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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 eerste helft van 2016 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 2016 heeft de Commissie van Beroep 7 uitspraken gedaan en de 

Geschillencommissie heeft 42 uitspraken gedaan. 

 

Persberichten Kifid 

Het Kifid heeft in de eerste helft van 2016 een aantal persberichten gepubliceerd met betrekking tot 

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

 

1. “Kwaliteit naleving informatieplicht telt zwaar in uitspraken Kifid over 

beleggingsverzekeringen”, d.d. 29 maart 2016. Uitspraken Geschillencommissie nr. 2016- 

120, nr. 2016-121 en nr. 2016-122 (bijlage 1). 

2. “Geen beperking informatieplicht NN door uitspraak Europese Hof over 

beleggingsverzekering”, d.d. 29 maart 2016. Uitspraak Geschillencommissie nr. 2016-129 

(bijlage 2). 

3. “CvB Kifid: schadevergoeding van €250.000 wegens onjuist advies bij complexe renteswap”, 

d.d. 24 maart 2016. Uitspraak Commissie van Beroep nr. 2016-002 (bijlage 3). 

4. “MKB-rentederivaten bij Kifid: 10 zaken geschikt, 2 afgewezen en 1 toegewezen”, d.d. 1 maart 

2016. Uitspraken Geschillencommissie nr. 2016-21 nr. 2016-22 en nr. 2016-23 (bijlage 4). 

5. “Hogere schadevergoeding voor onvoldoende informatie over kosten en werking 

beleggingsverzekering”, d.d. 29 januari 2016. Uitspraak Commissie van Beroep nr. 2015-

033B (bijlage 5). 

 

Uitspraken  

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

 

Amsterdam, juli 2016  
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UITSPRAKEN COMMISSIE VAN BEROEP 

Hieronder de uitspraken in de categorie ‘Beleggen’ gedaan in de eerste helft van 2016 door de 

Commissie van Beroep Financiële diensten. 

 ___________________________________________________________________ 

 

1. CVB nr. 2016-002 d.d. 24 maart 2016 (Bindend) 

 

Schending zorgplicht renteswap product Zero Cost Knock in Collar. Een renteswap product als het 

onderhavige (Zero Cost Knock in Collar) in combinatie met een (langlopende) geldlening met een 

variabele rente is een complex samenstel van producten waaraan specifieke kenmerken en risico’s 

verbonden zijn. Op de Bank als bij uitstek professionele en deskundige partij rust ten opzichte van 

een klant als Belanghebbende, die ter zake niet als professioneel of deskundig kan worden 

aangemerkt, de plicht hem voorafgaand aan het sluiten van dit instrument volledig en op niet mis 

te verstane wijze te informeren over de hiervoor genoemde kenmerken en risico’s. Aan deze 

verplichting heeft de Bank niet voldaan doordat zij onvoldoende gewezen heeft op het feit dat de 

(door de Bank vast te stellen en nadien verhoogde) rente opslag niet onder de werking van dit 

renteswap product viel. Bovendien heeft de Bank de klant niet gewezen op de mogelijkheid dat de 

deze renteswap tussentijds een negatieve waarde kan ontwikkelen, noch op de gevolgen daarvan 

voor de klant. De Bank is verplicht de schade te vergoeden, waarbij de betalingen door de klant die 

het gevolg zijn van deze renteswap ongedaan gemaakt moeten worden. 

 

2. CVB nr. 2016-005 d.d. 8 februari 2016 (Bindend) 

 

Ontvankelijkheid in verband met het belang van de vordering. Klachten falen met betrekking tot de 

door de Bank aangekondigde beëindiging van lopende effectenlease-overeenkomsten. 

Belanghebbende is ontvankelijk in zijn beroep. Weliswaar heeft de Bank gesteld dat de vordering 

van Belanghebbende van € 37.574,64 op geen enkele manier is onderbouwd of objectief is vast te 

stellen, echter bij de vaststelling van het belang van de vordering is beslissend de hoogte van de 

vordering waarover de Geschillencommissie had te oordelen. Die vordering is door de 

Geschillencommissie vastgesteld op € 37.574,64. De stelling van de Bank dat de vordering van 

Belanghebbende niet onderbouwd is en objectief zou moeten worden vastgesteld, is in wezen een 

inhoudelijk verweer tegen (de omvang van) de gestelde vordering, welk verweer in het kader van 

het ontvankelijkheidsoordeel – behoudens het geval waarbij een de vordering enkel met het oog op 

de beroepsmogelijkheid is gesteld op een bedrag van € 25.000,-- of meer, waarvan hier niet is 

gebleken – niet kan slagen. Inhoudelijk geldt het volgende. Belanghebbende heeft er niet op mogen 

vertrouwen dat als gevolg van de brief van de Bank waarin aangekondigd werd dat de lopende 

effectenlease-¬overeenkomsten zouden worden beëindigd, tenzij daartegen bezwaar werd gemaakt 

door de klant, de effectenlease-overeenkomsten hoe dan ook door de Bank zouden worden 

beëindigd.  
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Belanghebbende heeft bezwaar gemaakt bij de Bank, hetgeen de Bank mocht opvatten als (mede) 

gericht tot de voorgenomen beëindiging van de overeenkomsten en niet slechts tegen de door de 

Bank als zodanig gevolgde procedure, zoals Belanghebbende nog heeft aangevoerd.  

De effectenlease-overeenkomsten zijn derhalve door blijven lopen en de klachten van 

Belanghebbende falen. 

  

3. CVB nr. 2016-006 d.d. 8 februari 2016 (Bindend) 

 

Belanghebbende heeft bij de Bank, op basis van execution only, vanaf 11 februari 2010 een 

Marketindex-rekening aangehouden, waarbij hij toegang had tot een handelsplatform van de Bank, 

Marketindex-platform geheten. Op dat platform kon in ‘Contracts for Difference’ (CFD’s; een 

derivaat-product) worden gehandeld. Op 8 november 2013 verviel de rekening, omdat de Bank het 

product niet langer aanbood. Voordat Belanghebbende de rekening toegewezen kreeg, heeft hij 

online een aanvraagproces (‘Onboarding’-proces) moeten doorlopen. Toen de rekening verviel had 

Belanghebbende wegens handel in CFD’s een verlies geleden van € 45.357,48. Hij sprak de Bank tot 

schadevergoeding aan. De Geschillencommissie houdt de Bank voor en gedeelte van de schade 

aansprakelijk op de grond dat zij voorafgaand aan het verstrekken van de Marketindex-rekening 

aan Belanghebbende niet voldoende heeft onderzocht of beleggen via deze rekening kon worden 

beschouwd als een voor Belanghebbende passende vorm van beleggen en omdat zij hem ook niet 

voldoende indringend heeft voorgelicht over de specifieke kenmerken en risico’s van CFD’s. In 

beroep bestrijdt de Bank deze beslissing op de grond dat de Geschillencommissie buiten de grenzen 

van de rechtsstrijd is getreden. Deze klacht wordt gegrond bevonden. Drie andere klachten worden 

niet doeltreffend geoordeeld. 

 

4. CVB nr. 2016-007 d.d. 15 februari 2016 (Bindend)  

 

Klachten tegen Verzekeraar over onvoldoende informeren over de hoogte van de in rekening te 

brengen kosten en premies en de invloed daarvan op het in het vooruitzicht gestelde rendement 

(kapitaalverzekering met lijfrenteclausule op beleggingsbasis). Commissie van Beroep komt aan 

behandeling van deze klachten niet toe omdat de vordering is verjaard. 

 

5. CVB nr. 2016-012 d.d. 20 april 2016 (Bindend) 

Aankoopadviezen door de bank in perpetuals hebben geleid tot een te hoog risico, gelet op het 

risicoprofiel van belanghebbende (neutraal). Perpetuals zijn qua eigenschappen en risico’s niet 

gelijk te stellen zijn met vastrentende waarden zoals staats- en bedrijfsobligaties, terwijl de bank 

perpetuals wel onder de vastrentende waarden rekende.  
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De bank heeft onvoldoende informatie verstrekt omtrent de specifieke kenmerken en risico’s, 

verbonden aan de geadviseerde perpetuals en niet geverifieerd of belanghebbende expliciet 

instemde met de risicoverhoging verbonden aan de aankoop van perpetuals. Schade wordt beperkt 

tot het moment waarop belanghebbende zich meer had verdiept in perpetuals en hij zelf verliezen 

had waargenomen, althans had kunnen waar-nemen, die niet pasten bij zijn verwachtingen 

omtrent de risico’s verbonden aan perpetuals. Het enkele feit dat belanghebbende 

beleggingservaring had in andere instrumenten als aandelen en/of opties, betekent niet dat hij de 

kenmerken van perpetuals daardoor kon doorgronden. Bij de schadeberekening dienen niet slechts 

perpetuals betrokken te worden ter zake waarvan belanghebbende vergoeding vordert, maar alle 

transacties waartoe de bank in de desbetreffende periode heeft geadviseerd onder verzaking van 

haar zorgplicht en de dientengevolge per saldo geleden schade. 

6. CVB nr. 2015-038B d.d. 17 mei 2016 (Bindend) 

 

Vervolg 2015-038A. Vermogensbeheerder heeft toelichting gegeven op waardering van de fondsen 

Robeco Bonds en Rutland Caps. Onvoldoende aanleiding voor conclusie dat Vermogensbeheerder 

de Robeco Bonds in april 2008 onjuist heeft gewaardeerd.  

Onvoldoende concrete en verifieerbare gegevens voorhanden op basis waarvan met voldoende 

betrouwbaarheid kan worden vastgesteld wat in april 2008 de waarde van de Rutland Caps was. 

Vermogensbeheerder is echter bereid de Rutland Caps van Belanghebbende te kopen tegen een 

koers van 75%, zodat de Commissie van Beroep die koers als waarde zal aanhouden. 

Belanghebbende kan immers door verkoop van de Rutland Caps aan Vermogensbeheerder die 

waarde realiseren. De Commissie van Beroep volgt de schadeberekening van de 

Geschillencommissie. 

 

7. CVB nr. 2016-015 d.d. 23 mei 2016 (Bindend) 

Niet-ontvankelijkheid doordat het grensbedrag van EUR 25.000,-- uit artikel 5.1. van Reglement 

van Beroep niet wordt gehaald. Bepalend is het bedrag dat bij de Geschillencommissie in geschil 

was. Aangezien bij de Geschillencommissie geen rente is gevorderd, kan deze rente - die in beroep 

wel wordt gevorderd - niet meetellen voor de ontvankelijkheidsvraag. Kosten voor het aanhangig 

maken van de klacht en de behandeling ervan blijven in het kader van de ontvankelijkheid 

eveneens buiten beschouwing. 
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UITSPRAKEN GESCHILLENCOMMISSIE 

Hieronder de uitspraken in de categorie ‘Beleggen’ gedaan in de eerste helft van 2016 door de 

Geschillencommissie Financiële diensten. 

____________________________________________________________________ 

 

1. GFD nr. 2016-015 d.d. 14 januari 2016 (Niet-bindend)  

 

Vermogensadvies. De adviezen van de Aangeslotene waren in overeenstemming met de 

uitgangspunten van Consument en de portefeuille is conform de uitgangspunten belegd. Het feit 

dat de verwachte rendementen niet zijn behaald, betekent op zichzelf niet dat voor vergoeding in 

aanmerking komende schade is geleden. De door Consument gemaakte vergelijking met een index 

die uitsluitend aandelenkoersen betreft, gaat niet op. De vordering wordt afgewezen. 

 

2. GFD nr. 2016-031 d.d. 14 januari 2016 (Bindend) 

 

Execution only. Effectenportefeuille waarin de belegger, door het grootschalig innemen van 

optieposities, het risico loopt op verlies van haar gehele belegbare vermogen. Naar het oordeel van 

de Commissie heeft de bank mogen overgaan tot het (gedwongen) liquideren van de portefeuille. 

 

3. GFD nr. 2016-028 d.d. 15 januari 2016 (Bindend) 

 

Medewerker van de orderlijn noemt een onjuiste slotkoers. Naar het oordeel van de Commissie is 

niet gebleken dat de belegger als gevolg daarvan schade heeft geleden. Verder is niet gebleken dat 

de belegger is geadviseerd met de aankoop te wachten en evenmin dat zij schade heeft geleden als 

gevolg van de wijze waarop de klacht door de bank is behandeld. De vordering wordt afgewezen. 

 

4. GFD nr. 2016-065 d.d. 8 februari 2016 (Bindend)  

 

Consument heeft online een pensioeneffectenrekening bij Aangeslotene geopend. Daarbij heeft 

Consument gebruik gemaakt van de mogelijkheid om van de in de voorwaarden omschreven 

standaardbehandeling af te wijken door de (gewenste) einddatum en de soort beleggingen aan te 

passen. De Commissie komt in dit geval tot de conclusie dat tussen Consument en Aangeslotene 

sprake is van een zogenaamde execution-only relatie. Het was derhalve de verantwoordelijkheid 

van Consument om na het uitzetten van de automatische risico-afbouw, ook de reeds geplande 

opdracht waarbij de risicoverdeling vanaf een bepaalde datum zou worden aangepast, (tijdig) te 

annuleren. De Commissie is van oordeel dat Aangeslotene voldoende duidelijk heeft 

gecommuniceerd en de juiste informatie (tijdig) heeft verschaft.  



Uitspraken KIFID - Beleggen 

Eerste helft 2016 

 

 

- 7 - 

De Commissie is voorts van oordeel dat Aangeslotene ook over het omruilen van langlopende 

obligaties voor korter lopende obligaties Consument voldoende heeft voorgelicht. De vordering is 

afgewezen. 

 

5. GFD nr. 2016-077 d.d. 17 februari 2016 (Bindend)  

 

Verkooporder ten aanzien van claimrechten Imtech. Naar het oordeel van de Commissie heeft de 

bank in strijd met haar zorgplicht jegens de belegger gehandeld door niet binnen een redelijke 

termijn helderheid te geven over de oorzaak van het feit dat het opgeven van orders via 

internetbankieren niet lukte en evenmin een adequate oplossing voor te stellen. De vordering wordt 

gedeeltelijk toegewezen. 

 

6. GFD nr. 2016-085 d.d. 25 februari 2016 (Bindend)  

 

Execution only. Wijzigen assortiment. Beperking van dienstverlening zonder dat de Bank haar 

cliënt daarover vooraf inlicht. De Commissie acht de klacht van Consument over de 

tekortschietende informatievoorziening zijdens de Bank dan ook gegrond, maar zij kan zonder een 

aannemelijk verband tussen die tekortkoming en de beweerd geleden schade niet tot een toewijzing 

van de vordering komen. 

 

7. GFD nr. 2016-088 d.d. 25 februari 2016 (Bindend)  

 

Adviesrelatie. Belegging in vastgoed C.V.’s. De Commissie acht het niet aannemelijk geworden dat 

de adviezen te investeren in een tweetal vastgoed C.V.’s adviezen waren die niet passend waren. 

Daarbij heeft zij het overeengekomen defensieve profiel en de bijbehorende asset mix in 

ogenschouw genomen als ook de wijze waarop Consument van informatie is voorzien. Dat de 

onroerendgoedmarkt in de opgetreden crises in 2008 hard is geraakt en ook de onderneming van 

vastgoed C.V.’s hard is getroffen door het ontstaan van een mismatch tussen huurinkomstenstroom 

en financiële verplichtingen van de vastgoed C.V.’s kan de bank echter niet worden verweten. 

 

8. GFD nr. 2016-090 d.d. 26 februari 2016 (Bindend)  

 

Klacht over Gouden Handdruk Opbouwrekening. De consument stelt dat hij met het in dit product 

ingelegde bedrag vanaf 2011 had willen beleggen, maar dit als gevolg van onjuiste voorlichting niet 

heeft gedaan. Naar het oordeel van de Commissie is niet gebleken dat, zoals de consument stelt, een 

medewerker van de bank hem heeft gezegd dat beleggen in het kader van dit product niet mogelijk 

was. Alleen ten aanzien van de periode vanaf februari 2014 is komen vast te staan dat de bank 

toerekenbaar is tekortgeschoten in de voorlichting. De vordering wordt deels toegewezen. 
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9. GFD nr. 2016-091 d.d. 1 maart 2016 (Bindend)  

 

De Commissie stelt voor de beoordeling van klachten over rentederivaten het volgende voorop.  

Het komt bij de vraag of de Bank aan haar zorgplicht heeft voldaan vooral aan op de 

omstandigheden van het geval. Van belang is dat de Bank als professionele en ter zake kundige 

dienstverlener staat tegenover een relatief kleine ondernemer waarvan geen bijzondere kennis over 

renterisico’s en de instrumenten ter afdekking daarvan mag worden verwacht. Aan een rente swap 

zijn risico’s verbonden die zonder bijzondere kennis van of ervaring met deze producten niet 

meteen inzichtelijk zijn. De Bank moet dan ook haar klant zodanige informatie verschaffen over de 

eigenschappen van de rente swap, de mate waarin deze beantwoordt aan de wensen en behoeften 

van de klant, de mogelijke gevolgen en de specifieke risico’s verbonden aan het afsluiten van rente 

swaps, en van alternatieve manieren met het renterisico om te gaan, dat de klant een weloverwogen 

keuze kan maken. Niet doorslaggevend is of de Bank enkel als wederpartij optreedt of expliciet 

tevens als adviseur van de klant. Als de Bank het aangaan van een rente swap heeft aangeraden, zal 

moeten worden beoordeeld of een redelijk bekwaam en redelijk handelend adviseur dat advies had 

mogen geven. De Commissie oordeelt in deze zaak dat de Bank de Klant bij het tot stand komen van 

de renteswap in voldoende mate heeft geïnformeerd over de kenmerken en risico’s. De Commissie 

oordeelt dat van schending van zorgplicht geen sprake is. Van een onjuiste of niet passende 

advisering is gezien de aard van de onderliggende lening evenmin sprake. De vordering tegen de 

Bank wordt afgewezen. 

 

10. GFD nr. 2016-092 d.d. 1 maart 2016 (Bindend)  

 

De Commissie stelt voor de beoordeling van klachten over rentederivaten het volgende voorop.  

Het komt bij de vraag of de Bank aan haar zorgplicht heeft voldaan vooral aan op de 

omstandigheden van het geval. Van belang is dat de Bank als professionele en ter zake kundige 

dienstverlener staat tegenover een relatief kleine ondernemer waarvan geen bijzondere kennis over 

renterisico’s en de instrumenten ter afdekking daarvan mag worden verwacht. Aan een rente swap 

zijn risico’s verbonden die zonder bijzondere kennis van of ervaring met deze producten niet 

meteen inzichtelijk zijn. De Bank moet dan ook haar klant zodanige informatie verschaffen over de 

eigenschappen van de rente swap, de mate waarin deze beantwoordt aan de wensen en behoeften 

van de klant, de mogelijke gevolgen en de specifieke risico’s verbonden aan het afsluiten van rente 

swaps, en van alternatieve manieren met het renterisico om te gaan, dat de klant een weloverwogen 

keuze kan maken. Niet doorslaggevend is of de Bank enkel als wederpartij optreedt of expliciet 

tevens als adviseur van de klant. Als de Bank het aangaan van een rente swap heeft aangeraden, zal 

moeten worden beoordeeld of een redelijk bekwaam en redelijk handelend adviseur dat advies had 

mogen geven. De Commissie oordeelt in deze zaak dat de Bank de Klant bij het tot stand komen van 

de twee renteswaps in voldoende mate heeft geïnformeerd over de kenmerken en risico’s.  
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Gezien echter het feit dat de (tweede) renteswap onvoldoende samenhang vertoont met de 

onderliggende lening(en), is er niet passend geadviseerd. Daarmee is er sprake van een verwijtbare 

tekortkoming van de Bank die leidt tot schadeplichtigheid. De vordering tegen de Bank wordt 

gedeeltelijk toegewezen, waarbij de schade naar billijkheid wordt begroot. 

 

11. GFD nr. 2016-093 d.d. 1 maart 2016 (Bindend)  

 

De Commissie stelt voor de beoordeling van klachten over rentederivaten het volgende voorop.  

Het komt bij de vraag of de Bank aan haar zorgplicht heeft voldaan vooral aan op de 

omstandigheden van het geval. Van belang is dat de Bank als professionele en ter zake kundige 

dienstverlener staat tegenover een relatief kleine ondernemer waarvan geen bijzondere kennis over 

renterisico’s en de instrumenten ter afdekking daarvan mag worden verwacht. Aan een rente swap 

zijn risico’s verbonden die zonder bijzondere kennis van of ervaring met deze producten niet 

meteen inzichtelijk zijn. De Bank moet dan ook haar klant zodanige informatie verschaffen over de 

eigenschappen van de rente swap, de mate waarin deze beantwoordt aan de wensen en behoeften 

van de klant, de mogelijke gevolgen en de specifieke risico’s verbonden aan het afsluiten van rente 

swaps, en van alternatieve manieren met het renterisico om te gaan, dat de klant een weloverwogen 

keuze kan maken. Niet doorslaggevend is of de Bank enkel als wederpartij optreedt of expliciet 

tevens als adviseur van de klant. Als de Bank het aangaan van een rente swap heeft aangeraden, zal 

moeten worden beoordeeld of een redelijk bekwaam en redelijk handelend adviseur dat advies had 

mogen geven. De Commissie oordeelt in deze zaak dat de Bank de Klant bij het tot stand komen van 

de renteswap in voldoende mate heeft geïnformeerd over de kenmerken en risico’s. 

De Commissie oordeelt dat van schending van zorgplicht geen sprake is. Van een onjuiste of niet 

passende advisering is gezien de aard van de onderliggende lening evenmin sprake. De vordering 

tegen de Bank wordt afgewezen.  

 

12. GFD nr. 2016-098 d.d. 2 maart 2016 (Bindend)  

 

Consument heeft verlies geleden op zijn beleggingsportefeuille en vordert het bedrag ter grootte 

van dit verlies terug van Vermogensbeheerder. Consument stelt dat dit – kort gezegd – het gevolg is 

van slecht beleid van Vermogensbeheerder, de hoge kosten en dat er te offensief is belegd.  

De Commissie is van oordeel dat uit het gedrag van Consument is gebleken dat hij akkoord is 

gegaan met het door Vermogensbeheerder ingezette beleggingsbeleid om volgens het speculatieve 

‘Agressor’ profiel te beleggen. De stelling van Consument dat Vermogensbeheerder een 

ondeugdelijk beleggingsbeleid heeft gevoerd is niet onderbouwd. Daarnaast heeft Consument niet 

aangetoond dat met hem een all-in kostenvergoeding is overeengekomen. Het is de Commissie niet 

gebleken dat de in rekening gebrachte kosten onredelijk zijn. De vordering van Consument wordt 

afgewezen. 
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13. GFD nr. 2016-111 d.d. 11 maart 2016 (Bindend)  

 

Het verrichten van transacties van in Amerikaanse dollar (USD) genoteerde effecten komt door de 

rekeningstructuur van de Bank ten laste van de USD rekening van Consument. Daarmee werd 

direct een effectenkrediet geopend waarvoor de Bank Consument een debetrentevergoeding in 

rekening heeft gebracht. Daarover beklaagt Consument zich. Hij heeft echter zelf gekozen voor 

execution only dienstverlening. Van hem mocht dan ook worden verwacht dat hij zich zou 

verdiepen in de aan hem verstrekte, op dit punt heldere, informatie alvorens hij overging tot 

gebruikmaking van de geboden handelsfaciliteit. 

 

14. GFD nr. 2016-114 d.d. 11 maart 2016 (Bindend)  

 

Tussen partijen is niet in geschil dat aan de Bank op grond van de op de relatie van 

effectendienstverlening van toepassing zijnde voorwaarden de bevoegdheid toekomt deze vorm van 

dienstverlening te staken indien de belegger in kwestie kwalificeert als US Person. Naar het oordeel 

van de Commissie bieden de bewoordingen in de voorwaarden de Bank haar de mogelijkheid 

Consument als zodanig te kwalificeren nu hij een vakantiewoning in de VS bezit, en die 

omstandigheid in dit geval voor de Bank redelijkerwijs voldoende aanleiding heeft kunnen geven 

om tot beëindiging van de effectendienstverlening over te gaan. 

 

15. GFD nr. 2016-116 d.d. 15 maart 2016 (Bindend)  

 

Effectenleaseproduct: De Commissie concludeert dat Consument niet-ontvankelijk is in zijn klacht 

wegens overschrijding van de in artikel 15 van het Reglement gestelde termijn. 

 

16. GFD nr. 2016-117 d.d. 15 maart 2016 (Bindend)  

 

Adviseren over financiële instrumenten, Verkeerde of onjuiste informatieverstrekking over werking 

van het product of de dienst, Niet geschikte dienst of niet geschikt product geadviseerd (advies). 

 

17. GFD nr. 2016-125 d.d. 22 maart 2016 (Bindend)  

 

Consument belegt op basis van execution only en doet haar beklag dat de bank haar verplicht de 

fondsen waarin zij belegt te verkopen omdat de bank deze uit het fondsaanbod heeft gehaald.  

De Commissie is van oordeel dat uit de overeenkomst of daarvan onderdeel uitmakende 

voorwaarden onvoldoende blijkt dat indien de bank bepaalde fondsen niet langer aanbiedt, 

consument gehouden is dat zij de fondsen waarin zij heeft belegd, te verkopen. 
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18. GFD nr. 2016-120 d.d. 24 maart 2016 (Bindend)  

 

Beleggingsverzekeringen. Meegroeiverzekeringen gesloten in het kader van een 

Meegroeihypotheek. Consumenten hadden bij hun bank een hypothecaire geldlening gesloten.  

De bank trad tevens op als tussenpersoon bij het sluiten van beleggingsverzekeringen ter aflossing 

van de lening. Tussen de verzekeraar en de bank bestaat concernverband. Consumenten klagen 

over de kosten, het hefboom- en inteereffect en het ontbreken van een hersteladvies. De Commissie 

zegt dat de uitspraak van het Europese Hof van Justitie in de Leeuwenzaak van 29 april 2015 niet 

leidt tot wijziging van haar uitgangspunt dat open normen van burgerlijk recht tot aanvullende 

informatieverplichtingen voor de verzekeraar en tussenpersoon kunnen leiden. De Commissie is 

verder van oordeel dat de bank en de verzekeraar niet in alle opzichten aan hun zorgplicht hebben 

voldaan door bij aanvang onvolledige en onduidelijke informatie over de verzekeringen te 

verschaffen. Dit geldt onder meer voor het hefboom- en inteereffect en de beheerkosten (TER).  

De informatie over de beheerkosten (TER) was niet duidelijk en begrijpelijk. Over de beheerkosten 

(TER) bestond daarom geen wilsovereenstemming. Gedurende de looptijd van de verzekeringen is 

na het ontstaan van maatschappelijke onrust over beleggingsverzekeringen nagelaten consumenten 

te informeren en adviseren over aanpassing van hun verzekeringen (hersteladvies). Consumenten 

hebben niet onderbouwd waarom de compensatieregeling van de verzekeraar in hun geval 

onvoldoende compensatie voor het hefboom- en inteereffect bood. De Geschillencommissie acht de 

bank en de verzekeraar gehouden tot terugbetaling van de beheerkosten door toevoeging aan de 

waarde van de verzekeringen en de verzekeringen vanaf aanvang deels om te zetten waardoor meer 

belegd werd in een garantiefonds. 

 

19. GFD nr. 2016-121 d.d. 24 maart 2016 (Bindend) 

 

Twee beleggingsverzekeringen. Gesloten in 1993 respectievelijk 2001 ter aflossing van twee 

hypothecaire geldleningen. Beide verzekeringen hebben een minimum gegarandeerde uitkering. 

Consument stelt niet op de hoogte te zijn geweest van het beleggingsrisico. De Commissie oordeelt 

dat Consument in het kader van de totstandkoming op de hoogte is gesteld van het karakter van de 

verzekeringen waaronder het beleggingsrisico. In de gegeven omstandigheden was geen sprake van 

een niet-passend product. Vordering afgewezen. 

 

20. GFD nr. 2016-122 d.d. 24 maart 2016 (Bindend)  

 

Beleggingsverzekering. Gesloten in 1993. Consument stelt onvolledig te zijn geïnformeerd over de 

kosten en het aan sterke rendementsfluctuaties verbonden risico. Verder beroept zij zich op de 

brochures van Aangeslotene waarin de indruk zou worden gewekt dat de kosten laag zijn.  

De Commissie stelt vast dat Consument is geïnformeerd over de kosten en over de hoogte daarvan. 

Dat de brochures misleidend zijn is door Consument niet aannemelijk gemaakt.  
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In 1993 bestond er geen verplichting om specifiek op aan sterke rendementsfluctuaties verbonden 

risico te wijzen. De vordering wordt afgewezen. 

 

21. GFD nr. 2016-129 d.d. 24 maart 2016 (Bindend)  

 

Beleggingsverzekering. Gesloten in 1997 ter aflossing van een hypothecaire geldlening.  

Consument beroept zich op dwaling en stelt dat Aangeslotene is tekortgeschoten in haar 

informatie- en zorgplicht. De Commissie toetst aan regelgeving en branche-inzichten ten tijde van 

de totstandkoming van de verzekering en algemene maatstaven van burgerlijk recht en constateert 

dat geen informatie is verstrekt over de eerste kosten en het hefboom- en inteereffect.  

Aangeslotene was in 1997 op grond van algemene maatstaven van burgerlijk recht verplicht 

aanvullend informatie hierover te verschaffen. Deze informatie was duidelijk en nauwkeurig, 

noodzakelijk voor de verzekeringnemer voor een goed begrip van de wezenlijke bestanddelen van 

de verzekeringsovereenkomst en voldoende voorspelbaar voor Aangeslotene. De derde 

Levensrichtlijn staat niet aan het aannemen van een dergelijke aanvullende informatieverplichting 

in de weg. Ofschoon uit onderzoek door een actuaris blijkt dat de offerte op grond van diverse 

redenen een onjuiste voorstelling van zaken gaf, wijst de Commissie het beroep op dwaling af.  

Niet aannemelijk is geworden dat Consument bij een juiste voorstelling van zaken de verzekering 

niet zou hebben gesloten. De vordering wordt gedeeltelijk toegewezen. 

 

22. GFD nr. 2016-130 d.d. 24 maart 2016 (Bindend)  

 

Consument vordert het beleggingsverlies dat is ontstaan doordat haar voormalig volmachthouder 

transacties in opties heeft gedaan op haar rekening nadat de Bank een handelsverbod had ingesteld 

en Consument de volmacht had ingetrokken. Vanwege de gebreken in haar systeem en haar 

gebrekkige pogingen om met Consument in contact te komen, is de Bank aansprakelijk voor de 

schade die door het voortgezet handelen, ondanks het handelsverbod, is veroorzaakt.  

De Commissie tekent wel aan dat indien de Bank door Consument tot betaling wordt 

aangesproken, de Bank een verhaalsrecht heeft op de voormalig volmachthouder die uiteindelijk 

draagplichtig is voor de schade. Gelet op de verhouding tussen Consument en de voormalig 

volmachthouder laat de Commissie het aan Consument over of zij onder deze omstandigheden haar 

vordering op de Bank geldend wil maken. 

 

23. GFD nr. 2016-147 d.d. 4 april 2016 (Bindend) 

 

Klacht over wijzingen van het tarief voor een beleggingsrekening. Volgens de consument was de 

bank op grond van de bij aanvang ondertekende overeenkomst niet gerechtigd het tarief te 

veranderen in een doorlopende kostenvergoeding. De Commissie constateert dat de algemene 

voorwaarden uit 2007 de bank het recht verlenen haar tarieven te wijzigen.  



Uitspraken KIFID - Beleggen 

Eerste helft 2016 

 

 

- 13 - 

Op dit uitgangspunt – dat een bank haar tarieven mag wijzigen op grond van een beding in 

algemene voorwaarden – kan een uitzondering gelden als de wijziging naar maatstaven van 

redelijkheid en billijkheid niet aanvaardbaar is. In dit geval is daarvan niet gebleken. De Commissie 

acht daarbij onder andere van belang dat de tariefwijziging is ingegeven door de invoering van het 

verbod op distributievergoedingen. De vordering wordt afgewezen. 

 

24. GFD nr. 2016-158 d.d. 7 april 2016 (Niet-bindend) 

 

Consument verzoekt de Commissie te bepalen dat de Bank een rekening dient te (her)openen ten 

name van de erven. De Commissie kan niet overeenkomstig het verzoek van Consument beslissen 

daar zij de bevoegdheid te bepalen dat de Bank op deze wijze een rekening kan openen zonder dat 

aan de daartoe te stellen gebruikelijke vereisten is voldaan, niet heeft. 

 

25. GFD nr. 2016-159 d.d. 7 april 2016 (Bindend) 

 

Belegging in ‘Traders’, onjuiste weergave in online handelsplatform van stop loss niveau.  

De Commissie kan niet vaststellen dat DeGiro Consument voldoende duidelijk heeft gewezen op de 

omstandigheid dat hetgeen hij op zijn scherm zag niet te allen tijde ook overeenkomstig de 

werkelijkheid was, ook omdat DeGiro heeft verzuimd de overeenkomst te overleggen.  

De Commissie acht de klacht in zoverre gegrond maar kan de vordering niet toewijzen omdat de 

Commissie niet kan vaststellen dat Consument daadwerkelijk schade heeft geleden. 

 

26. GFD nr. 2016-157 d.d. 8 april 2016 (Niet-bindend) 

 

Betwisting echtheid handtekeningen. Artikel 159 Rechtsvordering. De Commissie stelt vast dat de 

conclusies van de handtekeningendeskundige geen volkomen zekerheid bieden. De Commissie acht 

het echter niet aannemelijk dat in dit geval knip- en plakwerk is toegepast bij het plaatsen van de 

handtekeningen onder de documenten. De moeder van Consument heeft immers jarenlang 

betalingen verricht ten behoeve van de overeenkomsten, waaronder betalingen waartoe zij 

handmatig opdracht heeft gegeven. De Commissie acht het niet aannemelijk dat zij dat heeft 

gedaan op basis van een contract dat zij niet ondertekend zou hebben. 

 

27. GFD nr. 2016-162 d.d. 11 april 2016 (Niet-bindend) 

 

Belegging in turbo’s; procedure tegen de bank waarbij de effectenrekening werd aangehouden.  

De belegger stelt dat hij schade heeft geleden doordat op 15 oktober 2014 het stoplossniveau van 

een ING Turbo onjuist werd vermeld in de systemen van de bank. Verder stelt de belegger dat de 

bied- en laatkoersen van een AEX Turbo op 15 januari 2015 verkeerd of zelfs helemaal niet werden 

weergegeven in de systemen van de bank.  
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Naar het oordeel van de Commissie kan de gestelde schade niet aan de bank worden toegerekend. 

De Commissie overweegt onder meer dat het op de weg van de belegger had gelegen andere 

informatiebronnen te raadplegen om het actuele stoplossniveau te achterhalen. Verder kan de 

belegger niet worden gevolgd in zijn stelling dat hij op 15 januari 2015 geen order tot verkoop van 

zijn gehele positie in de AEX Turbo heeft kunnen opgeven. 

 

28. GFD nr. 2016-163 d.d. 11 april 2016 (Niet-bindend) 

 

Belegging in turbo’s; procedure tegen de bank waarbij de effectenrekening werd aangehouden.  

De belegger stelt dat hij schade heeft geleden doordat op 15 oktober 2014 het stoplossniveau van 

een ING Turbo onjuist werd vermeld in de systemen van de bank. Verder stelt de belegger dat de 

bied- en laatkoersen van een AEX Turbo op 15 januari 2015 verkeerd of zelfs helemaal niet werden 

weergegeven in de systemen van de bank. Naar het oordeel van de Commissie kan de gestelde 

schade niet aan de bank worden toegerekend. De Commissie overweegt onder meer dat het op de 

weg van de belegger had gelegen andere informatiebronnen te raadplegen om het actuele 

stoplossniveau te achterhalen. Verder kan de belegger niet worden gevolgd in zijn stelling dat hij op 

15 januari 2015 geen order tot verkoop van zijn gehele positie in de AEX Turbo heeft kunnen 

opgeven. 

 

29. GFD nr. 2016-187 d.d. 22 april 2016 (Bindend) 

 

In het onderhavige geval is niet gebleken dat Aangeslotene als vermogensbeheerder van de erflater 

(dat is de overleden vader van Consument) is uitgegaan van een onjuist risicoprofiel. Ook is niet 

aannemelijk geworden dat Aangeslotene is afgeweken van de vastgestelde uitgangspunten bij de 

inrichting van de effectenportefeuille. De Commissie verwerpt voorts de stelling dat Aangeslotene 

gehouden was om uit eigen beweging de uitgangspunten te wijzigen of daarvoor (tijdig) voorstellen 

te doen. Niet gebleken is dat Aangeslotene op enig moment heeft moeten constateren dat de 

beleggingsdoelstellingen definitief onhaalbaar dreigden te worden. De vordering van Consument 

wordt daarom afgewezen. 

 

30. GFD nr. 2016-201 d.d. 29 april 2016 (Bindend) 

 

Belegging in Lehman Brothers note gelet op het neutrale profiel geen advies dat een redelijk 

bekwaam en redelijk handelend beleggingsadviseur destijds niet had mogen geven.  

Niet aannemelijk dat Consument, indien hij door de adviseur op het achtergestelde karakter van de 

note zou zijn gewezen, zou hebben besloten de note om die reden van de hand te doen.  

Consument is verder niet geschaad in zijn verhaalspositie daar aanmelding van zijn claim in nog 

mogelijk is. 
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31. GFD nr. 2016-236 d.d. 31 mei 2016 (Bindend) 

 

Perpetual die is geadviseerd in combinatie met het aflossen van een onderhandse lening. 

Ontoereikende voorlichting. De schade wordt begroot op basis van een vergelijking met het 

resultaat van een tienjaars staatsobligatie. 

 

32. GFD nr. 2016-245 d.d. 8 juni 2016 (Bindend) 

 

De Commissie concludeert dat Kredietshopper in haar dienstverlening jegens Consument tekort is 

geschoten. Een deel van de daardoor geleden schade dient zij daarom aan Consument te vergoeden. 

 

33. GFD nr. 2016-250 d.d. 9 juni 2016 (Bindend) 

 

De Commissie is van oordeel dat WorldWideBroker niet heeft gehandeld zoals van een redelijk 

bekwaam en redelijk handelend adviseur mag worden verwacht. De geadviseerde beleggingen 

kenden een hoger rendement en daarmee ook een hoger risico dan verwantwoord was bij het 

overeengekomen defensieve beleggingsprofiel. De Commissie schat de schade op grond van artikel 

6:97 van het Burgerlijk Wetboek en ziet gelet op de aard en zwaarte van de tekortkoming zijdens 

WorldWideBroker ziet de Commissie geen aanleiding over te gaan tot een andere verdeling van de 

schade op grond van eigen schuld aan de zijde van Consument. 

 

34. GFD nr. 2016-251 d.d. 9 juni 2016 (Niet-bindend) 

 

De Commissie acht het niet aannemelijk dat Consument door Rabobank is geadviseerd in 

Ledencertificaten te beleggen. De verandering in risico indeling ervan is te wijten aan 

veranderingen in destijds opkomende regelgeving. Het negatieve koersverloop dat daar een gevolg 

van was, valt in de risicosfeer van de belegger. Rabobank had hier achteraf betere uitleg over 

kunnen verschaffen en voorts tijdens de klachtbehandeling adequater kunnen optreden. 

 

35. GFD nr. 2016-252 d.d. 10 juni 2016 (Bindend) 

 

Beleggingsadvies: Consument vordert vergoeding van het verlies op haar portefeuille dat zij heeft 

geleden door slechte adviezen van Aangeslotene. Partijen zijn het oneens over de hoogte van dat 

verlies en houden er verschillende berekeningen op na om de hoogte van het verlies weer te geven. 

De Commissie is van oordeel dat Consument haar standpunt dat zij op haar portefeuille een verlies 

heeft geleden van € 24.385,20 en derhalve de berekening van Aangeslotene dat er een verlies is 

geleden van € 731,05 onjuist zou zijn, onvoldoende onderbouwd. Niet is gebleken dat sprake is van 

een zodanig verlies op de portefeuille van Consument dat Aangeslotene hierover uitleg dient te 

geven.  
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Consument heeft ook niet concreet gemaakt op welke gronden Aangeslotene te kort zou zijn 

geschoten en ook niet concreet gemaakt wat Consument wel van Aangeslotene mocht verwachten. 

De vordering van Consument wordt afgewezen. 

 

36. GFD nr. 2016-264 d.d. 16 juni 2016 (Bindend) 

 

Een beleggingsadviesrelatie waarin Consument veelvuldig initiatief nam tot het doen van 

transacties en aandrong op een actiever beleggingsbeleid. Gelet hierop is dan ook niet komen vast 

te staan dat de Bank zich schuldig heeft gemaakt aan churning. Daarbij komt dat Consument 

significante bedragen aan de grote beleggingsportefeuille onttrok, terwijl hij hadden moeten 

begrijpen dat zulke onttrekkingen zich niet met het doel van vermogensgroei lieten verenigen. 

De Bank heeft Consument aantoonbaar gewaarschuwd voor de risico’s en consequenties die 

hiermee gepaard gingen. Anderzijds had in dit geval van de Bank, als professionele op het gebied 

van de financiële dienstverlening bij uitstek deskundig te achten dienstverlener, mogen worden 

verwacht dat zij Consumenten schriftelijk indringender zou waarschuwen voor de consequenties 

van de handelingen van Consument en hem in zekere zin had moeten behoeden tegen “loss 

aversion”. De vordering wordt deels toegewezen. 

 

37. GFD nr. 2016-268 d.d. 16 juni 2016 (Bindend) 

 

De Commissie is van oordeel dat Consument niet ontvankelijk is in zijn vordering, omdat zijn 

klacht reeds onderwerp is geweest in een rechterlijke procedure. Consument heeft met zijn klacht 

over Aangeslotene dezelfde wezenlijke geschilpunten ter beoordeling voorgelegd als in de (mede 

namens hem) gevoerde procedure tegen Aangeslotene bij de civiele rechter. Anders dan Consument 

heeft betoogd, lenen de geschilpunten zich er niet voor om slechts ten aanzien van een deel van de 

(vermogens)beheerportefeuille te worden beoordeeld. De Commissie is dan ook van oordeel dat er 

onvoldoende aanleiding is om de klacht van Consument, waarvan de wezenlijke geschilpunten 

getoetst moeten worden aan de hand van (voor een belangrijk deel) hetzelfde feitencomplex dat aan 

de orde is geweest in een rechterlijke procedure, in behandeling te nemen. 

 

38. GFD nr. 2016-269 d.d. 16 juni 2016 (Bindend) 

 

De Commissie is van oordeel dat Consument niet ontvankelijk is in zijn vordering, omdat zijn 

klacht reeds onderwerp is geweest in een rechterlijke procedure. Consument heeft met zijn klacht 

over Aangeslotene dezelfde wezenlijke geschilpunten ter beoordeling voorgelegd als in de (mede 

namens hem) gevoerde procedure tegen Aangeslotene bij de civiele rechter. Anders dan Consument 

heeft betoogd, lenen de geschilpunten zich er niet voor om slechts ten aanzien van een deel van de 

(vermogens)beheerportefeuille te worden beoordeeld.  
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De Commissie is dan ook van oordeel dat er onvoldoende aanleiding is om de klacht van 

Consument, waarvan de wezenlijke geschilpunten getoetst moeten worden aan de hand van (voor 

een belangrijk deel) hetzelfde feitencomplex dat aan de orde is geweest in een rechterlijke 

procedure, in behandeling te nemen. 

 

39. GFD nr. 2016-276 d.d. 21 juni 2016 (Bindend) 

 

Consument doet zijn beklag over het door de Vermogensbeheerder gevoerde beheer. Het beroep 

van de Vermogensbeheerder op het te laat klagen wordt verworpen. De Commissie stelt vast dat de 

beantwoording van de vragen die leidt tot vaststelling van het risicoprofiel strijdig met elkaar zijn 

en zich niet tot elkaar verhouden. Op basis daarvan was het niet mogelijk doelstellingen en 

verwachtingen bij Consument te meten of vast te stellen. Het vastgestelde profiel verhoudt zich niet 

met overeengekomen assetallocatie. De Vermogensbeheerder is toerekenbaar tekortgeschoten, 

welk tekortschieten tot schade heeft geleid. De klacht van Consument is gegrond en de vordering 

van Consument wordt (gedeeltelijk) toegewezen. 

 

40. GFD nr. 2016-283 d.d. 27 juni 2016 (Bindend) 

 

Churning. Volgens de belegger is een onevenredig hoog bedrag in rekening gebracht wegens 

verrichte transacties; verder stelt de belegger dat het tarief voor execution only had moeten worden 

gehanteerd. Naar het oordeel van de Commissie is de vordering verjaard voor zover het de kosten 

betreft waarmee de belegger bekend is geworden in de periode tot december 2009. Verder is niet 

gebleken van churning en evenmin dat een tarief is gehanteerd dat in strijd was met de 

overeenkomst. 

 

41. GFD nr. 2016-284 d.d.28 juni 2016 (Bindend) 

 

Consument stelt dat Aangeslotene hem niet had mogen adviseren een fors gedeelte aan perpetuele 

obligaties in de beleggingsportefeuille op te nemen omdat hij een aversie tegen perpetuele 

obligaties had vanwege het eeuwigdurende karakter. Aangeslotene heeft haar eigen belang boven 

dat van Consument laten prevaleren. Aangeslotene heeft zich op het standpunt dat Consument zijn 

recht tot het instellen van de vordering heeft verwerkt door die vordering niet binnen bekwame tijd 

in te dienen als bedoeld in art. 6:89 BW. De Commissie is van oordeel dat Consument zonder 

gegronde reden te veel tijd heeft laten verstrijken voordat hij zijn klacht aan Aangeslotene heeft 

voorgelegd en daarom niet heeft voldaan aan zijn plicht tijdig te klagen conform het vereiste van 

art. 6:89 BW. Voorts is voldoende aannemelijk dat Aangeslotene door dit tijdsverloop is benadeeld, 

zodat dit verweer slaagt en de Commissie niet toekomt aan een verdere beoordeling van de klacht. 

De vordering wordt afgewezen. 
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42. GFD nr. 2016-286 d.d.28 juni 2016 (Bindend) 

 

Verzoek tot teruggave van bronbelasting die is ingehouden op de couponrente van Spaanse 

obligaties. De bank heeft op zich genomen het teruggaveformulier in te dienen bij de Spaanse 

fiscus; teruggave van bronbelasting blijft echter uit. Vast staat dat de bank geen kopieën heeft 

bewaard van de bij de Spaanse fiscus ingediende stukken, terwijl dit in een overeenkomst van 

opdracht zoals die tussen partijen bestond wel van de bank had mogen worden verwacht. De bank 

is gehouden tot schadevergoeding. 

***** 
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De Geschillencommissie heeft drie einduitspraken gedaan in de bulk van ruim 400 klachten over 

beleggingsverzekeringen, die bij Kifid in behandeling zijn. Zij volgen op de einduitspraak in een 

klachtzaak waarbij de Commissie duidelijk maakt dat het oordeel van het Europese Hof van Justitie in 

de Van Leeuwenzaak niet leidt tot beperking van de informatieplicht van de levensverzekeraar bij 

beleggingsverzekeringen. De claim van de consument in die eerste klachtzaak is daarop toegewezen 

en de verzekeraar moest de afbreuk bij de waarde-opbouw van de beleggingsverzekering 

compenseren.

Kwaliteit in de naleving van de informatieplicht telt zwaar in de eerste uitspraken van de 

Geschillencommissie in het omvangrijke dossier beleggingsverzekeringszaken. De informatieplicht 

over het product en de (beheer)kosten is een veelvoorkomende rechtsvraag in deze klachtzaken. In 

twee van de drie zaken, tegen respectievelijk AEGON Levensverzekering en Vlieg Adviesgroep Alkmaar, 

was de informatie vooraf niet alleen van de verzekeraar maar ook van de tussenpersoon wel op orde 

en is de claim van consumenten dan ook afgewezen. In een andere uitspraak is de vordering van de 

consument tegen ABN-AMRO deels gehonoreerd omdat de informatieverstrekking door bank en 

verzekeraar te wensen overliet.
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Voldoende informatie

Twee klachten zijn afgewezen omdat de financiële dienstverleners tijdig voldoende informatie over 

het product hebben verstrekt. In de ene zaak stelde de consument dat hij door zijn tussenpersoon 

Vlieg Adviesgroep vooraf niet gewezen was op het risico dat de uitkering uit de beleggingsverzekering 

te laag kon zijn om de hypothecaire geldlening af te lossen. Volgens de Geschillencommissie blijkt uit 

de verstrekte informatie voldoende dat het onzeker was of de lening met de uitkering kon worden 

afgelost. In ieder geval waren er geen garanties gegeven. In de andere zaak was de gebrekkige 

informatie over de kosten het kritiekpunt van de consument, waarbij hij zich beriep op dwaling en 

misleiding. In deze zaak is de Commissie eveneens van oordeel dat verzekeraar AEGON overtuigend 

heeft aangetoond dat in de voorlichting aan de consument sprake was van een beleggingsverzekering. 

Over de kosten en het beleggingsrisico was eveneens voldoende informatie gegeven.

Geen beheerkosten verschuldigd 

In de derde zaak hadden consumenten bij hun bank een hypothecaire geldlening gesloten. De bank 

trad tevens op als tussenpersoon bij het sluiten van de beleggingsverzekeringen ter aflossing van de 

lening. ABN-AMRO-verzekeringen en ABM-AMRO-bank maken deel uit van hetzelfde concern. De 

Geschillencommissie is van oordeel dat de bank en de verzekeraar bij aanvang onvolledige en 

onduidelijke informatie over de verzekeringen hebben verschaft. De informatie over de beheerkosten 

(TER) was niet duidelijk en begrijpelijk terwijl in de productinformatie werd vermeld dat geen 

beheerkosten werden berekend. Dit betekent voor de Commissie dat de beheerkosten niet 

verschuldigd zijn. Zij verplicht ABN-AMRO om binnen vier weken de waarde van de 

beleggingsverzekeringen opnieuw vast te stellen.

Aanvullen garantiefonds

Naar het oordeel van de Geschillencommissie hebben bank en verzekeraar in de maatschappelijke 

onrust over beleggingsverzekeringen nagelaten consumenten actief te informeren en adviseren over 

aanpassing van hun lopende verzekeringen. Zij acht de bank en de verzekeraar gehouden tot 

terugbetaling van de beheerkosten door toevoeging aan de waarde van de verzekeringen. Ook 

moeten zij de verzekeringen vanaf aanvang deels omzetten waardoor meer belegd werd in een 

garantiefonds.     

Noot voor de redactie:

-       Perscontacten via 070 - 333 89 48

-       Lees hier (/fileupload/20160324_GC_uitspraak_2016-120_belverz_ABN-AMRO.pdf) de volledige 

uitspraak van de Geschillencommissie 2016 – 120

-       Lees hier (/fileupload/20160324_GC_uitspraak_2016-121_belverz_Vlieg_Advies.pdf) de volledige 

uitspraak van de Geschillencommissie 2016 – 121

-       Lees hier (/fileupload/20160324_GC_uitspraak_2016-122_belverz_AEGON.pdf) de volledige 

uitspraak van de Geschillencommissie 2016 – 122
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29 maart 2016

De uitspraak van het Europese Hof van Justitie in de Van Leeuwenzaak van 29 april 2015 leidt niet tot 

beperking van de informatieplicht van een verzekeraar bij een beleggingsverzekering. Dit is het 

eindoordeel van de Geschillencommissie van Kifid in een klachtzaak tegen Nationale-Nederlanden. De 

verzekeraar moet de eerste kosten van een beleggingsverzekering vergoeden en een hogere 

vergoeding geven voor het hefboom- en inteereffect. De Geschillencommissie verplicht NN om binnen 

vier weken na ontvangst van de uitspraak deze vergoedingen te herrekenen en daarmee de waarde-

opbouw van de beleggingsverzekering te verbeteren.

Tekortgeschoten

In een eerdere tussenuitspraak uit 2013 in deze zaak had de Geschillencommissie al bepaald dat 

Nationale-Nederlanden te kort is geschoten in haar informatieplicht. Zij vindt dat de consument door 

de verzekeraar niet op duidelijke en begrijpelijke wijze is geïnformeerd over de eerste kosten van deze 

beleggingsverzekering. NN beriep zich daarna op de uitspraak van het Europese Hof van Justitie van 

29 april 2015 waaruit zou blijken dat zij niet verplicht was informatie over de eerste kosten te geven. 

De Commissie houdt vast aan haar uitgangspunt dat open normen van burgerlijk recht tot 

aanvullende informatieverplichtingen voor verzekeraar en tussenpersoon kunnen leiden.
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Eerste kosten compenseren

De Geschillencommissie heeft in haar einduitspraak bepaald dat Nationale-Nederlanden bij het 

sluiten van de verzekering in 1997 informatie over de eerste kosten had moeten geven. Deze 

informatie was noodzakelijk voor de verzekeringnemer voor een goed begrip van de wezenlijke 

kenmerken van de beleggingsverzekering. Naar het oordeel van de Commissie was het voldoende 

voorspelbaar voor de verzekeraar dat deze informatieplicht bestond, zodat volgens haar aan de door 

het Europese Hof gestelde voorwaarden is voldaan. Nationale-Nederlanden moet daarom de eerste 

kosten compenseren en deze ten goede laten komen aan de waarde-opbouw van de verzekering.     

Hogere vergoeding voor hefboom- en inteereffect

De Geschillencommissie is bovendien van oordeel dat Nationale-Nederlanden te kort is geschoten in 

haar informatieplicht over het hefboom- en inteereffect. Dit effect brengt mee dat er bij dalende 

koersen meer moet worden betaald voor een meeverzekerd overlijdensrisico. Dit gaat ten koste van 

de waarde-opbouw van de verzekering. Ook op dit punt voldoet deze informatieplicht aan de door het 

Europese Hof gestelde voorwaarden. Verder hanteert de verzekeraar in zijn compensatieregeling een 

netto jaarlijks bruto rendement van 6% en in de offerte een minimum nettorendement van 15%. De 

Commissie acht het daarom billijk om in dit geval de vergoeding voor het hefboom- en inteereffect 

door NN te laten herrekenen volgens een nettorendement van 13%. Hierbij is rekening gehouden met 

het gegeven dat het hefboom- en inteereffect bij stijgende koersen ook gunstig kan zijn voor de 

waarde-opbouw. De verzekeraar dient de hogere vergoeding voor het hefboom- en inteereffect 

eveneens ten goede te laten komen van de waarde opbouw van de verzekering.          

Onjuiste voorstelling van zaken

Uit het onderzoek van de actuaris naar de in de offerte genoemde voorbeeldrendementen en 

voorbeeldkapitalen is gebleken dat de offerte op een aantal punten een onjuiste voorstelling van 

zaken gaf waardoor de voorbeeldkapitalen te hoog zijn voorgesteld. De Commissie wijst echter het 

beroep op dwaling af omdat consument niet aannemelijk heeft gemaakt dat hij bij een juiste 

voorstelling van zaken de beleggingsverzekering niet zou hebben gesloten. 

Noot voor de redactie:

• Perscontacten via 070 – 333 8948

Lees hier (/fileupload/20160324_GC_uitspraak_2016-129_belverz_NN.pdf) de volledige uitspraak GC 

2016 – 129
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24 maart 2016

De Commissie van Beroep van Kifid verplicht ING tot een schadevergoeding van €250.000 voor een 

onjuist advies en gebrekkige begeleiding bij de aanschaf van een renteswap Zero Cost Knock in Collar. 

In combinatie met een (langlopende) geldlening met een variabele rente kleven aan dit complexe 

product voor een doorsnee particuliere belegger de nodige risico’s.

De Commissie van Beroep is van mening dat de klant mocht verwachten dat de bank – waar hij een 

vaste contactpersoon had – zijn belangen actiever zou behartigen. Dit kon zij doen door hem te 

adviseren in hoeverre het samenstel van de geldlening en de Rente Collar – waarbij de bank zelf als 

zijn wederpartij zou optreden – voor zijn specifieke situatie geschikt was.

Niet passend product

De consument stelt zich in beroep op het standpunt dat hij door ING niet juist is geadviseerd over de 

combinatie van de langlopende geldlening en de Rente Collar. Meer specifiek stelt hij dat:

• het product voor hem ongeschikt is;
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• hij in de veronderstelling verkeerde dat de gehele variabele rente, inclusief de rente-opslag, 

onder de beschermende werking viel van de Rente Collar;

• de mogelijkheid van de bank de rente-opslag eenzijdig te verhogen strijdig is met de zorgplicht van 

de bank;

• de penalty van 0,79% bij het bereiken van de floor maakt dat hij nauwelijks kon profiteren 

van rentedalingen.

De informatie van de bank is volgens consument voor hem niet goed te begrijpen en misleidend. De 

bank heeft haar waarschuwings- en informatieplicht geschonden en had hem de Rente Collar in 

combinatie met de geldlening niet mogen adviseren. Zou consument juist zijn gewaarschuwd voor de 

risico’s, dan zou hij de Rente Collar niet hebben afgesloten.

Schending zorgplicht

Naar de mening van de Commissie van Beroep heeft ING als bij uitstek professionele en deskundige 

partij de plicht tegenover een klant als consument, die niet als professioneel of deskundig kan worden 

aangemerkt, voorafgaand aan de koop van dit product volledig en op niet mis te verstane wijze te 

informeren over de bijzondere kenmerken en risico’s van het product. Doordat ING de klant 

onvoldoende gewezen heeft op het feit dat de door haar vast te stellen en nadien verhoogde rente 

opslag niet onder de werking van dit renteswap product viel, heeft de bank aan deze verplichting niet 

voldaan. Bovendien heeft de bank de klant niet gewezen op de kans dat deze renteswap tussentijds 

een negatieve waarde kan ontwikkelen, noch op de gevolgen daarvan voor de klant.

Geschillencommissie milder

ING is door de Commissie van Beroep verplicht de schade te vergoeden, waarbij de betalingen door 

de klant die het gevolg zijn van deze renteswap ongedaan gemaakt moeten worden. Eerder had de 

Geschillencommissie van Kifid in het voordeel van de bank geoordeeld. Zij had de vordering 

afgewezen omdat zij het verhogen van de opslag in de gegeven omstandigheden naar maatstaven van 

redelijkheid en billijkheid daarom niet onaanvaardbaar acht. In haar ogen heeft ING tegenover 

Consument niet onrechtmatig gehandeld door de opslag op het Euribor tarief te wijzigen.

Noot voor de redactie:

-       Perscontacten via 070 – 333 89 48

-       Lees hier (/fileupload/jurisprudentie/2016-002_CvB.pdf) voor de volledige uitspraak CvB 2016 -

002

-----------------------------------------------  Toelichting -----------------------------------------------------

De Rente Collar in deze zaak vormt in combinatie met een (langlopende) geldlening met een 

variabele rente een complex samenstel van producten waaraan specifieke kenmerken en risico’s 

verbonden zijn. De Rente Collar zelf is een samengesteld "over the counter" (niet op de beurs 

verhandelbaar) product, bestaande uit een ‘cap’ met een ‘knock in’ enerzijds en een ‘floor’ met een 

‘penalty’ anderzijds. Deze kenmerken brengen mee dat indien de referentierente van de Rente Collar 
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(de I-maands Euribor) daalt, de klant slechts profiteert van de dalende rente zolang de floor niet is 

bereikt. Is de floor bereikt of daalt de rente daaronder, dan wordt de afnemer geconfronteerd met 

een penalty van 0,79% bovenop de rente van 3,85%. Voorts biedt de cap geen bescherming tegen 

rentestijgingen die het gevolg zijn van eenzijdige wijzigingen door de Bank van de rente-opslag van de 

geldlening, nu de cap uitsluitend betrekking heeft op de referentierente.

De kenmerken van dit samengesteld product kunnen voor de klant onder bepaalde 

marktomstandigheden financieel ernstige gevolgen hebben. In dit geval is sprake van een (sterke) 

rentedaling van de I-maands Euribor enerzijds en een gelijktijdige verhoging van de rente-opslag door 

de bank anderzijds. Daarbij geniet de klant maar beperkt van de voordelen van een daling van de 

referentierente en wordt hij daarbij nog eens geconfronteerd met rentestijging(en) die niet gedekt 

worden door de cap van de Rente Collar.

In die situatie krijgt de Rente Collar bovendien vanwege de daling van de marktrente een negatieve 

(markt)waarde die voor rekening van de klant komt in geval van tussentijdse beëindiging van de Rente 

Collar. Immers, de Rente Collar staat in beginsel los van de onderliggende lening. De lening en de 

Rente Collar kunnen onafhankelijk van elkaar bestaan en beëindiging van de lening heeft niet 

(automatisch) tot gevolg dat daarmee de Rente Collar ook beëindigd wordt en vice versa.

Een negatieve waarde van de Rente Collar – die voor rekening en risico komt van de klant – 

belemmert feitelijk de mogelijkheid tot het beëindigen van de onderliggende geldlening door een 

klant die bezwaar heeft tegen de eenzijdige verhoging door de Bank van de rente-opslag. Weliswaar 

staat het een klant vrij ingeval van een eenzijdige verhoging van deze opslag door de bank de lening 

boetevrij af te lossen, maar tussentijdse beëindiging van de aan de lening gekoppelde Rente Collar is 

alleen mogelijk bij vergoeding aan de bank van de negatieve marktwaarde.

-----------------------------------------------  Einde toelichting --------------------------------------------------
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Kifid heeft de eerste klachtzaken in het dossier MKB-rentederivaten afgerond. In 10 zaken is succesvol 

bemiddeld tussen betrokken ondernemers en banken. In twee uitspraken heeft de gespecialiseerde 

Geschillencommissie de vordering tegen de bank afgewezen en in één zaak heeft zij de vordering van 

de klant, de ondernemer, gedeeltelijk toegewezen.

Bij de gedeeltelijk toekenning van de claim heeft de bank naar het oordeel van de Commissie aan de 

ondernemer geen passend advies gegeven omdat de swap niet goed aansloot bij de lening. De 

afwijzing van vorderingen heeft te maken met het feit dat betrokken ondernemers door hun bank 

voldoende zijn geïnformeerd en van schending van zorgplicht geen sprake is.

Voldoende geïnformeerd

De Geschillencommissie MKB rentederivaten van Kifid heeft de vorderingen tegen respectievelijk 

Deutsche Bank en Rabobank afgewezen. In beide zaken oordeelt de Commissie dat de bank de 

ondernemer bij de verkoop van de renteswap voldoende heeft geïnformeerd over de kenmerken en 

risico’s van het product.

Geen schending van zorgplicht

Een belangrijk vraagpunt is of er sprake is van schending van zorgplicht. Voor de Commissie moet in 
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ieder geval duidelijk zijn dat de bank de ondernemer zo goed heeft geïnformeerd over de 

eigenschappen en de risico’s van de swaps dat deze een weloverwogen keuze heeft kunnen maken. Zij 

oordeelt in beide zaken dat de bank aan deze zorgplicht heeft voldaan. Van een onjuiste of niet 

passende advisering is gezien de aard van de onderliggende lening evenmin sprake. Alles 

overwegende heeft de Commissie in beide kwesties de vordering tegen de bank afgewezen.

Niet passend advies

In de derde klachtzaak handelend over de aanschaf van twee renteswaps heeft de 

Geschillencommissie MKB-rentederivaten de vordering tegen Deutsche Bank gedeeltelijk toegewezen. 

Zij oordeelt dat één van de renteswaps onvoldoende samenhang vertoont met de onderliggende 

lening(en). Dit betekent voor de Commissie dat de ondernemer niet passend is geadviseerd, waardoor 

er sprake is van een verwijtbare tekortkoming van de bank die leidt tot schadeplichtigheid.

Bemiddelingspoging zinvol

Het financiële klachteninstituut heeft tot nu toe in totaal 54 klachtzaken MKB-rentederivaten 

ontvangen. Daarvan zijn er 19 afgehandeld, waaronder de 13 zaken door schikking of uitspraak. De 6 

overige zaken zijn afgesloten omdat de klacht tussentijds is ingetrokken of omdat dat de klant in strijd 

met het klachtenreglement van Kifid niet eerst met zijn bank in overleg wilde gaan. De voorlopige 

indruk van Kifid is dat zowel ondernemers als banken de zittingen voor bemiddeling waarderen en dat 

mede daardoor het bereiken van schikkingen aanzienlijk wordt bevorderd.

Noot voor de redactie:

Perscontacten via tel. 070 – 333 89 48

Klik op de volgende links voor de eerste drie uitspraken van de Geschillencommissie MKB 

rentederivaten:

• Uitspraak 1 (Uitspraak 2016-091)

(/fileupload/jurisprudentie/GeschillenCommissie/2016/Uitspraak_2016-091_Bindend.pdf)

• Uitspraak 2 (Uitspraak 2016-092)

(/fileupload/jurisprudentie/GeschillenCommissie/2016/Uitspraak_2016-092_Bindend.pdf)

• Uitspraak 3 (Uitspraak 2016-093)

(/fileupload/jurisprudentie/GeschillenCommissie/2016/Uitspraak_2016-093_Bindend.pdf)
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29 januari 2016

De Commissie van Beroep van Klachteninstituut Financiële Dienstverlening (Kifid) heeft een veel 

hogere compensatie toegekend in klachtzaak over een gemengde verzekering die een consument had 

gekocht als aanvullende pensioenvoorziening. Verzekeraar Achmea moet daarvoor aan gedupeerde 

een schadevergoeding van circa € 20.000,- uitkeren in plaats van de eerdere tegemoetkoming van € 

2.000,- en heeft dit inmiddels ook gedaan. 

De klacht van de consument dat er een vaste verhouding zou bestaan tussen het verzekerde 

ouderdomspensioen en het nabestaandenpensioen is afgewezen. Dat geldt ook voor de klacht dat de 

afgesloten pensioenpensioenverzekering voor de consument volstrekt ongeschikt zou zijn. 

De verzekeraar heeft echter naar het oordeel van de Commissie van Beroep vooraf onvoldoende 

informatie verstrekt over de aan de verzekering verbonden kosten van de overlijdensrisicodekking. 

Ook heeft de verzekeraar niet met de vereiste duidelijkheid vermeld dat salarisverhogingen en 

renteverlagingen tot gevolg zouden hebben dat het nabestaandenpensioen zou stijgen ten koste van 

het ouderdomspensioen. Verder heeft de verzekeraar niet voldaan aan zijn zorgplicht om de 

consument na het sluiten van de verzekering te wijzen op relevante ontwikkelingen en zich ervan te 

vergewissen dat de verzekering nog aan de wensen van de consument beantwoordde. Het beroep 

van verzekeraar op verjaring, verzaking van de klachtplicht en eigen schuld van belanghebbende heeft 
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de Commissie van Beroep afgewezen. 

Klik hier (/fileupload/jurisprudentie/GCHB/2015/Uitspraak_2015-033B.pdf) voor de einduitspraak en 

hier (/fileupload/jurisprudentie/GCHB/2015/Uitspraak_2015-033A.pdf) voor de tussenuitspraak
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Bezoekadres

Kantoren Stichthage

Koningin Julianaplein 10

(ingang via trap tegenover perron 3 in stationshal)

2595 AA Den Haag

T 070 333 8 999 

Postadres

Postbus 93257

2509 AG Den Haag

KvK nummer: 27289675

�
(https://twitter.com/kifid_den_haag)

�
(https://nl.linkedin.com/company/kifid)
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