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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 2017  zijn gepubliceerd. 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 2017 heeft de Commissie van Beroep 4 uitspraken gedaan en de 

Geschillencommissie heeft 44 uitspraken gedaan. 

 

Persberichten Kifid 

Het Kifid heeft in de eerste helft van 2017  geen persberichten gepubliceerd met betrekking tot de 

categorie ‘Beleggen’. 

 

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, Juli 2017  
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UITSPRAKEN COMMISSIE VAN BEROEP 

Hieronder de uitspraken in de categorie ‘Beleggen’ gedaan in de eerste helft van 2017 door de 

Commissie van Beroep Financiële diensten. 

 ___________________________________________________________________ 

 

1. CVB nr. 2016-31B d.d. 15 mei 2017 (Bindend) 

  

Nadat partijen over en weer hebben gereageerd op de tussenuitspraak, heeft de Commissie van 

Beroep in de einduitspraak beslist dat op grond van de door Belanghebbende verstrekte nadere 

gegevens kan worden vastgesteld dat ook andere transacties dan die waarover de 

Geschillencommissie zich heeft uitgesproken, voor Belanghebbende tot schade hebben geleid, zodat 

de vordering van Belanghebbende, voor zover deze betrekking heeft op die andere transacties, moet 

worden afgewezen. Met betrekking tot de vraag in hoeverre de schade in verband met ‘eigen schuld’ 

van Belanghebbende geheel of gedeeltelijk voor rekening van Belanghebbende moet worden 

gelaten, beslist de Commissie van Beroep (in afwijking van de Geschillencommissie) dat niet valt in 

te zien welke aan Belanghebbende toe te rekenen omstandigheden hebben bijgedragen aan de 

schade. De Bank dient derhalve de door de Geschillencommissie vastgestelde schade volledig aan 

Belanghebbende te vergoeden. 

 

2. CVB nr. 2017-005 d.d. 14 februari 2017 (Bindend) 

  

Effectendienstverlening, vermogensbeheerovereenkomst. Geen te hoog doelrisicoprofiel vast-

gesteld. Zijn er onverantwoorde risico’s genomen in de categorie vastrentende waarden? 

Vermogensbeheerder wordt in de gelegenheid gesteld toe te lichten waarom bepaalde, door 

Belanghebbende met name genoemde perpetuals en derivaten wel in deze categorie thuishoren. 

 

3. CVB nr. 2017-012 d.d. 15 maart 2017 (Bindend) 

  

Vermogensbeheer waarover na jarenlang “stilzitten” wordt geklaagd. Keuze van het 

beleggingsprofiel. Stelplicht met betrekking tot het verwijt dat onnodig veel transacties zijn 

verricht. Aanzienlijk negatief beleggingsresultaat wijst niet zonder meer op ondeugdelijk 

beleggingsbeleid. 
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4. CVB nr. 2017-014 d.d. 19 april 2017 (Bindend) 

  

Beleggingsadviesrelatie, pensioendoelstelling. Partijen komen aanvankelijk overeen dat belegd zal 

worden op basis van een zeer defensief doelrisicoprofiel. Consument klaagt dat de bank 

onvoldoende heeft gewaarschuwd voor afwijkingen in de overeengekomen asset-allocatie en dat 

hem te risicovolle adviezen zijn verstrekt. De Bank is van mening dat consument zelf heeft besloten 

dat veelvuldig en risicovol te beleggen, dat het doelrisicoprofiel (daarom) is gewijzigd, en dat de 

waarde van de portefeuille aanzienlijk is gedaald als gevolg van grote onttrekkingen door 

consument. Stelplicht en bewijslast.  
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UITSPRAKEN GESCHILLENCOMMISSIE 

Hieronder de uitspraken in de categorie ‘Beleggen’ gedaan in de eerste helft van 2017 door de 

Geschillencommissie Financiële diensten. 

____________________________________________________________________ 

 

1. GFD nr. 2017-004 d.d. 3 januari 2017 (Bindend)  

  

Wijziging van fondsenassortiment. Volgens de belegger had de bank, in haar berichten over de 

wijziging van het fondsenassortiment, expliciet erop moeten wijzen dat participaties in de te 

schrappen fondsen konden worden overgeboekt naar een rekening bij een andere financiële 

instelling. Naar het oordeel van de Commissie hoefde de bank een dergelijke mededeling niet in 

haar berichten op te nemen. 

 

2. GFD nr. 2017-009 d.d. 4 januari 2017 (Niet-bindend)  

  

Opzeggen beleggingsrekening maar geen blokkade ingesteld voor verder gebruik. Ondanks dat dit 

op grond van de voorwaarden niet meer mogelijk had behoren te zijn heeft Consument nog 

beleggingstransacties kunnen verrichten en daarbij verlies geleden. De Commissie begroot de voor 

Consument ontstane schade schattenderwijs en ziet aanleiding het aldus verkregen bedrag te 

matigen op grond van eigen schuld nu het immers Consument is geweest die het initiatief heeft 

genomen alsnog transacties te verrichten. 

 

3. GFD nr. 2017-019 d.d. 6 januari 2017 (Bindend)  

  

Adviesrelatie. Naar het oordeel van de Commissie zijn geen passende beleggingen geadviseerd.   

De vordering wordt gedeeltelijk toegewezen 

 

4. GFD nr. 2017-035 d.d. 13 januari 2017 (Bindend)  

  

Beëindiging effectenkrediet. Naar het oordeel van de Commissie heeft de bank het effectenkrediet 

mogen beëindigen. 

 

5. GFD nr. 2017-038 d.d. 13 januari 2017 (Bindend)  

  

De Commissie bevestigt haar eerder ingezette lijn ook in deze zaak, die het verrichten van 

transacties van in Amerikaanse dollar (USD) genoteerde effecten die door de rekeningstructuur van 

de Bank ten laste van de USD rekening van Consument komen betreft.  
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De Commissie is van oordeel dat Consument er niet in is geslaagd inzicht te geven in waaruit de 

afwijking met de eerder besliste zaken bestaat, althans daar onvoldoende concrete feiten en 

omstandigheden voor heeft aangedragen. Daarom komt de Commissie niet tot een ander oordeel 

dan in haar eerdere uitspraken over dit onderwerp (nrs. 2016-111 en 2016-112, beide van 10 maart 

2016). De Commissie volgt Consument verder niet in zijn stelling dat de mededeling ‘Order kan 

leiden tot debetstand’ stelliger had moeten zijn. De Bank kon immers geen garantie bieden dat een 

opgegeven order ook daadwerkelijk zou worden uitgevoerd (zie ook uitspraak nr. 2016-593 van 1 

december 2016). 

 

6. GFD nr. 2017-039 d.d. 16 januari 2017 (Bindend)  

  

Consument heeft aangevoerd dat hij schade heeft geleden voortgekomen uit de substantieel hogere 

aanschafwaarde van de aan inflatie gelieerde leningen en het bij zijn verwachting achtergebleven 

rendement daarop. De Commissie stelt voorop dat koersen van effecten nu eenmaal aan 

verandering onderhevig zijn. Voorts had Consument er op bedacht moeten zijn dat het effectieve 

rendement mede werd bepaald door de (boven de nominale waarde gelegen) prijs die hij bij 

aankoop had betaald. Voorts heeft Consument de informatie gekregen dat bij aflossing van de 

leningen een op het wegnemen van de gevolgen van inflatie gericht bedrag zal worden toegekend 

dat wordt berekend over de nominale waarde van de obligaties. Voor zover Consument zijn 

vordering baseert op de veronderstelling dat het aan couponrente uit te keren bedrag (telkens) zou 

worden verhoogd met een aan de actuele koers van de obligaties ontleend bedrag, is in het 

beleggingsadvies reeds met zoveel woorden opgenomen dat deze berekend zal worden over de 

nominale waarde. 

 

7. GFD nr. 2017-041 d.d. 16 januari 2017 (Bindend)  

  

In het tweede kwartaal van 2014 is Consument een vermogensbeheerovereenkomst met 

Aangeslotene aangegaan. Er hebben zich verliezen in de portefeuille gerealiseerd. Consument stelt 

zich onder meer op het standpunt dat Aangeslotene zich heeft onttrokken aan de bijzondere 

zorgplicht die geldt bij vermogensbeheer van louter pensioengelden. De Commissie overweegt als 

volgt. Tussen partijen heeft een relatie van vermogensbeheer bestaan. Aan vermogensbeheer is 

eigen dat de beheerder zijn beheerstaken naar eigen inzicht vervult. Hierbij mag onder meer 

worden verwacht dat hij zijn klanten voorlichting verschaft over alle facetten van het door hem te 

voeren beheer. Aangeslotene heeft een neutraal risicoprofiel voor Consument gehanteerd.  

Ter zitting heeft zij desgevraagd toegelicht dat deze keuze is voortgekomen uit de combinatie van 

antwoorden op alle vragen opgenomen in het intakeformulier. Dit alles in samenhang bezien heeft 

tot een neutraal profiel geleid.  
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Nu Consument ook ter zitting heeft erkend dat Aangeslotene geheel op de hoogte was van z’n 

financiële positie en vermogensbestanddelen moet de Commissie ervan uitgaan dat Consument 

zich ervan bewust is geweest dat alle vermogensbestanddelen gezamenlijk zijn gewaardeerd ent tot 

een neutraal profiel hebben geleid. Daarom gaat de Commissie voorbij aan de stelling van 

Consument dat het profiel defensief had behoren te zijn. Verder is het de Commissie niet gebleken 

dat Aangeslotene buiten grenzen van het overeengekomen neutrale profiel heeft gehandeld. De 

Commissie geeft hierbij uitdrukkelijk geen oordeel over de deskundigheid van het gevoerde beheer, 

maar stelt louter vast dat Aangeslotene zich aan het beheer heeft gehouden als overeengekomen in 

de beheerovereenkomsten. De vordering kom niet voor vergoeding in aanmerking. 

 

8. GFD nr. 2017-053 d.d. 19 januari 2017 (Bindend)  

  

Klacht over tariefwijziging. Naar het oordeel van de Commissie heeft de bank, gelet op de 

omstandigheden vermeld in overweging 4.3 van de uitspraak, bij haar tariefwijziging in 2015 niet 

het maximum van € 30 mogen schrappen. 

 

9. GFD nr. 2017-058 d.d. 20 januari 2017 (Bindend)  

  

Consument ontving van Verzekeraar een arbeidsongeschiktheidsuitkering. Verzekeraar heeft de 

uitkering evenwel stopgezet, de verzekering beëindigd en de persoonsgegevens van Consument 

voor de duur van acht jaar laten registreren in het Incidentenregister en het daaraan gekoppelde 

EVR nadat hem gebleken was dat Consument een van Verzekeraar afkomstig document had 

vervalst en een ander document had gefingeerd teneinde bij een hypotheekverstrekker een 

hypothecaire geldlening te verkrijgen. De Commissie heeft geoordeeld dat de in deze zaak gebleken 

omstandigheden de registratie en de duur daarvan niet disproportioneel maken. De Commissie 

heeft echter eveneens geoordeeld dat Verzekeraar niet gerechtigd was de uitkering stop te zetten en 

de verzekering te beëindigen. Verzekeraar dient de verzekering in kracht te herstellen en de 

uitkering met terugwerkende kracht te hervatten. 

 

10. GFD nr. 2017-059 d.d. 20 januari 2017 (Bindend)  

  

Naar het oordeel van de Commissie had het op de weg van DeGiro gelegen Consument van haar 

fout en de er op volgende correctie (gepleegd nadat Consument de betreffende positie reeds van de 

hand had gedaan) expliciet op de hoogte te stellen. Nu DeGiro dit heeft nagelaten acht de 

Commissie haar gehouden Consument schadeloos te stellen voor het door hem als gevolg van de 

fout geleden nadeel. 
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11. GFD nr. 2017-096 d.d. 7 februari 2017 (Bindend)  

  

Beleggen op basis van execution only. Storing op twee dagen achtereen. Naar het oordeel van de 

Commissie is niet gebleken dat de bank is tekortgeschoten en evenmin dat de gestelde schade door 

de storingen is veroorzaakt. De vordering wordt afgewezen. 

 

12. GFD nr. 2017-097 d.d. 7 februari 2017 (Bindend)  

  

Beleggen met geleend geld. Volgens de belegger is de bank toerekenbaar tekortgeschoten door 

langdurig de situatie te laten voortbestaan waarin Consument belegde in effecten waarvan hij de 

risico’s niet kon overzien, terwijl zijn saldo steeds ontoereikend was om de aankoop van zijn 

beleggingen te betalen. Naar het oordeel van de Commissie is de vordering verjaard. Uitspraak 

2017-103 (Bindend) (08-02-2017). Klacht ongegrond. Consument heeft via de financieel 

dienstverlener op basis van execution-only een rekening geopend en daarbij toegang gekregen tot 

het signaalplatform van de financieel dienstverlener. Consument heeft via het signaalplatform een 

abonnement afgesloten op Pivot Menno, een zogenoemde signaalaanbieder. Posities die worden 

ingenomen door de signaalaanbieder, worden dan automatisch uitgevoerd in de effectenrekening 

van consument.  Er is een multiplier van 2,80 ingesteld. Dit houdt in dat de positie van Consument 

2,80 keer zo groot is als de positie ingenomen door de signaalaanbieder. Deze dienstverlening 

wordt op basis van de overeenkomst gekwalificeerd als execution-only. De Commissie is van 

oordeel dat de dienstverlening van Pivot Menno valt te kwalificeren als een beleggingsaanbeveling. 

De financieel dienstverlener is daarom niet aansprakelijk voor de wijze en kwaliteit van de door 

Pivot Menno aangeboden signalen. Omdat de rechtsverhouding tussen partijen als execution-only 

moet worden gekwalificeerd, de financieel dienstverlener een profiel heeft opgesteld waarin onder 

andere is opgenomen de beleggerservaring en de risicobereidheid van consument en niet is gesteld 

noch gebleken dat de door consument afgenomen execution-only-dienst niet aansluit bij het 

profiel, heeft de financieel dienstverlener hiermee voldaan aan de op hem rustende wettelijke 

zorgplicht.   Het is de Commissie op basis van de stukken ook niet gebleken dat de strategie 

van Pivot Menno in zijn geheel niet geschikt was om aan te bieden op het signaalplatform.  

 

13. GFD nr. 2017-103 d.d. 8 februari 2017 (Bindend)  

 

Klacht ongegrond. Consument heeft via de financieel dienstverlener op basis van execution only 

een rekening geopend en daarbij toegang gekregen tot het signaalplatform van de financieel 

dienstverlener. Consument heeft via het signaalplatform een abonnement afgesloten op Pivot 

Menno, een zogenoemde signaalaanbieder. Posities die worden ingenomen door de 

signaalaanbieder, worden dan automatisch uitgevoerd in de effectenrekening van consument.   
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Er is een multiplier van 2,80 ingesteld. Dit houdt in dat de positie van Consument 2,80 keer zo 

groot is als de positie ingenomen door de signaalaanbieder. Deze dienstverlening wordt op basis 

van de overeenkomst gekwalificeerd als execution-only. De Commissie is van oordeel dat de 

dienstverlening van Pivot Menno valt te kwalificeren als een beleggingsaanbeveling. De financieel 

dienstverlener is daarom niet aansprakelijk voor de wijze en kwaliteit van de door Pivot Menno 

aangeboden signalen. Omdat de rechtsverhouding tussen partijen als execution-only moet worden 

gekwalificeerd, de financieel dienstverlener een profiel heeft opgesteld waarin onder andere is 

opgenomen de beleggerservaring en de risicobereidheid van consument en niet is gesteld noch 

gebleken dat de door consument afgenomen execution-only-dienst niet aansluit bij het profiel, 

heeft de financieel dienstverlener hiermee voldaan aan de op hem rustende wettelijke zorgplicht. 

Het is de Commissie op basis van de stukken ook niet gebleken dat de strategie van Pivot Menno in 

zijn geheel niet geschikt was om aan te bieden op het signaalplatform. 

 

14. GFD nr. 2017-109 d.d. 10 februari 2017 (Bindend)  

  

Belegging in woningmaatschap. Het is niet gebleken dat de belegger ontoereikend is voorgelicht en 

evenmin dat de belegging in strijd was met zijn risicoprofiel. 

 

15. GFD nr. 2017-119 d.d. 14 februari 2017 (Bindend)  

  

Bank voert verkooporder niet uit, terwijl zij wel de ontvangst heeft bevestigd. Vaststaat dat 

Consument hierna een rekeningoverzicht van heeft ontvangen, waarop de transacties ten gunste en 

ten laste van haar rekeningen stonden vermeld. Indien de op de rekeningafschrift vermelde 

verkooporder niet was uitgevoerd, had zij dit naar het oordeel van de Commissie aan de hand van 

het overzicht eenvoudig kunnen constateren. Daarnaast had Consument toegang tot 

internetbankieren en heeft zij na het geven van de opdracht ingelogd in de digitale ruimte van de 

ervenrekening. Ze had toen op hoogte kunnen zijn van het feit dat de opdracht niet was uitgevoerd. 

 

16. GFD nr. 2017-124 d.d. 14 februari 2017 (Bindend)  

  

Commissie is van oordeel dat de Bank overeenkomstig de op haar rustende wettelijke verplichting 

heeft gehandeld door de geschreven optiepositie gedeeltelijk te sluiten toen bleek dat het dekkings- 

of margintekort na de genoemde vijfdagentermijn niet was opgeheven. Daarnaast is de Commissie 

van oordeel dat de Bank niet toerekenbaar is tekortgeschoten bij de liquidatie van de 

beleggingsportefeuille na opdracht van de bewindvoerder. Dat betekent dat de vordering niet voor 

toewijzing in aanmerking komt. 
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17. GFD nr. 2017-144 d.d. 28 februari 2017 (Bindend)  

  

Beleggingsrekening bij broker. Storing veroorzaakt door technische problemen bij de uitgevende 

instelling. Naar het oordeel van de Commissie is de broker niet tekortgeschoten. 

 

18. GFD nr. 2017-171 d.d. 13 maart 2017 (Bindend)  

  

Gegevens die de stelling van Consument - dat een deel van zijn initiële inleg niet meer terug te 

vinden is - ondersteunen, zijn niet meer voorhanden. Mede gelet op de voor de bank geldende 

wettelijke bewaartermijn kan niet van haar worden verlangd dat zij zulke gegevens alsnog 

aanlevert. Daarmee is de stelling van Consument niet aannemelijk geworden. De Commissie 

begrijpt overigens uit de klacht over het ‘kwijt zijn’ van een deel van zijn vermogen dat de 

vermogensaanwas Consument is tegengevallen. De Commissie houdt het ervoor dat zonder nadere 

toelichting niet valt in te zien dat dat rendement daadwerkelijk is achtergebleven bij wat 

Consument er redelijkerwijs van had mogen verwachten. 

 

19. GFD nr. 2017-180 d.d. 15 maart 2017 (Bindend)  

  

Comtessa heeft Consumenten voorgehouden dat de transactiekosten een bepaald percentage 

zouden bedragen en heeft in de procedure bij de Commissie niet aannemelijk weten te maken dat 

zij Consumenten heeft gewezen op de mogelijkheid van een hoger kostenniveau. Daarom mochten 

Consumenten erop vertrouwen dat de transactiekosten niet structureel zouden afwijken van het 

voorgehouden gemiddelde. Geen sprake van churning. 

 

20. GFD nr. 2017-184 d.d. 17 maart 2017 (Bindend)  

  

De vraag die voorligt is of de 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 de 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 uit de aan de Klant afzonderlijke individuele 

verstrekte stukken onvoldoende blijkt wat de risico’s en kenmerken van de verstrekte renteswap 

zijn. Alleen in onderlinge samenhang daarvan kunnen de kenmerken en belangrijkste risico’s 

worden afgeleid. In zoverre is de Bank in haar zorgplicht tekort geschoten. Niettemin is de 

Commissie van oordeel dat de renteswap wel had mogen worden geadviseerd nu bij de Klant zelf 

ook de wens bestond het renterisico op de leningen af te dekken. Van een onjuiste of niet passende 

advisering is geen sprake geweest.  

 



Uitspraken KIFID - Beleggen 

Eerste helft 2017 

 

 

- 10 - 

 

De Klant heeft daarbij onvoldoende aannemelijk gemaakt dat als een rentecap in het adviestraject 

aan de orde was geweest, zij daarvoor gekozen zou hebben in plaats van een renteswap. De 

Commissie is van oordeel dat die stelling vooral door kennis achteraf is ingegeven. De vordering 

tegen de Bank wordt afgewezen. 

 

21. GFD nr. 2017-207 d.d. 27 maart 2017 (Bindend)  

 

Belegging in booster. Transacties worden op verzoek van de beurs teruggedraaid. Naar het oordeel 

van de Commissie vond dit terugdraaien plaats conform de regels van de beurs en de overeenkomst 

tussen partijen. De vordering wordt afgewezen. 

 

22. GFD nr. 2017-215 d.d. 29 maart 2017 (Bindend)  

  

Consument doet beklag over zijn adviseur. Deze heeft hem geadviseerd een lijfrente af te sluiten 

waarvan de kosten volledig aftrekbaar zouden zijn van de inkomstenbelasting. Bij het doen van de 

aangifte bleek de fiscaal maximale ruimte gedeeltelijk gebruikt en waren de kosten slecht 

gedeeltelijk aftrekbaar. Consument vordert de kosten van “terugkrijgen”. De adviseur heeft geen 

verweer gevoerd tegen de klacht. De Commissie dient de beoordelen of de vordering bij gebreke van 

inhoudelijk verweer niet onrechtmatig of ongegrond voorkomt en kan worden toegewezen.  

De Commissie is van oordeel dat er teveel variabelen zijn en de vordering van Consument 

onvoldoende is onderbouwd. De Commissie wijst de vordering af. 

 

23. GFD nr. 2017-224 d.d. 31 maart 2017 (Bindend)  

  

Beleggen in turbo’s en speeders. Het is niet gebleken dat de bank de passendheidstoets niet naar 

behoren heeft verricht en evenmin dat de belegger ontoereikend is voorgelicht. Evenmin vloeit in 

dit geval een verplichting tot ingrijpen voort uit de wet of de bijzondere zorgplicht. De vordering 

wordt afgewezen. 

 

24. GFD nr. 2017-226 d.d. 4 april 2017 (Bindend)  

  

Klacht niet behandelbaar. De klacht ziet op een effectenleaseovereenkomst. Op 25 september 2014 

heeft de Commissie geoordeeld dat het geschil betreffende de gevolgen van die 

effectenleaseovereenkomst niet langer bestaat. Verder heeft de Commissie op dat moment 

geoordeeld dat het ervoor dient te worden gehouden dat het enige bestaande punt van geschil is 

gelegen in een aanspraak op een vergoeding van proceskosten, meer in het bijzonder de kosten van 

deskundige bijstand en dat dit geen financiële dienst is in de zin van het Reglement.  

 



Uitspraken KIFID - Beleggen 

Eerste helft 2017 

 

 

- 11 - 

 

Nu de Bank nog steeds bereid is het door haar voorgestelde schikkingsbedrag uit te keren, welk 

voorstel is geaccepteerd door de toenmalige gemachtigde van Consument, is naar het oordeel van 

de Commissie op grond van art. 9.2 sub a van het Reglement de klacht derhalve niet behandelbaar, 

de klacht is immers al eerder behandeld door Kifid. De Commissie voegt hieraan nogmaals toe dat 

voor wat betreft de kosten van de rechtsbijstand en/of deskundige bijstand geen sprake is van een 

financiële dienst als bedoeld in art. 1:1 van het Reglement en de klacht ook om die reden niet 

behandelbaar is. 

 

25. GFD nr. 2017-238 d.d. 11 april 2017 (Bindend)  

  

Expirerende opties. Bij gebrek aan instructie gaat de broker zelf over tot het uitoefenen van de 

opties. Geen ontoereikende informatieverstrekking. Evenmin is gebleken dat de broker een signaal 

had moeten geven dat de opties gingen expireren. 

 

26. GFD nr. 2017-246 d.d. 13 april 2017 (Bindend)  

  

Klachten tegen de vermogensbeheerder. Consumenten vorderen van de bank, de 

vermogensbeheerder en de tussenpersoon vergoeding van de door hen geleden schade.  

De tussenpersoon heeft Consumenten een slechte hypotheekconstructie geadviseerd doordat is 

geadviseerd te beleggen met geleend geld. De Commissie is van oordeel dat de klacht tegen de 

vermogensbeheerder ongegrond is Hij is niet verantwoordelijk voor het gegeven advies en niet is 

gebleken dat hij zijn zorgplicht heeft geschonden. De vordering wordt afgewezen. 

 

27. GFD nr. 2017-250 d.d. 19 april 2017 (Bindend)  

  

Procedure tegen broker. Geklaagd wordt onder andere over het achterwege blijven van de 

uitbetaling van dividend, het ten onrechte inhouden van dividendbelasting en de wijze waarop de 

administratie is gevoerd. Volgens de Commissie is er geen grond voor vergoeding van smartengeld 

en de aan deze klacht bestede tijd. De overige schadeposten zijn toewijsbaar. 

 

28. GFD nr. 2017-262 d.d. 24 april 2017 (Bindend)  

  

Vermogensbeheer. Opties. Informatieplicht. Een vermogensbeheerder dient optietransacties in 

beginsel te beperken tot transacties die in verband met de in de portefeuille aanwezige aandelen als 

'gedekt' kunnen worden beschouwd. Bij een zo frequent gebruik van opties in de portefeuille van 

een opdrachtgever met een neutraal risicoprofiel dient een vermogensbeheerder beter inzicht te 

geven in de daarmee gepaard gaande risico’s.  
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Dit te meer omdat de combinatie van long en short posities de schijn kan oproepen dat de 

geaggregeerde derivatenpositie netto van beperkte omvang is, terwijl er wel degelijk een forse 

blootstelling aan risico’s is gecreëerd. Ter bepaling van de schade vergelijkt de Commissie de door 

Antaurus gehanteerde benchmark met de VBR-index. Een deel van het aldus verkregen bedrag 

blijft voor rekening van Consumenten. 

 

29. GFD nr. 2017-266 d.d. 25 april 2017 (Bindend)  

  

Klacht over tariefwijzing bij effectenrekening. Geen schadevergoeding op de grond dat de 

waardeontwikkeling is achtergebleven bij het prognoserendement. De bank had de belegger erop 

moeten wijzen dat de tariefwijziging gevolgen had voor het nettorendement van zijn beleggingen en 

de haalbaarheid van zijn beleggingsdoelstelling. Nu niet is gebleken dat de bank dit heeft gedaan,  

is er grond voor schadevergoeding. De te vergoeden schade wordt door de Commissie begroot. 

 

30. GFD nr. 2017-270 d.d. 26 april 2017 (Bindend)  

  

De belegger heeft participatiebewijzen van een fonds dat in 2001 is samengevoegd met een ander 

fonds. Naar het oordeel van de Commissie is niet komen vast te staan dat de belegger zijn rechten 

uit hoofde van die participaties geldend kan maken bij de bank die nu het fonds administreert. 

 

31. GFD nr. 2017-274 d.d. 1 mei 2017 (Bindend)  

  

Beleggingsverzekering. Misleidende benaming beleggingsfonds? Consument hoefde op grond van 

de benaming van het Verre Oosten Fonds niet te verwachten dat meer dan 50% van het fonds in 

Australië en Nieuw-Zeeland zou worden belegd. Verzekeraar stelt dat Consument uit de additionele 

informatie, die zou moeten zijn verstrekt bij het aangaan van de verzekering, had kunnen opmaken 

dat een substantieel deel van het Fonds in Australië en Nieuw-Zeeland zou zijn belegd, maar kan 

niet met zekerheid zeggen dat deze informatie ook daadwerkelijk is verstrekt. De Commissie komt 

tot het oordeel dat Verzekeraar Consument onvoldoende heeft voorgelicht. De vordering tot 

schadevergoeding van Consument wordt afgewezen. Binnen het fondsenaanbod van Verzekeraar 

was en is het Verre Oosten Fonds het enige fonds dat in landen uit het Verre Oosten belegt, zodat 

Consument geen ander fonds had kunnen kiezen dat wel in het Verre Oosten, maar voor minder 

dan 50% in Australië en Nieuw-Zeeland belegt. Het is niet aannemelijk dat Consument de 

verzekering niet had afgenomen of op een later moment had afgekocht indien hij over de volledige 

informatie had beschikt. 
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32. GFD nr. 2017-295 d.d. 10 mei 2017 (Bindend)  

  

De Bank heeft transacties van Consument teruggedraaid ten aanzien van een Sprinter. Dit heeft zij 

gedaan omdat er verkooporders zijn uitgevoerd tegen een verkeerde prijs. De Commissie oordeelt 

dat de Bank tot het terugdraaien van de transacties gerechtigd was op grond van de Algemene 

Bankvoorwaarden. De Commissie wijst de vordering af. 

 

33. GFD nr. 2017-298 d.d. 11 mei 2017 (Bindend)  

  

Vermogensbeheer. Het is niet komen vast te staan dat de bank in strijd met haar verplichtingen uit 

de vermogensbeheerovereenkomst heeft gehandeld. De vordering wordt afgewezen. 

 

34. GFD nr. 2017-299 d.d. 11 mei 2017 (Bindend)  

  

In 2004 is Consument bewindvoerder van haar vader geworden. Op dat moment deelt de Bank niet 

mede dat er nog oude certificaten van haar vader in de kluis liggen. Pas in 2016 wordt zij daarop 

gewezen door de Bank. De Commissie oordeelt dat sprake is van een toerekenbare tekortkoming 

van de Bank in 2004. Het causaal verband tussen die tekortkoming en schade is echter niet komen 

vast staan, waardoor de vordering wordt afgewezen. 

 

35. GFD nr. 2017-314 d.d. 22 mei 2017 (Bindend)  

  

Claimemissie die Arcelor Mittal in plaats heeft gesteld van een dividenduitkering als gevolg 

waarvan de waarde van de aandelen Arcelor Mittal die Consument aanhield is gedaald. 

Consument ziet deze waardedaling als schade die zich heeft gematerialiseerd nu de ter compensatie 

verkregen inschrijfrechten niet tijdig zijn verkocht en vervolgens waardeloos zijn afgelopen. Dat 

laatste is niet gebeurd door aan ABN AMRO toe te rekenen omstandigheden. ABN AMRO heeft 

Consument in voldoende duidelijke bewoordingen gewaarschuwd dat de claimrechten waardeloos 

af zouden lopen. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Uitspraken KIFID - Beleggen 

Eerste helft 2017 

 

 

- 14 - 

 

36. GFD nr. 2017-316 d.d. 22 mei 2017 (Niet-bindend)  

  

Advies van ABN AMRO om een investering in percelen bouwgrond in privé te financieren middels 

een lening uit de B.V. Het feit dat, achteraf bezien, mede door de onverwacht negatieve 

ontwikkelingen op de financiële markten nadien, een andere keuze mogelijk een gunstiger effect 

voor Consument en diens B.V. zou hebben gehad, maakt nog niet dat het advies als zodanig niet 

gegeven had mogen worden of anderszins niet heeft voldaan aan de maatstaf die geldt voor een 

adviseur. 

 

37. GFD nr. 2017-324 d.d. 24 mei 2017 (Bindend)  

  

Consument doet zijn beklag over het gevoerde vermogensbeheer waarbij werd belegd in contracts 

for difference. De Commissie overweegt dat Vermogensbeheer is tekortgeschoten in de voorlichting 

over dat uitsluitend in contracts for difference zou worden belegd en de risico’s die daaruit 

voortvloeien. Tot schadeplichtigheid leidt dat echter niet. Van het onvoldoende informeren door 

Vermogensbeheerder gedurende de periode van beheer is de Commissie evenmin gebleken.  

De Commissie wijst de vordering van Consument af. 

 

38. GFD nr. 2017-334 d.d. 30 mei 2017 (Bindend)  

  

Adviesrelatie. Naar het oordeel van de Commissie zijn geen passende beleggingen geadviseerd.   

De vordering wordt gedeeltelijk toegewezen. 

 

39. GFD nr. 2017-335 d.d. 31 mei 2017 (Bindend)  

  

Adviesrelatie. Naar het oordeel van de Commissie was een deel van de geadviseerde beleggingen 

niet passend en te risicovol. De vordering wordt gedeeltelijk toegewezen. 

 

40. GFD nr. 2017-339 d.d. 1 juni 2017 (Bindend)  

  

Execution-only. Telefonisch verstrekte informatie over een aandelenemissie. Naar het oordeel van 

de Commissie is niet gebleken van onjuiste of ontoereikende voorlichting. De vordering wordt 

afgewezen. 
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41. GFD nr. 2017-354 d.d. 8 juni 2017 (Bindend)  

  

De Commissie is van oordeel dat er posities in de portefeuille zijn ontstaan waardoor de risico’s 

sterk toenamen maar dat was het gevolg van het handelen van Consument zelf. Voorts gaat de op 

een financiële dienstverlener rustende zorgplicht niet zó ver dat een belegger ook met betrekking 

tot (eenvoudige) transacties in zakelijke waarden, die voor de belegger geen ander risico 

meebrengen dan het realiseren van een koersverlies, voor zijn eigen gebrek aan inzicht of ervaring 

moet worden behoed. 

 

42. GFD nr. 2017-357 d.d. 12 juni 2017 (Niet-bindend)  

 

Ondanks dat de financieel dienstverlener in de gelegenheid is gesteld verweer te voeren tegen de 

klacht, heeft hij daarvan geen gebruik gemaakt. De vordering van consument is toegewezen. 

 

43. GFD nr. 2017-380 d.d. 16 juni 2017 (Niet-bindend)  

  

Execution-only. Volgens de consument heeft de bank nagelaten een order uit te voeren, een krediet 

van € 60.000 tijdig ter beschikking te stellen en begin 2013 effectenkrediet aan hem te verstrekken. 

Naar het oordeel van de Commissie is de bank tekortgeschoten in de nakoming van haar 

verplichtingen in verband met het krediet van € 60.000. De vordering wordt gedeeltelijk 

toegewezen. 

 

44. GFD nr. 2017-404 d.d. 30 juni 2017 (Bindend)  

  

Consument doet zijn beklag over hoeveelheid transacties die vermogensbeheerder heeft verricht en 

de kosten die door vermogensbeheerder in rekening zijn gebracht. De Commissie overweegt dat 

kort gezegd het door aangeboden vermogensbeheer met daaraan inherente (zeer) frequente 

effectentransacties, en een daaruit voortvloeiende combinatie van relatief hoge transactiekosten 

met de vergoeding voor het beheer, per definitie ongeschikt is om over een betrekkelijk bescheiden 

vermogen een rendement van enige betekenis te behalen. Vermogensbeheerder had er nadrukkelijk 

op moeten wijzen, voorafgaande aan het sluiten van de overeenkomst en in niet voor misverstand 

vatbare bewoordingen, dat het door Consument verlangde rendement niet goed te verenigen was 

met de tussentijdse waarde- of koersdalingen die hij ten hoogste wilde accepteren, en dat het 

aangeboden actieve beleggingsbeleid kosten kon meebrengen die de rendementsdoelstelling, zeker 

bezien over de door Consument opgegeven periode van het vermogensbeheer, in gevaar konden 

brengen. Commissie wijst de klacht van Consument toe en vermogensbeheerder dient schade aan 

Consument te vergoeden. 

***** 


