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

Geschillencommissie heeft 28 uitspraken gedaan. 

 

Persberichten Kifid 

Het Kifid heeft in de tweede helft van 2016 twee persberichten gepubliceerd met betrekking tot de 

categorie ‘Beleggen’: 

 

1. “Denkpauze over gevolgen Herstelkader voor MKB’ers met klachtzaken rentederivaten 

bij Kifid”, d.d. 19 juli 2016 (bijlage 1).  

 

2. “Loket Rentederivaten MKB jaar langer open”, d.d. 23 december 2016 (bijlage 2). 

 

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.  

 

 

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

 

Amsterdam, Januari 2017  
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UITSPRAKEN COMMISSIE VAN BEROEP 

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

Commissie van Beroep Financiële diensten. 

 ___________________________________________________________________ 

 

1. CVB nr. 2016-021 d.d. 22 juli 2016 (Bindend) 

 

Hypothecaire geldlening. Advisering bij aangaan van de lening. Falende klacht dat er een te 

risicovolle hypotheek-constructie is geadviseerd, waarbij de rente deels betaald zou moeten worden 

uit het rendement van een door Belanghebbende aangehouden beleggingsdepot. De Bank kon het 

hypotheekadvies op grond van de bij haar bekende feiten en omstandigheden redelijkerwijs geven. 

Zorgplicht gedurende de looptijd van de lening. De Bank behoefde Belanghebbende in de gegeven 

omstandigheden niet te waarschuwen dat hij als gevolg van aanzienlijke onttrekkingen aan het 

beleggingsdepot, het risico liep dat hij op een gegeven moment de hypotheekrente niet langer zou 

kunnen betalen. 

 

2. CVB nr. 2016-022 d.d. 22 juli 2016 (Bindend) 

 

Execution only. Speculatief risicoprofiel. Belegging in opties, speculerend op daling AEX. 

Aanzienlijke risico’s. Vrijheid beleggingsonderneming om te beslissen of zij de beleggingsrisico’s 

die een cliënt loopt aanvaardbaar vindt, mede met het oog op de zorgplicht die zij jegens haar cliënt 

heeft. Indien zij binnen de haar toekomende vrijheid de beleggingsrisico’s niet aanvaardbaar vindt, 

kan zij aan voortzetting van de dienstverlening de eis stellen dat de risico’s worden beperkt. Het ligt 

in dat geval in het algemeen op de weg van de beleggingsonderneming om dat met de cliënt te 

bespreken en de cliënt een redelijke termijn te geven voor het nemen van maatregelen die de 

risico’s tot het aanvaardbare beperken. In dit geval heeft de bank niet gehandeld in strijd met enige 

op haar rustende verplichting door van belanghebbende en haar echtgenoot te verlangen dat zij hun 

posities zouden sluiten. 

  

3. CVB nr. 2016-027 d.d. 31 augustus 2016 (Bindend) 

 

Beleggingsadvies. Belegging in 2005 en 2007 in vastgoed-CV's. Specifieke risico's van het 

ontbreken liquiditeit en de mogelijkheid van verlies van inkomsten en investeringen vanwege de 

hoge LTV-ratio. De bank heeft informatiemateriaal over de CV’s ter beschikking gesteld waaruit die 

risico’s kenbaar waren en daarmee Belanghebbende over de risico’s geïnformeerd. Het lag op de 

weg van Belanghebbende om zich in de beschikbare informatie te verdiepen, alvorens zijn 

beleggingsbeslissing te nemen, gelet op zijn eigen verantwoordelijkheid in het kader van de 

adviesrelatie. Indien Belanghebbende dat heeft nagelaten, komt dat voor zijn eigen risico. Dat aan 

participatie in de CV’s bepaalde risico’s waren verbonden, heeft Belanghebbende ook kunnen 
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afleiden uit het verwachte rendement, dat aanmerkelijk hoger was dan het rendement op weinig 

risicodragende beleggingen. Anderzijds waren de risico’s niet zodanig dat de Bank de belegging 

naar haar aard niet passend moest achten bij het profiel en de assetmix van Belanghebbende, 

gegeven het feit dat de assetmix ruimte bood voor alternatieve beleggingen, waaronder vastgoed. 

Aan beleggen is altijd een zeker risico inherent, ook op verlies van inkomsten en investering, terwijl 

de Bank vóór 2008, toen de crisis in de vastgoedmarkt begon, geen reden had om de belegging in 

vastgoed of een vastgoed-CV voor de duur van de looptijd van de CV’s als te risicovol voor de 

portefeuille van Belanghebbende te beschouwen. De rapporten van de AFM uit 2005 en 2007, 

waarnaar Belanghebbende heeft verwezen, maken duidelijk dat aan CV’s risico’s kleefden, dat de 

informatie over CV’s niet altijd volledig en betrouwbaar was en dat soms kwalitatief mindere 

producten in de markt werden gezet. De rapporten betreffen met name de zorg daarover voor 

kleinere particuliere beleggers, de nieuwe doelgroep voor vastgoed-CV’s. In dit geval zijn er echter 

onvoldoende aanwijzingen dat de onderhavige CV’s naar de maatstaven van toen als een te risicovol 

en kwalitatief minder product moeten worden aangemerkt. Bovendien is in het geval van 

Belanghebbende geen sprake van een kleinere particuliere belegger, maar van een vermogende 

particuliere belegger, en is naar de maatstaven van toen uitgebreide informatie verstrekt.      

Gevoegd bij het feit dat de Bank van Belanghebbende als een ervaren, succesvol en vermogend 

ondernemer mocht verwachten dat hij zich in de beschikbare informatie zou verdiepen en dat hij de 

daarin beschreven risico’s kon begrijpen of in elk geval navraag daarnaar zou doen als die hem niet 

voldoende duidelijk waren, was er voor de Bank in dit geval ook geen aanleiding om 

Belanghebbende nog op andere wijze nadrukkelijk op de risico’s te wijzen of daarvoor te 

waarschuwen. 

 

4. CVB nr. 2016-029 d.d. 21 september 2016 (Bindend)  

 

De Bank belegt voor Belanghebbende op basis van execution only. Belanghebbende wil tot verkoop 

van obligatie KPNQwest overgaan. De Bank heeft na onderzoek aan Belanghebbende meegedeeld 

dat deze obligatie geen waarde meer vertegenwoordigt en dat zij deze daarom niet voor 

Belanghebbende kan verhandelen. De Bank wijst Belanghebbende op twee mogelijkheden: een 

verzoek indienen om de obligatie KPNQwest te laten overboeken naar een partij die de obligatie 

KPNQwest nog wel kan verhandelen of het tekenen van een afstandsverklaring effecten. De bank 

gaat blijkens het op de volgende dag gedagtekend rekeningafschrift over tot lichting van de 

obligatie KPNQwest en heeft een jaar nadien de obligatie KPNQwest - tegen een betrekkelijk gering 

bedrag - verkocht. Belanghebbende stelt dat de Bank jegens hem toerekenbaar is tekortgeschoten 

door zonder zijn toestemming tot de lichting en de verkoop over te gaan en vordert de door hem 

daardoor geleden schade, zijnde de uitkering die zou zijn gedaan in het kader van de ten tijde van 

de lichting en verkoop nog niet afgeronde liquidatie van KPNQwest minus de door de Bank 

ontvangen verkoopopbrengst. De Bank beroept zich op haar standaardprocedure dat zij pas 

ontvangst van een afstandsverklaring tot verkoop van gelichte effecten overgaat en wijst op het 
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kunnen voorkomen of beperkten van de schade door Belanghebbende door het tijdig controleren 

van zijn rekeningafschriften op onjuistheden of onvolledigheden. De Geschillencommissie heeft 

beide verweren van de Bank verworpen en heeft bepaald dat de Bank de door Belanghebbende 

geleden schade dient te vergoeden. De Commissie van Beroep handhaaft die beslissing en heeft in 

haar motivering opgenomen dat het lichten van een obligatie uit de portefeuille door de Bank nog 

niet betekent dat de Bank ook gerechtigd was deze te verkopen en komt - nu de Bank niet heeft 

aangetoond dat zij toestemming voor de verkoop had - niet toe aan de bespreking van het verweer 

met betrekking tot de verplichting tot schadebeperking. 

 

5. CVB nr. 2016-031A d.d. 21 september 2016 (Bindend) 

Belanghebbende handelt in opties via een bij de Bank aangehouden rekening op basis van 

execution only. Op 24 september 2008 is een dekkingstekort ontstaan en heeft de Bank 

Belanghebbende een zogenoemde ‘vijfdagenbrief’ gezonden met het verzoek het tekort voor 30 

september 2008 op te heffen. Na het ontstaan van voornoemd dekkingstekort heeft 

Belanghebbende op diezelfde dag een verkooporder voor 500 optiecontracten (puts) geplaatst.      

De Bank heeft deze order diezelfde dag uitgevoerd. Later die dag heeft Belanghebbende getracht 

250 contracten van dezelfde optieserie terug te kopen. Deze order is niet uitgevoerd. Bij brief van 

diezelfde datum heeft de Bank Belanghebbende hierover geïnformeerd en laten weten dat zij was 

overgegaan tot het sluiten van het gehele depot en dat het effectenkrediet van Belanghebbende was 

omgezet in een betaalrekening zonder debetfaciliteit. De Geschillencommissie heeft onder meer 

geoordeeld dat de systemen van de Bank op 24 september 2008 niet naar behoren functioneerden, 

waardoor de optieorder van 500 optie-contracten op die datum ten onrechte is uitgevoerd, met alle 

gevolgen van dien. De Bank is verantwoordelijk voor een juiste werking van haar systemen en heeft 

derhalve niet voldaan aan de in artikel 86 Bgfo opgenomen verplichting.  

De Commissie van Beroep oordeelt in een tussenuitspraak dat tussen partijen niet in geschil is dat 

de door de Bank gehanteerde systeemsoftware in de bewuste periode zodanige eigenschappen bezat 

dat het voor een cliënt mogelijk was om orders in te leggen zonder dat deze cliënt over voldoende 

saldi beschikte om aan de daaruit voortvloeiende actuele posities te voldoen en zonder dat 

voldoende zekerheden waren gesteld waaruit die verplichtingen konden worden voldaan.      

Daarmee staat vast dat de Bank ten onrechte vertrouwde op de systeemsoftware om te voldoen aan 

haar uit artikel 86 Bgfo voortvloeiende verplichting erop toe te zien dat geen orders worden 

uitgevoerd waarbij tegenover de actuele verplichtingen niet voldoende saldi dan wel zekerheden 

staan. Naar het oordeel van de Commissie van Beroep kan in dit verband worden gesproken van 

een systeemfout, ook al is deze niet zozeer het gevolg van een programmeerfout maar van de 

omstandigheid dat niet was onderkend dat de formule die gehanteerd is om de dekkings-

verplichting te berekenen onder bepaalde omstandigheden de uitvoering van orders toeliet die de 

Bank op grond van artikel 86 Bgfo niet had mogen uitvoeren. Of ook andere banken deze formule 
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hanteerden, is daarbij niet van belang. Partijen procederen voort over de omvang van de schade en 

over de vraag in hoeverre de schade voor rekening van Belanghebbende moet worden gelaten.  

 

6. CVB nr. 2016-033 d.d. 11 oktober 2016 (Bindend) 

 

Effectendienstverlening, adviesrelatie, toerekenbaar tekortschieten van de adviseur.      

Onvoldoende spreiding van de portefeuille. Berekening schadevergoeding: vanaf het moment dat 

een belegger zich realiseert dat hij fout is geadviseerd, is de hoofdregel dat zowel de goede, als de 

kwade kansen van het aanhouden van de portefeuille bij de belegger komen te liggen. 

 

7. CVB nr. 2016-035 d.d. 24 oktober 2016 (Bindend) 

Beleggingsportefeuille bestaat voor 100% uit aandelen: niet gebleken is dat de Bank niet heeft 

gehandeld overeenkomstig hetgeen verwacht mag worden van een redelijk handelend en redelijk 

bekwaam beleggingsadviseur. De keuze voor de verschillende risicoprofielen (eerst neutraal, later 

offensief en speculatief) is steeds een keuze van Belanghebbende zelf geweest. Voor zover 

Belanghebbende betoogt dat zijn beleggingsportefeuille die geheel uit aandelen bestond, te risicovol 

was gelet op de doelstelling dat het vermogen als aanvulling op het pensioen diende, gaat dat 

betoog niet op. De Geschillencommissie heeft terecht overwogen dat het antwoord op de vraag of 

een dergelijke portefeuille passend is, afhangt van de feiten en omstandigheden van het geval (vgl. 

HR 10 september 2010, ECLI:NL:HR:2010:BM8913). Van dergelijke feiten en omstandigheden die 

maakten dat de Bank redelijkerwijs niet uit mocht gaan van het door Belanghebbende gekozen 

risicoprofiel is niet gebleken. De klachten falen derhalve. 
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UITSPRAKEN GESCHILLENCOMMISSIE 

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

Geschillencommissie Financiële diensten. 

____________________________________________________________________ 

 

1. GFD nr. 2016-334 d.d. 22 juli 2016 (Bindend)  

 

Beëindiging van dienstverlening (SNS Basis Beleggen). Naar het oordeel van de Commissie is de 

belegger daarbij ontoereikend voorgelicht over de mogelijkheid van het overboeken van zijn 

beleggingen. 

 

2. GFD nr. 2016-361 d.d. 11 augustus 2016 (Bindend) 

 

In haar tussenuitspraak heeft de Commissie geoordeeld dat sprake is geweest van toerekenbare 

tekortkomingen van de zijde van DB bij de totstandkoming van de twee afgesloten 

swapovereenkomsten. De Commissie acht in dit kader van belang dat DB, als bank, als 

professionele en ter zake kundige dienstverlener stond tegenover een relatief kleine ondernemer 

van wie in beginsel geen bijzondere kennis over renterisico’s en de instrumenten ter afdekking 

daarvan mag worden verwacht. Ter zake de eerste renteswap heeft DB onweersproken aangevoerd 

dat de positieve marktwaarde aan de Klant ten goede is gekomen door een verlaging van de te 

betalen swaprente onder de tweede swap. De Klant heeft dus van de verlaagde swaprente kunnen 

profiteren. De Commissie ziet daarom geen grond schadevergoeding toe te kennen voor het 

aangaan en beëindigen van de eerste swap. De tweede renteswap vertoont naar het oordeel van de 

Commissie onvoldoende samenhang met de onderliggende financiering.  

De Commissie stelt vast dat de mismatch tussen de voorwaarden aanzienlijk is. Alhoewel de Klant 

DB heeft geïnformeerd over de verwachte hoogte van de door een derde partij te verstrekken 

beleggingsfinanciering en de Commissie het aannemelijk acht dat op basis van deze informatie de 

tweede swap is gesloten, zou het naar het oordeel van de Commissie echter in overeenstemming 

met haar zorgplicht zijn geweest indien DB de daadwerkelijke hoogte van de financiering (en 

andere financieringsvoorwaarden) zou hebben geverifieerd en met het afsluiten van een swap ter 

afdekking van de aan die financiering verbonden renterisico’s zou hebben gewacht totdat die 

verificatie zou hebben plaatsgevonden.       De Commissie is dan ook van oordeel dat DB, door de 

tweede swap al eerder af te sluiten, is tekortgeschoten in de uitvoering van de kerntaak voor een 

“swapbank” in dergelijke situaties, namelijk een swap zonder mismatch van hoofdsommen (en 

andere voorwaarden) met de Klant af te sluiten. De Commissie acht het niet aannemelijk dat de 

Klant uiteindelijk per saldo schade zal lijden door de mismatch en daarentegen juist wel 

aannemelijk dat de Klant enig voordeel aan de mismatch zal ontlenen. 
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3. GFD nr. 2016-381 d.d. 23 augustus 2016 (Bindend) 

 

Niet-ontvankelijkheid, informatie, tarieven. 

 

4. GFD nr. 2016-393 d.d. 30 augustus 2016 (Niet-bindend)  

 

De klacht van Consument ziet op de verplichtingen aan de zijde van een beleggingsonderneming 

ingeval van corporate actions. De Commissie is van oordeel dat BinckBank niet gehouden was de 

conversie van de betreffende aandelen in aandelen op naam te faciliteren. De Commissie is voorts 

van oordeel dat de wijze waarop BinckBank met Consument heeft gecommuniceerd over deze 

specifieke situatie niet voldoende zorgvuldig is geweest. Daar Consument zijn vordering niet 

voldoende heeft onderbouwd komt de Commissie niet toe aan een toewijzing. 

 

5. GFD nr. 2016-394 d.d. 31 augustus 2016 (Bindend)  

 

Belegging in turbo’s. Naar het oordeel van de Commissie is er geen sprake geweest van 

ontoereikende voorlichting over de risico’s. 

 

6. GFD nr. 2016-398 d.d. 2 september 2016 (Bindend)  

 

De belegger houdt een effectenrekening aan bij een financieel dienstverlener; transacties worden 

uitgevoerd op basis van signalen van een derde partij. Naar het oordeel van de Commissie heeft de 

belegger niet hoeven begrijpen dat een door hem aangehouden future zou worden doorgerold als de 

expiratiedatum was bereikt. Het merendeel van de schade kan echter niet worden vergoed.             

De belegger heeft immers, op de dag waarop zijn future werd doorgerold, drie telefoongesprekken 

met de financiële dienstverlener gevoerd. Het moet hem duidelijk zijn geworden dat het doorrollen 

inhield dat een nieuwe positie voor hem was ingenomen. Het is echter niet gebleken dat hij heeft 

kenbaar gemaakt dat dit niet overeenkwam met zijn wensen en verwachtingen en evenmin dat hij 

heeft nagevraagd of de transactie kon worden teruggedraaid. 

 

7. GFD nr. 2016-425 d.d. 15 september 2016 (Niet-bindend)  

 

Consument heeft aangevoerd dat de klacht tevens ziet op het advies te gaan beleggen met geleend 

geld. Consument heeft echter per saldo geen verlies heeft geleden op deze investering en is dus niet 

in een slechtere positie gekomen dan waarin hij had verkeerd als het betreffende advies hem niet 

was gegeven. 
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8. GFD nr. 2016-434 d.d. 20 september 2016 (Bindend)  

 

De vraag die voorligt is of Deutsche Bank jegens de Klant de zorg in acht heeft genomen die in de 

gegeven omstandigheden van haar mocht worden verwacht. Daarbij komt het vooral aan op de 

omstandigheden van het geval. In het bijzonder is daarbij van belang dat Deutsche Bank als 

professionele en ter zake kundige dienstverlener staat tegenover een relatief kleine ondernemer 

waarvan in beginsel geen bijzondere kennis over renterisico’s en de instrumenten ter afdekking 

daarvan mag worden verwacht. De Commissie stelt vast dat voorafgaand aan het afsluiten van de 

renteswap naast de voordelen ook de risico’s van de swap aan de orde zijn gekomen. Wel geldt dat 

door de wijze waarop Deutsche Bank in haar e-mail aan de Klant de nadruk heeft gelegd op twee 

aspecten van de renteswap, namelijk het afdekken van het renterisico en de flexibiliteit van het 

product, de voordelen naar het oordeel van de Commissie te zeer op de voorgrond hebben gestaan. 

In concreto is daarmee sprake van een tekortkoming van Deutsche Bank. Met name op het punt 

van de voorgespiegelde flexibiliteit sloot de renteswap in onvoldoende mate aan bij de 

bedrijfsvoering van de Klant, die er mede op gericht was aan- en verkopen in onroerend goed te 

bewerkstelligen. De schade die zich heeft gemanifesteerd is gelegen in de door de Klant betaalde 

afkoopsom welke hij uit hoofde van de renteswap verschuldigd bleek op het moment dat hij het 

bewuste onroerend goed wenste te verkopen, de financiering wenste af te lossen en de renteswap 

voortijdig wenste te beëindigen. De Commissie is van oordeel dat een deel van deze schade voor 

rekening van de Klant dient te blijven. 

 

9. GFD nr. 2016-463 d.d. 30 september 2016 (Bindend)  

 

Consument belegt op basis van vermogensadvies en doet zijn beklag over de door de Bank 

verstrekte adviezen. Hij stelt dat de bank toerekenbaar is tekortgeschoten en baseert die stelling op 

het tegenvallend rendement. De Commissie stelt vast dat de uitgangspunten, mogelijkheden en 

wensen zijn geïnventariseerd, vastgelegd en met Consument besproken en dat adviezen die de Bank 

heeft verstrekt daarmee niet in strijd waren. De Bank heeft regelmatig met Consument overlegd en 

geadviseerd. De vermogensafname wordt in hoofdzaak echter niet door het tegenvallend 

rendement veroorzaakt maar door de onttrekkingen door Consument. De klacht is ongegrond en de 

Commissie wijst de vordering af. 

 

10. GFD nr. 2016-465 d.d. 30 september 2016 (Bindend)  

 

Belegging in het MLM Certificaat. Naar het oordeel van de Commissie is niet gebleken dat een 

belegging in het MLM Certificaat niet paste bij het risicoprofiel van de belegger. Voor zover de 

belegger niet toereikend is voorgelegd, had het op zijn weg gelegen eerder navraag te doen bij de 

bank. De vordering wordt afgewezen. 
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11. GFD nr. 2016-481 d.d. 12 oktober 2016 (Bindend)  

 

Consumenten vertrouwen vermogen toe aan een bekende (hierna: X) die niet de vereiste 

vergunning heeft om beleggingsdiensten te verlenen. Het vermogen wordt vervolgens door X 

belegd met behulp van een effectenrekening bij de bank; het belegde vermogen gaat grotendeels 

verloren, onder meer door beleggingsverliezen en aanzienlijke transactiekosten. X wordt 

veroordeeld wegens verschillende strafbare feiten. In de procedure bij de Commissie stellen 

consumenten dat de bank haar zorgplicht niet heeft nageleefd, door te faciliteren dat X, zonder de 

vereiste vergunning te hebben, met hun vermogen beleggingstransacties kon verrichten. Naar het 

oordeel van de Commissie heeft de bank haar zorgplicht niet nageleefd. Uit een register uit het 

handelsregister heeft de bank immers kunnen afleiden dat er sprake was van vergunningplichtige 

activiteiten, maar desondanks heeft de bank hierover geen navraag gedaan. Het ontbreekt echter 

aan het vereiste causaal verband tussen dit tekortschieten en de schade. De vordering wordt 

afgewezen. 

 

12. GFD nr. 2016-494 d.d. 18 oktober 2016 (Bindend)  

 

Individuele tariefafspraak voor een effectendepot. Naar het oordeel van de Commissie heeft de 

bank de tariefafspraak niet rechtsgeldig beëindigd. De Commissie gaat ook in op de vraag of de 

bank gerechtigd is, in vervolg op de uitspraak van de Commissie, alsnog de tariefafspraak te 

beëindigen. 

 

13. GFD nr. 2016-511 d.d. 31 oktober 2016 (Niet-bindend)  

 

Klacht over het optreden van de beheerder van een vastgoedfonds. Naar het oordeel van de 

Commissie is niet gebleken dat de beheerder is tekortgeschoten door het afwijzen van het 

herfinancieringsvoorstel van de huisbank. 

 

14. GFD nr. 2016-535 d.d. 7 november 2016 (Bindend)  

 

De Bank is toerekenbaar tekortgeschoten in haar zorgplicht. Tegenstrijdige antwoorden in 

vragenlijsten ter bepaling van het profiel hadden de bank er toe moeten leiden navraag te doen bij 

consument en vanaf dat moment handelend op te treden, mede gelet op de in het verleden gedane 

onttrekkingen. Als de Bank zich op juiste wijze van haar taak had gekweten, dan had zij naar het 

oordeel van de Commissie uit dienen te komen bij een defensief profiel. De Commissie hanteert een 

benchmark ter bepaling van de schade als gevolg van het niet inrichten van de portefeuille op basis 

van een defensief profiel. 
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15. GFD nr. 2016-536 d.d. 7 november 2016 (Bindend)  

 

Beroep op 6:89 BW (klachtplicht) faalt. De Commissie gaat niet mee met de stelling van 

Consument dat de portefeuille met neutraal risicoprofiel te offensief was ingericht; haar hoge 

leeftijd doet daaraan niet af. De redengeving voor de aanwezigheid van alternatieve beleggingen in 

de portefeuille acht de Commissie afdoende, bovendien heeft geen overschrijding van de 

overeengekomen bandbreedtes van die categorie plaatsgehad. De opname van ‘fund of (hedge) 

funds’ was voorts niet strijdig met het overeengekomen profiel. 

 

16. GFD nr. 2016-539 d.d. 9 november 2016 (Bindend)  

 

Consument belegt op basis van execution only. DeGiro heeft een reverse stocksplit niet goed in haar 

systemen verwerkt waardoor de opdracht van Consument tot verkoop van warrants heeft geleid tot 

een niet toegestane short positie en tot schade. DeGiro heeft verwijtbaar gehandeld. DeGiro heeft 

het grootste deel van de schade aan Consument vergoed. Consument vordert dat DeGiro de 

resterende schade ook aan hem vergoedt. De Commissie is van oordeel dat Consument een 

onderzoeksplicht had en de schade mede door het handelen van Consument zelf is veroorzaakt en 

hij aldus eigen schuld aan de schade heeft. De Commissie is van oordeel dat DeGiro Consument 

voldoende tegemoet is gekomen en wijst de vordering van Consument af. 

 

17. GFD nr. 2016-544 d.d. 10 november 2016 (Bindend)  

 

De Commissie is van oordeel dat de klacht door Kifid is ontvangen binnen de daarvoor geldende 

termijn als bedoeld in artikel 12.1 van het Reglement. Enkele vastgestelde tekortkomingen in de 

dienstverlening van DeGiro hebben niet tot de gevorderde schade geleid. De Commissie overweegt 

dat de houder dan wel koper van een optie zoals Consument er niet van kan uitgaan dat er vóór 

expiratie voor hem wordt uitgeoefend zonder nadere instructie zijnerzijds. DeGiro heeft op een 

heldere manier aan haar clientèle bekend gemaakt dat zij, als extra service, door haar cliënten 

aangehouden expirerende opties uit kan oefenen. Daarbij handelt zij ook in het belang van haar 

cliënten. Het feit dat DeGiro haar cliënten daarbij kosten in rekening brengt en zich de helft van de 

opbrengst toe-eigent, doet daaraan niet af. 

 

18. GFD nr. 2016-545 d.d. 10 november 2016 (Bindend) 

 

Naar het oordeel van de Commissie maakt BinckBank door Consument op basis van zijn 

nationaliteit te kwalificeren als ‘US Person’ in dit geval een indirect onderscheid in de zin van de 

Algemene wet gelijke behandeling (AWGB). De Commissie is van oordeel dat geen sprake is van 

een verboden indirect onderscheid in de zin van de AWGB. 
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19. GFD nr. 2016-550 d.d. 11 november 2016 (Bindend) 

 

Klacht over inrichting van een adviesportefeuille. Naar het oordeel van de Commissie is niet 

gebleken dat de bank ontoereikend inzicht heeft gegeven in de inrichting van de portefeuille. 

Evenmin is gebleken dat de bank fysiek edelmetaal had moeten aankopen en dat zij is 

tekortgeschoten door niet te waarschuwen voor de aanschaf van ongeschikte beleggingen.        

Verder heeft de belegger niet tijdig erover geklaagd dat volgens hem transacties zonder zijn 

toestemming waren verricht. 

 

20. GFD nr. 2016-551 d.d. 11 november 2016 (Bindend)  

 

Broker verwerkt reverse stocksplit ten aanzien van warrants niet meteen in het positieoverzicht van 

de belegger. Als gevolg daarvan geeft de belegger een order op voor meer warrants dan hij na de 

reverse stocksplit heeft. Deze order wordt uitgevoerd, zodat een shortpositie ontstaat, die de broker 

opheft door de aankoop van warrants tegen een inmiddels hogere koers. Naar het oordeel van de 

Commissie is de broker tekortgeschoten omdat shortposities niet toegestaan waren op de rekening 

van de belegger. De vordering wordt echter afgewezen, omdat de broker het merendeel van de 

schade al heeft vergoed en een deel van de schade voor rekening van de belegger blijft. 

 

21. GFD nr. 2016-554 d.d. 14 november 2016 (Bindend)  

 

Dat WWB, gegeven de leeftijd van Consument, de herkomst van het geld en de wens van 

Consument defensief te beleggen, Consument heeft geadviseerd een substantieel deel van het te 

beleggen vermogen te besteden aan risicovolle producten acht de Commissie in strijd met wat van 

een redelijk bekwaam en redelijk handelend beleggingsadviseur mag worden verwacht.     

Consument heeft niet voldoende aannemelijk gemaakt dat de schade bestaat uit het verschil tussen 

het initieel geïnvesteerde bedrag en de huidige waarde ervan. Wel neemt de Commissie aan dat de 

schade geleden op een bepaalde investering direct samenhangt met de gebrekkige advisering van 

WorldWideBroker, en dat die dan ook voor vergoeding in aanmerking komt. 

 

22. GFD nr. 2016-586 d.d. 29 november 2016 (Bindend)  

 

Execution only. De klacht van Consument ziet op de informatieverplichtingen die op de Bank 

rusten in geval van corporate actions of fondsberichten. De Commissie is van oordeel dat het 

primair aan de belegger is om zich te informeren over nieuwsuitingen inzake zijn beleggingen.        

In het onderhavige geval beschouwt de Bank het doorgeven van fondsberichten als service 

onderdeel van de overeenkomst. Nu de Bank geen fondsberichten heeft ontvangen heeft zij geen op 

haar rustende verplichtingen geschonden. 
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23. GFD nr. 2016-588 d.d. 30 november 2016 (Bindend) 

 

De belegger stelt dat hij een limietorder heeft ingelegd, maar vervolgens een bevestiging van een 

bestensorder heeft ontvangen. Naar het oordeel van de Commissie kan dit niet met zekerheid 

worden vastgesteld. De vordering wordt afgewezen. 

 

24. GFD nr. 2016-593 d.d. 1 december 2016 (Niet-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. Voorts geen onjuistheid in algemene mededeling 

in orderscherm. 

 

25. GFD nr. 2016-607 d.d. 8 december 2016 (Niet-bindend) 

 

Consument vordert vergoeding van schade, ontstaan doordat een verkooporder niet tot een 

transactie heeft geleid en de betreffende opties waardeloos zijn afgelopen. Van een 

beleggingsonderneming kan niet worden verwacht dat die een belegger van alle mogelijke 

informatie over bijvoorbeeld de handel in opties voorziet. Het is aan de belegger zich terzake te 

informeren. De Commissie merkt nog op dat market makers uitsluitend bied- en laatprijzen 

afgeven en dat er voor hen geen verplichting tot afnemen bestaat, ook niet indien de door de 

belegger gestelde limiet beneden de intrinsieke waarde plus eventuele verwachtingswaarde ligt. 

 

26. GFD nr. 2016-609 d.d. 12 december 2016 (Bindend) 

 

Consument verwijt ABN AMRO dat zij hem na het geven van het advies te beleggen in de Depfa 

obligaties niet heeft geïnformeerd dan wel heeft gewaarschuwd over het feit dat de rating van de 

uitgevende instelling in de loop der tijd naar beneden is bijgesteld. De omstandigheden van de 

klacht van Consument zijn niet van dien aard dat de Commissie in dit geval tot een ander oordeel 

komt ten aanzien van de door haar gehanteerde vaste lijn in haar jurisprudentie welke inhoudt dat 

in een adviesrelatie niet zonder meer een verplichting tot spontaan adviseren bestaat. 
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27. GFD nr. 2016-620 d.d. 15 december 2016 (Niet-bindend) 

 

Consument belegt op basis van execution only bij de bank. Op 22 januari 2015 heeft de bank te 

kampen met een storing, waardoor consument via internet beperkt dan wel geen orders kon 

inleggen. Consument heeft omstreeks 15.20 uur getracht zijn lopende verkooporder van 10.000 

Sprinters AEX via internet aan te passen naar de op dat moment geldende biedkoers, wat door de 

storing uiteindelijk niet is gelukt. Consument heeft geen gebruik gemaakt, ondanks hiertoe 

tweemaal op te zijn gewezen, van de mogelijkheid om een telefonische order in te leggen. 

Consument heeft daarom niet aan zijn schadebeperkende plicht voldaan. Dat Consument die avond 

per e-mail een limietorder heeft ingelegd is geen tijdig genomen maatregel en daardoor niet 

toereikend. De Commissie komt tot het oordeel dat de klacht van Consument ongegrond wordt 

verklaard en zijn vordering wordt afgewezen. 

 

28. GFD nr. 2016-625 d.d. 20 december 2016 (Niet-bindend) 

 

Consument vraagt de Commissie een uitspraak te doen inhoudende een verklaring voor recht dat 

de Bank onrechtmatig en onzorgvuldig jegens hem heeft gehandeld door hem niet ongevraagd van 

advies te voorzien. De Bank heeft gemotiveerd weersproken dat Consument dat is toegezegd.       

Een zodanige toezegging zou naar het oordeel van de Commissie in de bancaire dienstverlening ook 

zo ongebruikelijk zijn dat deze niet nader onderbouwde stelling van Consument gepasseerd moet 

worden. 

 

***** 

 

 



 

 

 

Bijlage 1 

 



19 juli 2016

Kifid wil MKB’ers de gelegenheid geven zich te beraden over de gevolgen van de coulanceregeling 

Herstelkader voor hun klachtzaak bij het MKB-derivatenloket van Kifid. Eventueel kunnen zij daarover 

in overleg te treden met hun bank.

De procedure bij Kifid zal daarom worden aangehouden zolang partijen tijd voor overleg nodig 

hebben. Als deze weg uitmondt in een schikking, dan wordt de procedure beëindigd. Momenteel zijn 

bij Kifid nog 45 klachtzaken over MKB-rentederivaten in behandeling. Tot nu toe zijn 28 zaken 

afgehandeld, waarvan er 15 toch nog zijn geschikt, er 1 is toegewezen en er 2 zijn afgewezen. De 

overige zaken zijn om inhoudelijke of procedurele redenen geëindigd.

Als MKB’ers geen belang hechten aan het aanhouden van de behandeling van hun klacht, dan wordt 

de procedure bij Kifid voortgezet. Dat geldt overigens ook in het geval de betrokken bank de 

procedure wel zou willen aanhouden.

Zoals bekend heeft de door de Minister van Financiën benoemde Onafhankelijke Derivatencommissie 

op 5 juli 2016 het Herstelkader voor de rentederivaten gepresenteerd (www.derivatencommissie.nl

(http://www.derivatencommissie.nl)). Deze collectieve regeling bepaalt hoe deelnemende banken 

beoordelingen moeten uitvoeren en welke eventuele herstelacties moeten worden uitgevoerd om 

MKB’ers die rentederivatencontracten hebben afgesloten te compenseren in de vorm van een 

coulancevergoeding. De procedure voor een coulancevergoeding onder het Herstelkader loopt anders 

dan de individuele klachtbehandeling bij het Kifid.

Rabobank, ABN AMRO Bank, ING Bank, SNS Bank en Van Lanschot Bankiers hebben het Herstelkader 

geaccepteerd. Dat betekent dat betrokken MKB’ers voor een coulancevergoeding in aanmerking 

kunnen komen. Deutsche Bank beraadt zich nog. Kifid acht het uit praktische overwegingen 

aanvaardbaar de klachten over Deutsche Bank aan te houden totdat duidelijkheid is verkregen over 

het standpunt van deze bank. Kifid gaat er vanuit dat hierover binnen vier weken duidelijkheid zou 

moeten zijn.

• Lees hier (/fileupload/Brief-aan-MKBers-inzake-aanhouden-rentederivatendossiers.pdf) de brieven 

van Kifid aan MKB'ers

• Perscontacten via 070 - 333 89 48
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Bijlage 2 

 



23 december 2016

Op verzoek van de Nederlandse vereniging van banken (NVB) blijft het loket Rentederivaten MKB bij Kifid een jaar 

langer open tot 1 januari 2018. De Minister van Financiën heeft ingestemd met de aan hem voorgelegde 

reglementen.

Noot voor de redactie

• Perscontacten via 070 – 333 89 48

• Hier

(/fileupload/reglementen/reglement_bemiddelaar_en_geschillencommissie_inzake_geschillenbeslechtin___.pdf)

leest u het Reglement Bemiddelaar en Geschillencommissie inzake Geschillenbeslechting Rentederivaten en 

hier

(/fileupload/reglementen/reglement_commissie_van_beroep_inzake_geschillenbeslechting_rentederivat___.pdf) het 

Reglement Commissie van Beroep inzake Geschillenbeslechting Rentederivaten
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