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Toelichting Beleggen 

 

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 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 tweede helft van 2015 heeft de Commissie van Beroep 12 uitspraken gedaan en de 

Geschillencommissie heeft 26 uitspraken gedaan. 

 

Persberichten Kifid 

Het Kifid heeft in de tweede helft van 2015 een aantal persberichten gepubliceerd met betrekking 

tot uitspraken in de  categorie ‘Beleggen’. Hieronder een kort overzicht: 

 

1. “Bank verstrekt voldoende informatie over kosten beleggingsverzekeringen” 

Uitspraak Geschillencommissie nr. 2015-031 (bijlage 1). 

 

2. “Geschillencommissie: tariefsverhoging Rabo RendeMix uitstellen tot 1 januari 2016” 

Uitspraak Geschillencommissie nr. 2015-348 en Commissie van Beroep nr. 2015-365  

(bijlage 2). 

 

3. “Commissie van Beroep: Klacht over effectenleaseproduct toch ontvankelijk bij Kifid” 

Uitspraak Geschillencommissie nr. 2015-040A (bijlage 3). 

 

De nummers van de uitspraken hebben wij in de overzichten vermeld. Op deze manier kunt u de 

gehele uitspraak raadplegen via de website 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, februari 2016  



Uitspraken KIFID - Beleggen 

Tweede helft 2015 

 

 

- 2 - 

UITSPRAKEN COMMISSIE VAN BEROEP 

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

Commissie van Beroep Financiële diensten. 

 ___________________________________________________________________ 

 

1. CvB nr. 2015-018 d.d. 2 juni 2015 (Bindend) 

 

Effectenleaseovereenkomst. Ontvankelijkheid mede in verband met schade echtgenoot? Betekenis 

jurisprudentie Hoge Raad voor afhandeling van effectenleasezaken.  

 

 

2. CvB nr. 2015-020 d.d. 15 juni 2015 (Bindend)  

 

Overeenkomst tot bemiddeling door broker bij openen effectenrekening bij buitenlandse 

vennootschap met eigen handelsplatform, met doorlopende verplichtingen. Execution only. 

Bevoegdheid Kifid op grond van de tussen partijen gesloten overeenkomst. Financiële dienst in de 

zin van artikel 1:1 Wft. Afwaardering portefeuille en afhandeling klacht door broker en buitenlandse 

vennootschap. Geen tekortkoming broker, gelet op hetgeen belanghebbende op grond van de 

overeenkomst redelijkerwijs van de broker mocht verwachten. Geen reden om aan te nemen dat de 

Broker in de gegeven omstandigheden niet adequaat heeft gehandeld bij de behandeling van de 

klacht. Voor zover de broker niet in alle opzichten voortvarend is geweest bij de behandeling van 

het verzoek van belanghebbende om een nadere verklaring, heeft belanghebbende daarvan geen 

nadeel ondervonden.  

 

 

3. CvB nr. 2015-023 d.d. 14 augustus 2015 (Bindend)  

 

Ontvankelijkheid beroep; overschrijding beroepstermijn niet verschoonbaar nu de gemachtigde 

reeds kort na de uitspraak op de hoogte was van de uitspraak en de datum waarop deze was 

vastgesteld. Om in beroep te kunnen worden ontvangen dient het financiële belang van het geschil 

ten minste €25.000 te belopen. Beslissend is de hoogte van de vordering waarover de 

Geschillencommissie had te oordelen, waarbij kosten voor het aanhangig maken en behandelen van 

de klacht buiten beschouwing blijven.  
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4. CvB nr. 2015-024 d.d. 19 augustus 2015 (Bindend)  

 

Ontvankelijkheid beroep; overschrijding beroepstermijn niet verschoonbaar nu de gemachtigde 

reeds kort na de uitspraak op de hoogte was van de uitspraak en de datum waarop deze was 

vastgesteld. 

 

 

5. CvB nr. 2015-028 d.d. 1 september 2015 (Bindend) 

 

Vermogensbeheer. Belanghebbende stelt dat de Vermogensbeheerder is tekortgeschoten in het 

beheer van een effectenportefeuille die behoorde tot het vermogen dat zij van haar moeder had 

geërfd. Belanghebbende vordert een schadevergoeding. De Vermogensbeheerder betwist de aan 

haar gemaakte verwijten. De Geschillencommissie is van oordeel dat de Vermogensbeheerder is 

tekortgeschoten bij het inwinnen van inlichtingen en bij het voorlichten van Belanghebbende, maar 

wijst de vordering af omdat niet is komen vast te staan dat het tekortschieten van de 

Vermogensbeheerder schade heeft veroorzaakt. In het principaal beroep stelt Belanghebbende dat 

de Vermogensbeheerder op de hoogte was van de strekking van het testament (het behoud van het 

vermogen voor haar kinderen) en dat de Vermogensbeheerder daarnaar had moeten handelen. De 

Commissie van Beroep stelt vast dat de bepalingen wijzen op een fideï-commis de residuo (het bij 

overlijden van Belanghebbende nog resterende vermogen zal worden uitgekeerd aan haar 

kinderen) en dat hieruit geen beperkingen aan de beleggingsdoelstellingen en de risicobereidheid 

met betrekking tot het geërfde vermogen blijken. De Commissie van Beroep is van oordeel dat 

Belanghebbende in beroep niet (alsnog) voldoende heeft onderbouwd dat het rendement van een 

portefeuille die wel overeenkwam met haar risicobereidheid en beleggingsdoelstellingen wezenlijk 

meer zou zijn geweest dan hetgeen is gerealiseerd. Het door de Vermogensbeheerder ingestelde 

incidenteel beroep - waarin zij haar tekortschieten bestrijdt - behoeft na voornoemde uitkomst in 

het principaal beroep niet te worden behandeld. De Commissie van Beroep handhaaft de beslissing 

van de Geschillencommissie.  

 

 

6. CvB nr. 2015-029 d.d. 24 september 2015 (Bindend)  

 

Effectenleaseovereenkomsten. Vorderingen van Belanghebbende niet toewijsbaar omdat partijen in 

2008 een regeling hebben getroffen ter beëindiging van (in elk geval) hun geschil over de 

effectenleaseovereenkomsten. 
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7. CvB nr. 2015-030 d.d. 5 oktober 2015 (Bindend) 

 

De klacht over Lehman notes in de beheerportefeuille van klager is niet ontvankelijk omdat de 

wezenlijke geschilpunten die worden voorgelegd, reeds door de civiele rechter zijn beoordeeld.  

Een klacht kan weliswaar betrekking hebben op specifieke stukken in een beheerportefeuille, echter 

daarbij zal tevens gekeken moeten worden naar de (samenstelling van de) gehele portefeuille om te 

kunnen beoordelen of deze stukken al dan niet passend zijn. 

 

 

8. CvB nr. 2015-031 d.d. 5 oktober 2015 (Bindend) 

 

Beleggingsverzekeringen, gesloten in periode 1997-2000. Tijdig protest. Rendementsprognose en 

kosten. (Tussenbeslissing) Maatstaf is of het advies van de bank voldoet aan wat destijds van een 

redelijk bekwaam en redelijk handelend assurantietussenpersoon mocht worden verlangd.  

De prognose van een rendement van negen procent dat de bank destijds heeft gegeven, was in de 

onderhavige periode voor beleggingen als de onderhavige niet ongebruikelijk of onaanvaardbaar, 

mede in aanmerking genomen dat de bank uitdrukkelijk heeft aangegeven dat het ging om 

verondersteld rendement, heeft gewezen op het beleggingsrisico en heeft vermeld dat het 

uiteindelijke resultaat afhankelijk is van de waarde van de beleggingen na afloop van de 

verzekeringsduur. Feiten of omstandigheden die maken dat de bank desondanks in dit geval een 

dergelijke prognose niet heeft mogen geven, zijn niet aannemelijk geworden. Aanhouding van de 

zaak wat betreft de vraag of de bank als adviseur was gehouden belanghebbende ten tijde van de 

advisering te informeren over de kosten die ten laste van het rendement op de 

beleggingsverzekeringen zijn gekomen, in afwachting beslissing HvJ EU. Uit de stellingen van de 

bank blijkt niet dat belanghebbende al in 2005 gerede aanleiding had te veronderstellen dat sprake 

kon zijn van een tekortkoming van de bank in de advisering, wat betreft de voorlichting over de 

kosten van de beleggingsverzekeringen. Evenmin is gebleken dat de bank nadeel heeft geleden 

doordat belanghebbende eerst in 2008 heeft geklaagd. Het beroep van de bank op artikel 6:89 BW 

moet daarom worden verworpen. (Eindbeslissing) Op de polissen van de beleggingsverzekeringen 

is uitdrukkelijk vermeld wat de premie was en welk deel daarvan zou worden belegd. 

Belanghebbende wist dus, althans heeft kunnen weten, welk deel van de premie bestemd was voor 

kosten. Daarmee is in zoverre, naar de maatstaven geldend in de periode 1997-2000, voldoende 

informatie verstrekt over de kosten die de verzekeraar aan belanghebbende in rekening zou 

brengen. Fondsbeheerkosten: de beleggingsfondsen waarin is belegd, hebben kosten voor het 

beheer van de participaties in die fondsen ten laste van het fondsvermogen gebracht, wat op die 

wijze is verdisconteerd in de koers van de fondsen. Dit zijn dus geen kosten die de verzekeraar uit 

hoofde van de beleggingsverzekeringen voor rekening van belanghebbende heeft gebracht, maar 

kosten die voortvloeien uit het beleggen zelf.  



Uitspraken KIFID - Beleggen 

Tweede helft 2015 

 

 

- 5 - 

Daargelaten dat het voor de hand ligt dat beleggingsfondsen hun diensten niet gratis aanbieden, en 

dus kosten berekenen, is er geen reden om aan te nemen dat de verzekeraar, wederom naar de 

maatstaven die golden in de jaren 1997-2000, in het kader van het aanbieden van de 

beleggingsverzekeringen hierover informatie had moeten verstrekken. Niet aannemelijk is dat in 

het onderhavige geval nog andere kosten dan hiervoor genoemd ten laste van belanghebbende zijn 

gekomen. De conclusie is dat in het onderhavige geval naar de maatstaven die golden in de jaren 

1997-2000 niet kan worden gezegd dat belanghebbende informatie over de kosten is onthouden die 

noodzakelijk was voor een goed begrip van de wezenlijke bestanddelen van de aangeboden 

beleggingsverzekeringen. 

 

 

9. CvB nr. 2015-034 d.d. 27 oktober 2015 (Bindend) 

 

Jarenlange adviesrelatie. Bank aansprakelijk voor grote verliezen als gevolg van in september en 

oktober 2008 gegeven adviezen om putopties te schrijven, onderscheidenlijk niet over te gaan tot 

onmiddellijke verkoop van de gehele, sterk in waarde gedaalde portefeuille. Oorzakelijk verband 

tussen adviezen en schade. Geen eigen schuld. Overwegend/gedeeltelijk in het ongelijk gestelde 

partij. 

 

 

10. CvB nr. 2015-038A d.d. 7 december 2015 (Bindend) 

 

Vermogensbeheer. Te risicovolle inrichting van de portefeuille. Begroting schade. Geschil over 

waardering Robeco Bonds en Rutland Caps. Vermogensbeheerder moet in de gegeven 

omstandigheden, in het kader van haar verweer, voldoende feiten en omstandigheden naar voren te 

brengen waaruit volgt dat de waarderingen die zij in navolging van de Bank heeft gegeven, juist 

zijn. Aan die motiveringsplicht heeft de Vermogensbeheerder vooralsnog onvoldoende voldaan.  

Zij krijgt de gelegenheid de waardebepaling alsnog toe te lichten. Wettelijke rente verschuldigd 

vanaf de dag waarop de schade is geleden. 

 

 

11. CvB nr. 2015-039 d.d. 8 december 2015 (Bindend) 

 

Belanghebbende klaagt over beleggingstransacties (perpetuals en steepeners) die door de 

bewindvoerder namens wijlen zijn moeder (destijds klant van de Bank) zijn verricht. De Commissie 

van Beroep is van oordeel dat de Bank in het kader van de beleggingsadviesrelatie met moeder 

heeft gehandeld in strijd met de op haar rustende verplichtingen door niet te onderzoeken in 

hoeverre de bewindvoerder bevoegd was te beschikken over haar effectenrekening.  
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Bovendien heeft de Bank in strijd met de op haar rustende zorgplicht gehandeld door genoegen te 

nemen met een niet door haar klant ondertekend risicoprofiel. Echter, niet gebleken is dat het 

gehanteerde risicoprofiel (defensief tot zeer defensief) als zodanig onjuist was (te risicovol) of dat 

de Bank te risicovol heeft geadviseerd. Een en ander omdat de Bank haar klant gedurende de jaren 

meermalen heeft gewezen op de noodzaak om het risico in portefeuille af te bouwen, de gegeven 

aankoopadviezen gelet op de periode waarin ze gegeven zijn niet als te risicovol moeten worden 

aangemerkt en moeder zelf bij leven heeft verklaard tevreden te zijn met de samenstelling van haar 

portefeuille. 

 

 

12. CvB nr. 2015-040A d.d. 28 oktober 2015 (Bindend) 

 

Belanghebbende heeft met de Bank zeven overeenkomsten gesloten met betrekking tot het 

effectenleaseproduct ‘[naam]’. De echtgenote van Belanghebbende heeft de nietigheid van die 

overeenkomsten ingeroepen op grond van de artikelen 88 en 89 van boek 1 van het Burgerlijk 

Wetboek. Belanghebbende heeft gevorderd dat de effectenleaseovereenkomsten worden vernietigd 

onder teruggaaf van 80% van de inleg, te vermeerderen met 3,5 procent fictief rendement.  

Anders dan de Geschillencommissie is de Commissie van Beroep van oordeel dat Belanghebbende 

ontvankelijk is ter zake van een klacht die is gebaseerd op door zijn echtgenote buitengerechtelijk 

vernietigde overeenkomsten. Een dergelijke vordering staat in een voldoende nauw verband met 

een financiële dienst als bedoeld in het Reglement. De Commissie van Beroep zal de klacht daarom 

inhoudelijk behandelen. De Bank wordt in de gelegenheid gesteld zich schriftelijk uit te laten over 

de gevolgen van voornoemde beslissing. Daarna kan Belanghebbende hierop reageren. 
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UITSPRAKEN GESCHILLENCOMMISSIE 

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

Geschillencommissie Financiële diensten. 

____________________________________________________________________ 

 

1. GFD nr. 2015-196 d.d. 3 juli 2015 (Bindend)  

 

Adviesrelatie. De Commissie verwerpt het beroep van de bank op 6:89 BW. Gelet op het geldende 

zeer defensieve profiel en de omstandigheid dat het belegd vermogen het pensioenvermogen van 

Consument betrof, acht de Commissie het aannemelijk dat het gegeven advies niet heeft voldaan 

aan wat Consument van de Bank mocht verwachten. De Commissie wijst de vordering van 

Consument toe. 

 

 

2. GFD nr. 2015-204 d.d. 10 juli 2015 (Niet-bindend) 

 

Vermogensbeheer. Naar het oordeel van de Commissie is, gelet op de beperkte risicobereidheid van 

de Consumenten, het beheerde vermogen in te grote mate blootgesteld aan de (hoofdsom)risico’s 

van zakelijke waarden. Aangeslotene is gehouden tot vergoeding van de daardoor veroorzaakte 

schade, welke de Ombudsman Financiële Dienstverlening reeds met inachtneming van de 

zienswijze van de Commissie in eerdere uitspraken had berekend door een vergelijking met het 

Robeco Solid Mixfonds.  

 

 

3. GFD nr. 2015-247 d.d. 25 augustus 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 het de belegger zich 

vanaf begin 2008 bewust is geweest van de door hem gestelde gebreken van het Behoudend Beheer 

en het Cum Laude Plan. De belegger heeft zich echter pas drie jaar daarna bij de 

vermogensbeheerder beklaagd over het gevoerde beleggingsbeleid. 

 

 

4. GFD nr. 2015-249 d.d. 3 september 2015 (Bindend) 

 

Vermogensbeheer, beëindiging van beheerrelatie. Consument is onjuist geïnformeerd over de 

mogelijkheid van opzeggen. Schade die daardoor is geleden, is toewijsbaar, het anders gevorderde 

niet. 
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5. GFD nr. 2015-253 d.d. 8 september 2015 (Bindend) 

 

Vermogensbeheerrelatie. Niet gebleken is dat Aangeslotene door de obligatie Praktiker Bau op te 

nemen in de beleggingsportefeuille van Consument heeft gehandeld in strijd met de bij aanvang 

gemaakte afspraken. Het verlies dat Consument op deze belegging heeft geleden is een gevolg van 

het faillissement van Praktiker Bau, een gebeurtenis die ook voor een professionele instelling als 

Aangeslotene niet te voorzien was. Ook is niet gebleken dat Aangeslotene ten tijde van het beheer 

aanwijzingen heeft gekregen over Praktiker Bau die meebrachten dat zij deze belegging niet langer 

mocht aanhouden. Dat de onderhavige obligaties op een gegeven moment slecht verhandelbaar 

bleken, kan de klacht ook niet doen slagen. De vordering wordt afgewezen. 

 

 

6. GFD nr. 2015-254 d.d. 8 september 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. 

 

 

7. GFD nr. 2015-256 d.d. 8 september 2015 (Bindend) 

 

Consument is ontevreden over de behandeling van zijn klacht over het niet ontvangen van 

couponrente over de door hem aangeschafte Note. Voorts stelt Consument dat Aangeslotene is 

tekortgeschoten in haar informatieverstrekking door na te laten hem te voorzien van 

kwartaalberichten met betrekking tot de waarde van de onderliggende aandelen van de Note. Aan 

Consument kan worden toegegeven dat Aangeslotene in het verleden, de periode waarover 

Consument klaagt, niet altijd adequaat heeft gehandeld naar aanleiding van de klachtuitingen van 

Consument. Consument heeft echter onvoldoende aangetoond dat er sprake is van 

vermogensrechtelijke schade als gevolg van de handelwijze van Aangeslotene. Met betrekking tot 

het klachtonderdeel dat ziet op de informatieverstrekking wordt Consument niet-ontvankelijk 

verklaard omdat er geen sprake is van een Financiële dienst. 
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8. GFD nr. 2015-274 d.d. 24 september 2015 (Bindend) 

 

Adviesrelatie. De Commissie verwerpt het beroep van de bank op 6:89 BW. De Commissie stelt vast 

dat het afwijken door Consument van het door de Aangeslotene geadviseerde, niet heeft geleid tot 

een onaanvaardbare blootstelling aan koers- of debiteurenrisico gezien de verhouding tot het 

gehele vermogen inclusief liquide middelen. Voorts kan er geen verband worden vastgesteld tussen 

de in de vordering gestelde schade en het gebrek aan tijdige en indringende voorlichting aan de 

kant van Aangeslotene. 

 

 

9. GFD nr. 2015-284 d.d. 2 oktober 2015 (Bindend) 

 

Consument heeft geruime tijd niet kunnen beschikken over een uit een vervroegd aflosbaar gestelde 

perpetuele obligatie vrijgekomen deel van zijn vermogen. De Commissie oordeelt dat de 

verantwoordelijkheid hiervoor bij DeGiro ligt, die bij de uitvoering van haar dienstverlening 

gebruik heeft gemaakt van een hulppersoon als bedoeld in artikel 6:76BW. De Commissie oordeelt 

voorts dat de exoneratie clausule in de algemene voorwaarden van DeGiro geen effect mag hebben. 

De vordering van Consument om financiële compensatie te ontvangen gebaseerd op gemist 

rendement, is niet in overeenstemming met de wettelijke bepalingen die de vertragingsschade 

regelen en komt om die reden niet voor toewijzing in aanmerking. 

 

 

10. GFD nr. 2015-302 d.d. 20 oktober 2015 (Bindend) 

 

Beleggingsadvies. Consument stelt dat Aangeslotene aansprakelijk is voor de beleggingswinst die 

hij is misgelopen doordat Aangeslotene hem een beleggingsportefeuille heeft geadviseerd die 

volledig uit zakelijke waarden bestaat terwijl een dergelijke samenstelling per definitie 

onverenigbaar is met een neutraal risicoprofiel. De Commissie overweegt dat deze algemene 

stelling geen juist uitgangspunt is. Noch naar de destijds bestaande, noch naar huidige inzichten 

kan als regel van algemene bekendheid worden aanvaard dat een beleggingsportefeuille die (zeer) 

grotendeels uit aandelen bestaat steeds, ongeacht de omstandigheden van het geval, onverenigbaar 

is met een neutraal beleggingsbeleid. Daarnaast blijkt uit de ter beschikking van de Commissie 

gestelde stukken niet hoe de portefeuille van Consument was samengesteld, welke (tot de zakelijke 

waarden te rekenen) beleggingen Consument daarin heeft opgenomen, en dus ook niet in welke 

mate de portefeuille was blootgesteld aan koers- en debiteurenrisico’s. Daarom kan niet worden 

bepaald of de door Consument genomen beleggingsbeslissingen onverenigbaar zijn geweest met de 

uitgangspunten voor het beleggingsbeleid, waaronder het risicoprofiel. De vordering van 

Consument wordt afgewezen. 
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11. GFD nr. 2015-303 d.d. 20 oktober 2015 (Bindend) 

 

Effectendienstverlening: Consument vordert dat Aangeslotene wordt veroordeeld tot vergoeding 

van het verlies dat hij heeft geleden op de verkooporder van 20.000 aandelen Freddie Mac op 14 

november 2013 die hij zelf via de systemen van Aangeslotene heeft ingediend en waarna hij enkele 

minuten later een royementsverzoek heeft geplaatst om de verkooporder ongedaan te maken. 

Consument heeft erkend dat hij die avond nadat hij zijn royementsverzoek had ingediend, enkele 

malen wijzigingen in zijn oorspronkelijke order heeft doorgevoerd om te voorkomen dat deze zou 

worden uitgevoerd. De Commissie kan uit deze acties van Consument slechts afleiden dat 

Consument er op 14 november 2013 op zijn minst niet zeker van was dat zijn royementsverzoek van 

die dag was gehonoreerd. Het lag daarom op de weg van Consument om diezelfde dag nog contact 

op te nemen met (de beleggingslijn van) Aangeslotene om te verifiëren of aan het royementsverzoek 

gevolg was gegeven. De vordering van Consument wordt afgewezen. 

 

 

12. GFD nr. 2015-306 d.d. 22 oktober 2015  

 

Adviesrelatie. Volgens de belegger heeft de bank onvoldoende actie ondernomen om ervoor te 

zorgen dat de effectenportefeuille passend was. Naar het oordeel van de Commissie blijkt uit de 

stukken, in het bijzonder de gespreksnotities, dat de bank heeft onderkend dat het type 

dienstverlening (adviesrelatie) in combinatie met een zeer offensieve portefeuille niet passend was 

voor deze beleger, maar hebben beide partijen onvoldoende actie ondernomen om daarin 

verandering te brengen. De vordering wordt deels toegewezen. 

 

 

13. GFD nr. 2015-325 d.d. 9 november 2015 (Bindend) 

 

Adviesrelatie. Advies tot aankoop van participaties in een vastgoedfonds. De beleggingsadviseur 

heeft niet de vereiste inlichtingen bij de belegger ingewonnen en hem ontoereikend voorgelicht.  

De vordering wordt gedeeltelijk toegewezen. 

 

14. GFD nr. 2015-333 d.d. 12 november 2015 (Bindend) 

 

Execution only. Consument heeft schade geleden doordat een door hem ingevoerde optieorder van 

500 optiecontracten is uitgevoerd, terwijl zijn marginverplichting hiervoor niet toereikend was. 

Vast staat naar het oordeel van de Commissie dat de systemen van Aangeslotene niet naar behoren 

functioneerde, waardoor voornoemde optieorder van Consument ten onrechte is uitgevoerd met 

alle gevolgen van dien.  
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Aangeslotene is verantwoordelijk voor een juiste werking van haar systemen zodat effectenorders 

naar behoren worden uitgevoerd. Consument heeft ook zelf aan de schade bijgedragen door na te 

laten zelf onderzoek te doen naar een eventueel dekkingstekort. De Commissie is van oordeel dat de 

helft van de schade voor rekening van Consument dient te blijven. 

 

 

15. GFD nr. 2015-334 d.d. 12 november 2015 (Bindend) 

 

De Pensioen BV van Consument is in 2002 met 4 participaties als vennoot toegetreden in een 

beleggingsfonds dat als Commanditaire Vennootschap (CV) is opgericht. De betreffende 

participaties heeft Consument nadien ondergebracht in een andere BV en de Pensioen BV is in 

2004 ontbonden. Door haar ontbinding is de Pensioen BV echter gedefungeerd als vennoot van de 

CV. Er is voorts geen sprake van rechtsgeldig overdracht van participaties, omdat in strijd met de 

overeenkomst de participaties zonder toestemming van de (resterende) vennoten zijn 

ondergebracht bij een andere BV van Consument. Dat de CV niet is geconfronteerd met (mogelijke) 

fiscale consequenties vanwege het handelen van Consument, betekent niet dat Aangeslotene het 

niet tot haar taak mocht rekenen de (resterende) participanten in het fonds zo veel mogelijk te 

beschermen tegen mogelijke (grote) fiscale gevolgen van een dergelijke overdracht van 

participaties. De beslissing van Aangeslotene om de Pensioen BV als gedefungeerde vennoot van de 

CV aan te merken, was gerechtvaardigd. De vordering is afgewezen. 

 

 

16. GFD nr. 2015-338 d.d. 12 november 2015 (Bindend) 

 

Adviesrelatie. Het beroep van de bank over verjaring slaagt. Aan een inhoudelijke beoordeling van 

de schadeclaim komt de Commissie daardoor niet toe. 

 

 

17. GFD nr. 2015-348 d.d. 24 november 2015 (Bindend) 

 

Consument doet zijn beklag over wijziging van de tarieven die de Bank voor een beleggingsproduct 

in rekening brengt. Op grond van de overeenkomst en de daarvan onderdeel uitmakende 

voorwaarden is het de Bank toegestaan de tarieven te wijzigen. De Bank dient daarbij wel rekening 

houden met de belangen van Consument, hetgeen de Bank in dit geval onvoldoende heeft gedaan. 
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18. GFD nr. 2015-350 d.d. 24 november 2015 (Bindend) 

 

Consument stelt dat hij door de adviezen van Aangeslotene verlies heeft geleden op zijn 

effectenportefeuille. De Commissie is van oordeel dat Consument zijn standpunt dat Aangeslotene 

heeft nagelaten voldoende onderzoek te doen naar zijn beleggingsprofiel en deskundigheid niet 

nader heeft onderbouwd en dat Consument niet aannemelijk heeft gemaakt, en zelfs niet gesteld, 

dat specifieke beleggingsadviezen van Aangeslotene ondeugdelijk waren. Vast staat dat partijen er 

verschillende berekeningen op na houden van de ontwikkeling van de portefeuille van Consument. 

De Commissie is van oordeel dat uit geen van de berekeningen kan worden vastgesteld dat de 

portefeuille van Consument in 2008, het jaar waarin Consument verlies op zijn portefeuille heeft 

geleden, slechter heeft gepresteerd dan op basis van de marktgegevens te verwachten zou zijn.  

Ten slotte is de Commissie van oordeel dat ook al had Aangeslotene Consument indringender 

gewaarschuwd voor de beleggingen via Franz Watermann, dit geen aanleiding voor Consument zou 

zijn om zijn beleggingen direct te beëindigen. De vordering van Consument wordt afgewezen. 

 

 

19. GFD nr. 2015-351 d.d. 24 november 2015 (Bindend) 

 

Vermogensbeheer. Naar het oordeel van de Commissie is niet gebleken dat een te risicovol profiel is 

vastgelegd en evenmin dat de belegger ontoereikend is voorgelicht over de risico’s van het gekozen 

profiel. De vordering wordt afgewezen. 

 

 

20. GFD nr. 2015-352 d.d. 24 november 2015 (Bindend) 

 

Execution only. Obligaties worden gelicht uit de portefeuille van een belegger en vervolgens 

verkocht. Naar het oordeel van de Commissie is de bank gehouden tot schadevergoeding, nu niet is 

gebleken dat zij een door de belegger ondertekende afstandsverklaring heeft ontvangen. 

 

 

21. GFD nr. 2015-365 d.d. 30 november 2015 (Bindend) 

 

Consumenten beklagen zich over de wijziging van de tarieven die de Bank voor een 

beleggingsproduct in rekening brengt. Op grond van de overeenkomst en de daarvan onderdeel 

uitmakende voorwaarden is het de Bank toegestaan de tarieven te wijzigen. De Bank dient daarbij 

wel rekening houden met de belangen van Consument, hetgeen de Bank in dit geval onvoldoende 

heeft gedaan. 
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22. GFD nr. 2015-374 d.d. 8 december 2015 (Bindend) 

 

Vermogensbeheer. De Commissie oordeelt dat de uitgangspunten en doelstellingen destijds reeds 

bij het aangaan van het vermogensbeheer niet reëel waren en dat het onwaarschijnlijk was dat het 

doelvermogen zou worden behaald. Consument kon zich daarbij niet veroorloven dat de 

vermogensopbouw zou tegenvallen. De Commissie oordeelt dat voor zover op einddatum de dan 

gerealiseerde vermogensopbouw tot een tekort leidt, de helft daarvan door Aangeslotene aan 

Consument dient te worden vergoed. 

 

 

23. GFD nr. 2015-377 d.d. 10 december 2015 (Bindend) 

 

Het door Aangeslotene gegeven advies om een hypothecaire geldlening af te sluiten en met het 

beschikbare vermogen te gaan beleggen kan, gelet op de daarbij destijds bekende feiten en 

omstandigheden, niet als een ondeugdelijk advies worden beschouwd. De Commissie acht in het 

onderhavige geval voldoende aannemelijk geworden dat Consument bewust voor deze constructie 

heeft gekozen. Gelet op het (totale) beschikbare vermogen van Consument bestond voor 

Aangeslotene geen aanleiding om de hypothecaire geldlening te weigeren of aan te passen.  

Hoewel niet gebleken is dat de vanaf 2002 ingezette onttrekkingen uit de effectenportefeuille 

noodzakelijk waren voor het voldoen van de hypotheekrente, had Aangeslotene ook geen reden om 

in te grijpen zolang de hypotheeklasten door Consument werden voldaan. De vordering van 

Consument is afgewezen. 

 

 

24. GFD nr. 2015-384 d.d. 14 december 2015 (Niet-bindend) 

 

Sluiting optiepositie. In bepaalde omstandigheden is het mogelijk dat het sluiten van posities een 

verlaging van de vrije bestedingsruimte veroorzaakt. De stelling van Consument dat het PBM 

systeem om die reden ondeugdelijk zou zijn, verwerpt de Commissie dan ook. Consument heeft 

nagelaten de afdeling Riskmanagement rechtstreeks te contacteren terwijl hij bekend was met feit 

dat die afdeling hem in geval van een situatie als de onderhavige het beste ten dienste kon zijn.  

  

 

25. GFD nr. 2015-385 d.d. 15 december 2015 (Bindend) 

 

Adviesrelatie: Consument stelt dat Aangeslotene ondeugdelijke beleggingsadviezen heeft gegeven 

door Consument te adviseren voornamelijk in perpetuele obligaties te beleggen en zij heeft 

nagelaten Consument te waarschuwen voor de risico’s die aan de geadviseerde perpetuals 

verbonden zijn.  
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De Commissie is van oordeel dat er sprake is van een toerekenbare tekortkoming, aangezien 

Aangeslotene niet aannemelijk heeft kunnen maken dat zij (tijdig) indringende informatie over de 

eigenschappen van perpetuele obligaties aan Consument heeft gegeven. Gelet op alle 

omstandigheden van het geval overweegt de Commissie dat Aangeslotene Consument mocht 

adviseren tot maximaal een kwart van zijn portefeuille voor perpetuele obligaties te kiezen in plaats 

van de geadviseerde 75%. De totale schade stelt de Commissie vast op € 71.850,-. Echter blijft de 

helft van de schade voor rekening van Consument, doordat hij een ervaren belegger is en hij had 

kunnen begrijpen dat het advies risicovol is voor een defensief profiel. 

 

 

26. GFD nr. 2015-395 d.d. 18 december 2015 (Bindend)  

 

Beleggingsadvies: Consument heeft het advies van Aangeslotene opgevolgd om 75% van de 

portefeuille in vastgoedfondsen te beleggen. Hierdoor heeft Consumenten verliezen geleden.  

De Commissie is van oordeel dat de beleggingsportefeuille van Consument onvoldoende gespreid 

was waardoor het volledige belegde vermogen van Consument is blootgesteld aan die te hoge 

risico’s. Dientengevolge passen die beleggingen niet bij zijn neutrale beleggingsprofiel. 

Aangeslotene had derhalve deze adviezen niet mogen geven. Een deel van de schade blijft voor 

rekening van Consument. Consument wist dat het voor hem niet mogelijk was om de 

koersontwikkeling van de geadviseerde fondsen te volgen. Hij heeft daardoor het risico aanvaard 

dat hij niet direct kon ingrijpen bij koersdalingen, terwijl hij belegde in fondsen die in grote mate 

speculatief zijn. Gelet daarop blijft de helft van de schade voor rekening van Consument.  

Een bedrag van € 47.500,- dient door Aangeslotene te worden vergoed. 

 

 

***** 
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Nieuwsberichten

Bank verstrekt voldoende informatie over kosten
beleggingsverzekeringen

15 oktober 2015
De Commissie van Beroep van Kifid is van mening dat ABN AMRO de consument voldoende
informatie heeft verstrekt over de kosten van zijn beleggingsverzekeringen. De klachtzaak betrof het
advies dat de bank als tussenpersoon aan een consument heeft gegeven over het sluiten van enkele
beleggingsverzekeringen in de periode 19972000.

De vraag was of de bank voldoende informatie heeft verstrekt over de kosten van de
beleggingsverzekeringen, ook tegen de achtergrond van het arrest van het Hof van Justitie van de
EU van 29 april 2015 (NationaleNederlanden). Aan de orde kwam ook of de rendementsprognose
van de bank door de beugel kon.

De einduitspraak van de Commissie van Beroep houdt geen principiële beslissing in over de vraag
welke informatie moet worden verstrekt over de kosten van beleggingsverzekeringen. Zij is daar niet
aan toegekomen omdat in de loop van de procedure is vastgesteld dat de bank de consument vooraf
heeft meegedeeld welk deel van de premie voor kosten was bestemd. Daardoor wist de consument
dus vooraf waar hij aan toe was. Bovendien heeft de Commissie van Beroep beslist dat de kosten
van de beleggingsfondsen waarin is belegd (fondsbeheerkosten), geen kosten zijn die de
verzekeraar aan de consument in rekening heeft gebracht, maar kosten die voortvloeien uit het
beleggen zelf.

In een eerdere tussenuitspraak besliste de Commissie al dat de rendementsprognose die ABN
AMRO had gegeven, voor de periode 19972000 niet ongebruikelijk of onaanvaardbaar was. Daarbij
speelde mee dat de bank de consument had geïnformeerd dat de prognose een veronderstelling
was, dat beleggen risico’s heeft en dat het uiteindelijke resultaat afhing van de waarde van de
beleggingen bij het einde van de beleggingsverzekering.

Klik hier voor de volledige uitspraak van de Commissie van Beroep (CB 2015031)

https://www.kifid.nl/fileupload/Uitspraak_2015-031.pdf
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Nieuwsberichten

Geschillencommissie: tariefsverhoging Rabo RendeMix
uitstellen tot 1 januari 2016

9 december 2015
De Geschillencommissie van Kifid is van oordeel dat de verhoging van het tarief voor de
basisdienstverlening voor Rabo Rendemix moet worden uitgesteld van 1 juli 2015 tot 1 januari 2016.
Zij vindt dat daardoor mede vanwege de door de bank gewekte verwachtingen beter tegemoet wordt
gekomen aan de belangen van klanten.

Bovendien is de Geschillencommissie van mening dat klanten tot deze datum zonder
transactiekosten moeten kunnen uitstappen. Het nieuwe tarief voor deze basisdienstverlening wordt
door haar als marktconform gezien.

Als gevolg van de uitspraak van de Geschillencommissie heeft Rabo besloten tot een uniforme
gedragslijn. De bank zal daarom de ingangsdatum van het nieuwe tarief voor alle klanten verplaatsen
naar 1 januari 2016. Rabo heeft Kifid laten weten dat zij haar klanten zo spoedig mogelijk over dit
besluit en de uitvoering daarvan schriftelijk zal informeren.

Lees hier en hier de uitspraken

Noot voor de redactie: perscontacten via 070 – 333 89 48

https://www.kifid.nl/fileupload/jurisprudentie/GeschillenCommissie/2015/Uitspraak_2015-348_Bindend.pdf
https://www.kifid.nl/fileupload/jurisprudentie/GeschillenCommissie/2015/Uitspraak_2015-365_Bindend.pdf
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Nieuwsberichten

Commissie van Beroep: Klacht over effectenleaseproduct toch
ontvankelijk bij Kifid

10 december 2015
Een consument mag zijn klachtzaak bij Kifid die verband houdt met door zijn echtgenote
buitengerechtelijk vernietigde effectenleaseovereenkomsten met Achmea Bank, toch doorzetten.
Anders dan de zienswijze van de Geschillencommissie oordeelt de Commissie van Beroep in een
tussenuitspraak van dat het beroep op de vernietiging van een effectenleaseovereenkomst
voldoende nauw verband houdt met het begrip ‘financiële dienstverlening’ als bedoeld in het
Reglement van Kifid. Dit betekent dat consument met zijn klacht wel ontvankelijk is bij het financiële
klachteninstituut en door deze behandeling meer rechtsbescherming krijgt geboden.

Betrokken consument heeft met Achmea Bank zeven overeenkomsten gesloten met betrekking tot
het effectenleaseproduct ‘Het Levob Hefboom Effect’. Zijn echtgenote heeft daarvoor geen
toestemming gegeven en heeft de nietigheid van die overeenkomsten ingeroepen op grond van de
artikelen 88 en 89 van Boek 1 van het Burgerlijk Wetboek. Consument heeft met een beroep op deze
vernietiging teruggaaf gevorderd van 80% van de inleg, te vermeerderen met 3,5 procent fictief
rendement. De Commissie van Beroep is van mening dat de vordering voldoende nauw verband
houdt met een financiële dienst als bedoeld in het Reglement van Kifid. Zij gaat de klacht nu verder
inhoudelijk behandelen.

Lees hier de volledige tussenuitspraak CB1500012

https://www.kifid.nl/fileupload/jurisprudentie/GCHB/2015/Uitspraak_2015-040A.pdf

