bank is de initiator van de woningmaatschap en de financier 

ervan. De Commissie is van oordeel dat de klacht over de informatievoorziening ten tijde van de 

aanschaf van de participaties in de woningmaatschap niet gegrond is. Datzelfde geldt de klacht dat 

bij de aanvang van de maatschap woningen voor een te hoge waarde zijn ingebracht. Aldus is niet 

komen vast te staan dat de Bank haar zorgplicht heeft geschonden noch dat sprake is geweest van 

wanbeleid van de zijde van de Bank bij het beheer van de maatschap. De Commissie wijst de 

vordering van Consument daarom af. 

 

50. GFD nr. 2015-185 d.d. 25 juni 2015 (Bindend)  

 

Samenvatting Adviesrelatie. Consument vordert dat Aangeslotene wordt veroordeeld tot 

vergoeding van het waardeverlies van zijn portefeuille. Consument stelt dat hij een gegarandeerd 

rendement is overeengekomen van 6,7%. De Commissie is van oordeel dat de stukken in het dossier 

geen steun geven aan de stelling van Consument dat hij aanspraak kon maken op een rendement 

van 6,7%. Voor zover Consument zich beklaagt over onvoldoende spreiding van markten in zijn 

beleggingsportefeuille, overweegt de Commissie dat van de door de Aangeslotene geadviseerde 

portefeuille in haar brief van 24 augustus 2000 niet gezegd kan worden dat dit onvoldoende 

spreiding van markten met zich meebrengt, aangezien de voorgestelde beleggingen fondsen betreft, 

die zelf zeer gespreid beleggen. De vorderingen van Consument zijn afgewezen. 

 

***** 
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Compensatie beleggingsverlies door 

RBS voor gebrekkige voorlichting in 

execution only zaak

03 maart 2015

Royal Bank of Scotland (RBS) moet volgens een uitspraak van de 

Geschillencommissie van Kifid het beleggingsverlies van een van haar 

klanten voor de helft compenseren. De Commissie is van oordeel dat de bank 

niet heeft voldaan aan haar verplichting te onderzoeken of de aangeboden 

beleggingsdienst voor deze cliënt passend is.

Als houder van een beleggingsrekening op basis van execution only maakte 

de klant gebruik van het online handelsplatform van RBS. Gedurende 3 jaar 

en negen maanden handelde hij daarop in zgn. Contracts of Difference 

(CFD’s), die gezien worden als zeer risicovolle beleggingsproducten. Daarbij 

leed de klant een verlies van ruim € 45.000,=, waarvan nu de helft 

gecompenseerd wordt door RBS.

Niet passend product

RBS had zich ervan moeten vergewissen of handelen in CFD’s op execution 

only basis past in het profiel van haar klant. Tegenover de 

Geschillencommissie heeft de bank niet aannemelijk kunnen maken dat zij 

over voldoende informatie beschikte over de door haar klant opgedane kennis 

en ervaring om de geschiktheid te kunnen toetsen. Evenmin is gebleken dat de 

bank haar klant erop heeft gewezen dat zij zonder door hemzelf te ver-

strekken gegevens niet kon beoordelen of het handelen in CFD’s een voor 

hem passen-de beleggingsvorm is. 

Voorlichting niet effectief

De Geschillencommissie is bovendien van oordeel dat de klant bij het 

afsluiten van de overeenkomst niet indringend genoeg is voorgelicht over de 

specifieke kenmerken en risico’s van CFD’s. RBS heeft volstaan met het 

overhandigen van brochures en algeme-ne voorwaarden. Daarmee kan een 

gemiddeld ervaren particuliere belegger zich geen goed begrip vormen van de 

precieze werking van CFD’s en de daarmee verbonden risi-co’s.

Schadebeperking

Bij het bepalen van de schadevergoeding heeft de Geschillencommissie mee 
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laten we-gen dat de klant heeft verzuimd om zijn schade te beperken. Immers 

hij is gedurende 3 jaar en negen maanden blijven handelen in CFD’s terwijl 

hij zijn verlies zag oplopen. De Commissie acht het daarom redelijk dat de 

klant zelf de helft van zijn beleggingsverlies draagt.

—————————————————

Perscontacten via 070 - 333 89 48

Lees hier de volledige uitspraak van de Geschillencommissie

< Terug naar nieuwsberichten

De juiste route voor uw klacht eerst IKP, dan pas Kifid

Heeft u een vergelijkbare zaak?

Is uw dienstverlener aangesloten?

http://www.kifid.nl/consumenten/tips-voor-klachtenbrief-aan-uw-

dienstverlener
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