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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 van de desbetreffende adviezen zoals deze door het KiFiD op haar eigen website 

(www.kifid.nl)  zijn gepubliceerd.  

 

In de eerste helft van 2019 heeft de Commissie van Beroep 4 uitspraken gedaan en de 

Geschillencommissie heeft 28 uitspraken gedaan.  

 

Persberichten KiFiD  

Het KiFiD heeft in de eerste helft van 2019 4 persberichten gepubliceerd in de categorie ‘Beleggen’: 

 

1. “Kifid-loket Rentederivaten MKB open tot 1 januari 2020”, d.d. 29 januari 2019 (bijlage 1); 

 

2. “Nieuw Reglement Commissie van Beroep Kifid”, d.d. 29 maart 2019 (bijlage 2); 

 

3. “Kifid: financieel adviseur moet schade vergoeden voor ondeugdelijk beleggingsadvies”, d.d. 

28 maart 2019 (bijlage 3); en, 

 

4. “KiFID: Poliskosten oneerlijk en in strijd met goede trouw”, d.d. 3 juli 2019. Uitspraak 

Commissie van Beroep nr. 2019-007 (bijlage 4). 

 

Uitspraken  

De overzichten bevatten een link naar de betreffende uitspraak. 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 2019  

 

 

  

http://www.kifid.nl/
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UITSPRAKEN COMMISSIE VAN BEROEP  

Hieronder de uitspraken in de categorie ‘Beleggen’ gedaan in de eerste helft van 2019 door de 

Commissie van Beroep Financiële diensten.  

 

 CVB nr. 2019-001 d.d. 15 januari 2019 (Bindend)  

Effectendienstverlening, vermogensbeheer, fondskosten. 

De Bank gebruikt een all-in tarief voor de kosten van haar dienstverlening. Consument is van mening 

dat de Bank hem niet erover heeft geïnformeerd dat in het all-in tarief niet de fondskosten zijn 

inbegrepen, dat wil zeggen de kosten die de beleggingsfondsen maken, waarin de Bank ten behoeve 

van Consument belegt. De Commissie van Beroep is van oordeel dat Consument op grond van de 

verstrekte informatie redelijkerwijs heeft moeten begrijpen dat de fondskosten niet in het all-in tarief 

zouden vallen. De Bank is niet tekortgeschoten in haar informatieverplichting. 

 CVB nr. 2019-007 d.d. 4 februari 2019 (Bindend)  

Beleggingsverzekering universal life. Geen schending zorgplicht, geen dwaling (vgl. ook CvB 11 juni 

2018, nr. 2018-041 en CvB 30 januari 2018, nr. 2018-010). Uitkeringen op basis van de 

compensatieregeling zijn afdoende ter opheffing van het nadeel van Belanghebbenden als gevolg van 

het hefboom- en inteereffect. Niet gebleken is dat het niet te verwaarlozen risico bestond dat de 

verzekerde uitkering bij overlijden niet zou worden gedaan vanwege die effecten (zoals overwogen in 

CvB 22 juni 2017, nr. 2017-023A). Het beding omtrent de poliskosten moet echter buiten toepassing 

worden gelaten aangezien uit de voorwaarden niet valt af te leiden wat de hoogte van die kosten is en 

hoe die kosten zijn samengesteld. Daarmee hebben Belanghebbenden niet op basis van de 

overeenkomst de economische gevolgen van het beding kunnen inschatten die voor hen daaruit 

voortvloeien. Evenmin heeft Verzekeraar de concrete werking van het mechanisme waarop het beding 

betrekking heeft op transparante wijze uiteengezet. Het beding is - naast het feit dat het niet 

transparant is en in aanvulling op hetgeen de Commissie van Beroep heeft overwogen in CvB 11 juni 

2018, nr. 2018-041 - in strijd met de in artikel 3 van Richtlijn 93/13/EEG vereiste goede trouw. De 

omvang van deze kosten stond op voorhand niet vast en de vaststelling ervan is - eenzijdig - 

overgelaten aan Verzekeraar als gebruiker van het beding. Bovendien staat tegenover de 

poliskosten/administratiekosten (anders dan bijvoorbeeld het geval is bij de beheerskosten) geen 

rechtstreekse tegenprestatie van Verzekeraar, terwijl deze kosten voorts het beleggingsresultaat van 

Belanghebbenden negatief beïnvloed(d)en. Een dergelijk beding dient buiten toepassing te worden 

gelaten op basis van Richtlijn 93/13/EEG en vaste jurisprudentie van het Hof van Justitie.  

 

https://www.kifid.nl/wp-content/uploads/2019/01/Uitspraak-2019-001.pdf
https://www.kifid.nl/wp-content/uploads/2019/07/Uitspraak-2019-007.pdf
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Het gevolg is dat de poliskosten aan Belanghebbenden moeten worden gerestitueerd en de uitspraak 

van de Geschillencommissie - die tot afwijzing van de klachten van Belanghebbenden besloot - op dat 

punt niet in stand kan blijven. Voor het overige worden de klachten van Belanghebbenden afgewezen 

en blijft de uitspraak van de Geschillencommissie in stand. 

 CVB nr. 2019-008 d.d. 19 februari 2019 (Bindend)  

Schending zorgplicht van de Bank, bewijslevering van opdracht aan Bank het tot blokkeren van het 

handelen in opties, waardering bewijs. 

Schending zorgplicht van de Bank? Belanghebbende belegt bij de Bank op basis van execution only. 

Belanghebbende belegde vrijwel dagelijks, voornamelijk in opties. De beleggingen zijn voor 

Belanghebbende per saldo verlieslatend geweest. Belanghebbende verwijt de Bank dat zij haar 

zorgplicht heeft geschonden door het handelen in opties niet te blokkeren terwijl hij meerdere malen 

had verzocht hiertoe over te gaan. Belanghebbende beroept zich op een drietal door hem aan de Bank 

gezonden brieven waarin voornoemd verzoek was opgenomen. Belanghebbende vordert van de Bank 

een vergoeding voor de door hem daardoor geleden schade. De Bank ontkent de ontvangst van die 

brieven. De Geschillencommissie stelt Belanghebbende in de gelegenheid het bewijs te leveren dat de 

Bank die brieven heeft ontvangen. De Geschillencommissie is van oordeel dat Belanghebbende het 

bewijs niet heeft geleverd en wijst de vordering van Belanghebbende af. De Commissie van Beroep 

handhaaft de beslissing van de Geschillencommissie. 

 CVB nr. 2019-022 d.d. 13 juni 2019 (Bindend)  

Execution only. Belegging in WTI Crude Oil. Synthetische indextracker. Termijncontracten 

als onderliggende waarden. Specifieke eigenschap dat de termijncontracten periodiek 

worden vernieuwd ('doorgerold'), wat betekent dat steeds nieuwe contracten moesten worden 

gekocht, met de daarbij komende kosten. Gevolg: minder profijt van stijgen olieprijs en bij 

gelijkblijvende olieprijzen neemt waarde fonds af. Zorgplicht bank om voor beleggers zoals consument 

informatie over de specifieke eigenschappen en risico's van dat fonds beschikbaar te hebben, die 

potentiële kopers in staat stelde om goed geïnformeerd en weloverwogen te kunnen beslissen of dat 

fonds passend voor hen was. Tekortkoming. Niet voldoende aannemelijk dat consument in het 

fonds zou hebben belegd, indien hij over de specifieke eigenschap was voorgelicht. Schade. Deels 

eigen schuld. 

 

 

 

https://www.kifid.nl/wp-content/uploads/2019/02/Uitspraak-2019-008.pdf
https://www.kifid.nl/wp-content/uploads/2019/01/Uitspraak-2019-003.pdf
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UITSPRAKEN GESCHILLENCOMMISSIE  

Hieronder de uitspraken in de categorie ‘Beleggen’ gedaan in de eerste helft van 2019 door de 

Geschillencommissie Financiële diensten.  

 

 GFD nr. 2019-039 d.d. 21 januari 2019 (Bindend) 

Consument heeft via Aangeslotene een bedrag geïnvesteerd. Aangeslotene heeft daarbij de verplichting 

op zich genomen een pandrecht namens onder meer Consument te vestigen. Dat pandrecht is niet 

gevestigd, waardoor Aangeslotene naar het oordeel van de Commissie is tekortgeschoten jegens 

Consument. Vanwege deze tekortkoming is schade gevorderd, die niet betwist is. De Commissie wijst 

de schadevordering toe. De Commissie wijst de vordering van Consumenten toe. Daardoor dient 

Adviseur de opnamekosten aan Consumenten te vergoeden. Deze opnamekosten zijn door Regiobank 

in rekening gebracht, terwijl Adviseur Consumenten er niet over heeft geïnformeerd dat ze in rekening 

zouden worden gebracht. 

 GFD nr. 2019-040 d.d 21 januari 2019 (Niet-bindend)  

Consument heeft via Aangeslotene in twee projecten geïnvesteerd. Consument heeft gesteld dat in het 

kader van beide projecten door Aangeslotene te weinig onderzoek is gedaan en dat de over de 

projecten gepresenteerde informatie ontoereikend is gebleken. Daardoor heeft Consument geen 

geïnformeerde investeringsbeslissing kunnen nemen. Aangeslotene heeft tegen deze stellingen slechts 

een algemeen verweer gevoerd en op verdere verzoeken van de Commissie niet gereageerd. De 

verklaring voor recht dat Aangeslotene te weinig onderzoek heeft gedaan en onvoldoende informatie 

heeft verstrekt, wordt door de Commissie toegewezen. De vordering tot schadevergoeding wordt 

afgewezen. 

 GFD nr. 2019-077 d.d. 31 januari 2019 (Bindend) 

Consument heeft belegd in Index Garantie Contracten (ICG's) en klaagt over het feit dat de Bank de 

waardestijging van een ICG heeft aangeduid als (coupon)rente en niet als koerswinst. Vanwege zijn 

emigratie naar Frankrijk is het verschil relevant geworden. De Commissie stelt de Bank echter in het 

gelijk. Van belang is de juridische kwalificatie van de samenstelling van het product en wat daarover in 

het prospectus was opgenomen. De door de Bank gehanteerde kwalificatie sluit ook aan bij de definitie 

van rente in de Europese Spaarrenterichtlijn. De Commissie heeft de vordering van Consument 

daarom afgewezen. 

 

 

https://www.kifid.nl/wp-content/uploads/2019/02/Uitspraak-2019-039-Bindend.pdf
https://www.kifid.nl/wp-content/uploads/2019/02/Uitspraak-2019-040.pdf
https://www.kifid.nl/wp-content/uploads/2019/02/Uitspraak-2019-040.pdf
https://www.kifid.nl/wp-content/uploads/2019/02/Uitspraak-2019-077-Bindend.pdf
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 GFD nr. 2019-086 d.d. 5 februari 2019 (Bindend) 

Storing. De gevorderde schadevergoeding wordt gedeeltelijk toegewezen. Execution only. 

 GFD nr. 2019-113 d.d. 15 febuari 2019 (Bindend) 

Consument heeft geklaagd dat hij via zijn (execution only) beleggingsrekening bij de Bank niet 

kan beleggen in een bepaald fonds. De Commissie is echter van oordeel dat de Bank niet gehouden was 

om Consument te faciliteren in zijn wens om participaties in het door hem gewenste fonds te kopen. 

Consument heeft gekozen voor een bepaald type beleggingsconcept waarbij de Bank een lijst heeft 

opgesteld met effecten waarin kan worden belegd. De Bank heeft voorts op basis van de voorwaarden 

de mogelijkheid om bepaalde beleggingsdiensten of -producten te weigeren. Dat in het onderhavige 

geval het betreffende beleid van de Bank in strijd met de redelijkheid en billijkheid is, is niet gebleken 

of aannemelijk gemaakt. De vordering van Consument is afgewezen. 

 GFD nr. 2019-126 d.d. 18 februari 2019 (Niet-bindend) 

Klacht ongegrond. Consument heeft niet aan zijn stelplicht voldaan. 

 GFD nr. 2019-138 d.d. 25 februari 2019 (Bindend) 

Consument heeft geklaagd over de uitvoering door de Bank van de vermogensbeheerovereenkomst. De 

Commissie is echter van oordeel dat de Bank het mandaat heeft uitgevoerd zoals dat van een redelijk 

bekwaam en redelijk handelend vermogensbeheerder mag worden verwacht en daarbij is gebleven 

binnen de bandbreedtes die passen bij het met Consument overeengekomen beleggingsprofiel. Het 

door Consument gestelde nadeel is naar het oordeel van de Commissie vooral te wijten aan het binnen 

(zeer) korte termijn beëindigen van de beheerovereenkomst. Voor het daarmee verband houdende 

(koers)verlies kan de Bank niet aansprakelijk worden gehouden. De vordering is afgewezen. 

 GFD nr. 2019-157 d.d. 4 maart 2019 (Bindend) 

Effectenlease. Onaanvaardbare financiële last. 

 GFD nr. 2019-175 d.d. 8 maart 2019 (Niet-bindend) 

Klacht niet behandelbaar. De klacht is te laat ingediend. 

 

 

 

 

 

https://www.kifid.nl/wp-content/uploads/2019/02/Uitspraak-2019-086-Bindend.pdf
https://www.kifid.nl/wp-content/uploads/2019/02/Uitspraak-2019-113-Bindend.pdf
https://www.kifid.nl/wp-content/uploads/2019/02/Uitspraak-2019-126.pdf
https://www.kifid.nl/wp-content/uploads/2019/03/Uitspraak-2019-138-Bindend.pdf
https://www.kifid.nl/wp-content/uploads/2019/03/Uitspraak-2019-157-Bindend.pdf
https://www.kifid.nl/wp-content/uploads/2019/03/Uitspraak-2019-175.pdf
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 GFD nr. 2019-191 d.d. 18 maart 2019 (Bindend) 

Consument handelt execution only bij Aangeslotene. Consument stelt dat hij niet juist geïnformeerd is 

door Aangeslotene, zodoende niet heeft kunnen handelen toen hij dat wilde en daardoor schade heeft 

geleden. De Commissie is van oordeel dat Aangeslotene niet is tekortgeschoten in de op haar rustende 

informatieverplichtingen. 

 GFD nr. 2019-206 d.d. 21 maart 2019 (Niet-bindend) 

Volgens de beleggers is een ondeugdelijke belegging geadviseerd. De vordering wordt afgewezen op 

grond van verjaring. 

 GFD nr. 2019-207 d.d. 21 maart 2019 (Bindend) 

De belegger stelt dat de bank de aankoop van beleggingen heeft geadviseerd die voor hem niet passend 

waren. Naar het oordeel van de Commissie heeft de belegger niet geklaagd binnen bekwame tijd als 

bedoeld in artikel 6:89 BW. De vorderingen van de belegger worden afgewezen. 

 GFD nr. 2019-223 d.d. 28 maart 2019 (Bindend) 

Volgens de beleggers is een ondeugdelijke belegging geadviseerd. Naar het oordeel van de Commissie 

had het advies in kwestie niet gegeven mogen worden: het betreft een risicovol product met een korte 

looptijd, er is niet geadviseerd het belegde bedrag te spreiden en ook is niet gebleken dat inlichtingen 

zijn ingewonnen over beleggingsdoelstellingen en risicobereidheid. Het beroep op verjaring, artikel 

6:89 BW en eigen schuld wordt verworpen en de vorderingen worden gedeeltelijk toegewezen. 

 GFD nr. 2019-253 d.d. 9 april 2019 (Niet-bindend) 

Consument belegt op basis van execution only en doet haar beklag dat de door haar opgegeven stop-

loss order door technische problemen aan de kant van de dienstverlener niet is uitgevoerd. De 

Commissie stelt vast dat de door Consument opgegeven order echter niet is uitgevoerd wegens het 

ontbreken van een tegenpartij. De stelling dat de order niet zou zijn uitgevoerd wegens technische 

problemen heeft Consument onvoldoende onderbouwd. Verder heeft zij haar schade ook anderszins 

niet onderbouwd. De Commissie wijst de vordering af. 

 GFD nr. 2019-268 d.d. 12 april 2019 (Bindend) 

Consument klaagt over door de Bank doorgevoerde tariefwijzigingen voor haar 

effectendienstverlening. De Commissie is echter van oordeel dat - naar maatstaven van redelijkheid en 

billijkheid - de Bank haar bevoegdheid tot aanpassen van de tariefstructuur op aanvaardbare wijze 

heeft toegepast.  

https://www.kifid.nl/wp-content/uploads/2019/03/Uitspraak-2019-191-Bindend.pdf
https://www.kifid.nl/wp-content/uploads/2019/03/Uitspraak-2019-206.pdf
https://www.kifid.nl/wp-content/uploads/2019/03/Uitspraak-2019-207-Bindend.pdf
https://www.kifid.nl/wp-content/uploads/2019/04/Uitspraak-2019-223-Bindend-2.pdf
https://www.kifid.nl/wp-content/uploads/2019/04/Uitspraak-2019-253.pdf
https://www.kifid.nl/wp-content/uploads/2019/04/Uitspraak-2019-268-Bindend.pdf
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Er is geen gegronde reden op basis waarvan de Bank in het (individuele) geval van Consument een 

uitzondering zou moeten maken op haar eigen (algemene) beleid. De Commissie heeft de vordering 

van Consument daarom afgewezen. 

 GFD nr. 2019-269 d.d. 12 april 2019 (Bindend) 

Consument klaagt over de kosten die de Bank in rekening heeft gebracht in verband met de opheffing 

van zijn effectenrekening. Consument acht de handelswijze van de Bank niet redelijk omdat hij zijn 

effectenrekening heeft beëindigd in verband met de door de Bank eenzijdig doorgevoerde wijzigingen 

in de tariefstructuur waar hij niet mee kon instemmen. De Commissie is echter van oordeel dat de 

Bank in dit geval niet onredelijk heeft gehandeld en de bedoelde kosten in rekening heeft mogen 

brengen. De vordering van Consument is afgewezen. 

 GFD nr. 2019-284 d.d. 17 april 2019 (Niet-bindend) 

Het aangaan van een overeenkomst met een beleggingsinstelling en de daaronder uitgevoerde 

(effecten)transacties zijn geen rechtshandelingen waarvoor een echtgenoot toestemming van de 

andere echtgenoot behoeft. In artikel 1:88 lid 1, sub a – d van het Burgerlijk Wetboek (BW) is slechts 

(restrictief) een aantal rechtshandelingen genoemd waarvoor dat toestemmingsvereiste geldt. Van één 

van de daar genoemde situaties was in het onderhavige geval geen sprake. De Commissie heeft de 

vordering afgewezen. 

 GFD nr. 2019-329 d.d. 18 april 2019 (Bindend) 

De Commissie is van oordeel dat de klacht niet-behandelbaar is, omdat deze te laat is ingediend. 

 GFD nr. 2019-304 d.d. 25 april 2018 (Bindend) 

Execution only. Emissie. Geen verplichting om de belegger vooraf op de emissie te attenderen of 

rechtstreeks informatie te verschaffen. 

 GFD nr. 2019-321 d.d. 3 mei 2019 (Bindend) 

Consument heeft in het verleden (2002 en 2003) beleggingsrekeningen voor haar kleinkinderen 

geopend waarop zij periodiek een bedrag heeft gestort welk bedrag door de Bank werd belegd in het 

door Consument gekozen fonds. In 2010 is het betreffende fonds opgeheven. De wettelijke 

vertegenwoordigers van de kleinkinderen zijn daar op dat moment over geïnformeerd. Consument 

klaagt erover dat zij daar toen (ook) niet door de Bank over is geïnformeerd.  

 

https://www.kifid.nl/wp-content/uploads/2019/04/Uitspraak-2019-269-Bindend.pdf
https://www.kifid.nl/wp-content/uploads/2019/05/Uitspraak-2019-284.pdf
https://www.kifid.nl/wp-content/uploads/2019/05/Uitspraak-2019-329-Bindend.pdf
https://www.kifid.nl/wp-content/uploads/2019/05/Uitspraak-2019-304-Bindend.pdf
https://www.kifid.nl/wp-content/uploads/2019/05/Uitspraak-2019-321-Bindend.pdf
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Hoewel Consument en de Bank het met elkaar eens zijn dat de Bank Consument destijds (ook) had 

moeten informeren, komt de Commissie tot de conclusie dat niet vastgesteld kan worden dat 

Consument schade heeft geleden door deze door partijen aangenomen tekortkoming van de Bank. De 

Commissie heeft de vordering afgewezen. 

 GFD nr. 2019-348 d.d. 17 mei 2019 (Bindend) 

Consument klaagt over de gang van zaken bij de omzetting van zijn aandelen of participaties in een 

bepaald fonds naar een ander fonds. De Commissie is van oordeel dat de Bank in dit geval, waarbij 

Consument over de voor zijn situatie mogelijke gevolgen van de omzetting expliciete vragen heeft 

gesteld, onvoldoende duidelijk heeft gemaakt dat de waarde van zijn participaties in het 'oude' fonds 

nog kon dalen in de periode waarin de handel was stilgelegd tot aan de omzetting in het 'nieuwe' fonds. 

De Commissie heeft de vordering van Consument daarom toegewezen. 

 GFD nr. 2019-379 d.d. 31 mei 2019 (Bindend) 

Klacht niet behandelbaar. De klacht is te laat ingediend 

 GFD nr. 2019-422 d.d. 18 juni 2019 (Niet-bindend) 

De Commissie is van oordeel dat de klacht niet-behandelbaar is, omdat deze te laat is ingediend. 

 GFD nr. 2019-423 d.d. 19 juni 2019 (Niet-bindend) 

De Commissie is van oordeel dat de klacht niet-behandelbaar is, omdat deze te laat is ingediend. 

 GFD nr. 2019-424 d.d. 19 juni 2019 (Niet-bindend) 

De Commissie is van oordeel dat de klacht niet-behandelbaar is, omdat deze te laat is ingediend. 

 GFD nr. 2019-431 d.d. 19 juni 2019 (Bindend) 

Klacht is niet behandelbaar. Klacht heeft betrekking op een handelen of nalaten van een financiële 

dienstverlener in het kader van een specifieke functie bij een emissie of (her)plaatsing van  aandelen. 

Op basis van artikel 2.1, letter k, van het Reglement van het Kifid is de klacht daarom niet 

behandelbaar. 

 GFD nr. 2019-432 d.d. 19 juni 2019 (Niet Bindend) 

Beleggingsrekening. De Bank heeft erkend dat zij de marginverplichting ten aanzien van bepaalde 

opties enkele maanden onjuist heeft berekend en weergegeven.  

https://www.kifid.nl/wp-content/uploads/2019/05/Uitspraak-2019-348-Bindend.pdf
https://www.kifid.nl/wp-content/uploads/2019/06/Uitspraak-2019-379-Bindend.pdf
https://www.kifid.nl/wp-content/uploads/2019/06/Uitspraak-2019-422.pdf
https://www.kifid.nl/wp-content/uploads/2019/06/Uitspraak-2019-423.pdf
https://www.kifid.nl/wp-content/uploads/2019/06/Uitspraak-2019-424.pdf
https://www.kifid.nl/wp-content/uploads/2019/06/Uitspraak-2019-431-Bindend.pdf
https://www.kifid.nl/wp-content/uploads/2019/06/Uitspraak-2019-432.pdf
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De Commissie is van oordeel dat naar de maatstaven van redelijkheid en billijkheid het niet 

onaanvaardbaar is dat de Bank direct na de ontdekking van het dekkingstekort Consument heeft 

verzocht dit tekort zo spoedig mogelijk op te heffen. Het betreft bovendien een wettelijke verplichting. 

De vordering van Consument voor een aanvullende schadevergoeding is afgewezen.  

 GFD nr. 2018-768 d.d. 10 december 2018 (Bindend) 

Consument woont in [Naam land] en laat zijn vermogen door een Bank in Nederland beheren. De 

Bank heeft de bruto verkoopopbrengsten van de fondsen uit de portefeuille van Consument als 

rentebetalingen aan de Nederlandse belastingdienst doorgegeven. Die informatie wordt door de 

Nederlandse belastingdienst aan de [Naam land] belastingdienst verstrekt, die daarop de aanslag aan 

Consument baseert. Consument heeft kosten gemaakt om de aanslag in [Naam land] gematigd te 

krijgen. Consument heeft zich beklaagd over wijze waarop de Bank heeft gehandeld. De Commissie is 

van oordeel dat de kern van het geschil is dat in [Naam land] een verkoop-winstbelasting wordt 

geheven over het verschil tussen de aan- en verkoopprijs. In Nederland is dat niet het geval en de Bank 

heeft in haar rapportages geen informatie opgenomen met betrekking tot de verkoopwinst (het 

verschil tussen de aan- en verkoopprijs). De Commissie is verder van oordeel dat de Bank met 

betrekking tot de wijze waarop zij de Belastingdienst heeft geïnformeerd, conform toepasselijke 

wetgeving heeft gehandeld. De Commissie is wel van oordeel dat de Bank Consument tijdig had dienen 

te informeren dat de wijze waarop zij aan de Nederlandse belastingdienst rapporteert, mogelijk 

consequenties voor de aanslag in het buitenland kan hebben. Consument had dan een deel van de 

gemaakte kosten kunnen vermijden, welke kosten door de Bank dienen te worden vergoed. 

 
 

* * * * * 

  

https://www.kifid.nl/wp-content/uploads/2019/01/Uitspraak-2018-768-Bindend-1.pdf
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PERSBERICHTEN  

Bijlage 1 

 

Kifid-loket Rentederivaten MKB open tot 1 januari 2020 

Geplaatst op 29 januari 2019 

   

Op verzoek van de Nederlandse Vereniging van Banken (NVB) en in goed overleg met 

MKB-Nederland is besloten om het loket Rentederivaten MKB bij Kifid een jaar langer 

open te houden. De termijn om een klacht bij het tijdelijk loket in te dienen wordt 

verlengd tot en met 31 december 2019. Dat is aangepast in het betreffende reglement 

van de Geschillencommissie. De  Minister van Financiën heeft geen bezwaar tegen de 

verlenging. 

  

Nog 30 klachten in behandeling 

Het tijdelijk loket Rentederivaten MKB is open sinds 1 januari 2015. In de afgelopen vier jaar hebben 

ruim 80 ondernemers met een rentederivaat zich bij Kifid gemeld met een klacht. De 

Geschillencommissie Rentederivaten van Kifid heeft nog 30 klachten in behandeling. Dit zijn veelal 

‘aangehouden’ klachten, omdat de ondernemer nog in afwachting is van het aanbod dat de bank moet 

doen vanwege het Uniform Herstelkader Rentederivaten. Indien het herstelvoorstel niet leidt tot 

overeenstemming tussen bank en ondernemer, dan kan de ondernemer het geschil voorleggen bij het 

tijdelijk loket Rentederivaten MKB van Kifid of ermee naar de rechter gaan. 

  

Veel klachten alsnog geschikt 

Kifid heeft in de afgelopen vier jaar 54 klachten van ondernemers over rentederivaten afgesloten. Voor 

23 ondernemers heeft Kifid een bemiddelingsresultaat bereikt; in deze klachten hebben bank en 

ondernemer samen alsnog een oplossing gevonden. In elf klachten heeft de Geschillen-commissie 

Rentederivaten een uitspraak gedaan. Tegen vier uitspraken is beroep ingesteld bij de Commissie van 

Beroep. In twee beroepsprocedures heeft de Commissie van Beroep afgelopen jaar uitspraak gedaan; 

twee beroepsprocedures zijn nog in behandeling. Acht ondernemers hebben hun klacht tussentijds 

ingetrokken. 

  

Klein zakelijke ondernemers 

Het tijdelijk Kifid loket behandelt alleen klachten over rentederivaten van kleinzakelijke ondernemers: 

bedrijven met maximaal 50 werknemers en een omzet/balanstotaal van minder dan 10 miljoen euro.  
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De klacht moet betrekking hebben op een rentederivaat afgesloten in het kader van zakelijke 

kredietverlening bij ABN AMRO, Deutsche Bank, ING, Rabobank, SNS REAAL of Van Lanschot. En de 

looptijd van het rentederivaat was op 1 april 2011 nog niet geëindigd. De genoemde banken hebben de 

reglementen over geschillenbeslechting rentederivaten onderschreven en zullen zich houden aan de 

uitspraken van Kifid, ongeacht de uitkomst. 

  

De actuele reglementen zijn te vinden op https://www.kifid.nl/reglementen-en-statuten-

on/ (Reglement Bemiddelaar en Geschillencommissie inzake Geschillenbeslechting Rentederivaten; 

Reglement Commissie van Beroep inzake Geschillenbeslechting Rentederivaten). 

  

https://www.kifid.nl/reglementen-en-statuten-on/
https://www.kifid.nl/reglementen-en-statuten-on/
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Bijlage 2 

 

Nieuw Reglement Commissie van Beroep Kifid 

Geplaatst op 29 maart 2019 

   

Per 1 april 2019 heeft de Commissie van Beroep van Kifid een nieuw, geactualiseerd 

reglement. Hiermee loopt het reglement van de Commissie van Beroep weer in de pas 

met het reglement van deGeschillencommissie van Kifid. De minister van Financiën 

heeft de wijzigingen in het Reglement Commissie van Beroep financiële dienstverlening 

(Kifid) goedgekeurd. 

 

De inwerkingtreding van een nieuw Reglement Geschillencommissie in 2017 heeft geleid tot de wens 

om het Reglement van de Commissie van Beroep aan te passen en beter te laten aansluiten. Zo is de 

volgorde van artikelen in het Reglement van Commissie van Beroep in lijn gebracht met de volgorde in 

het Reglement Geschillencommissie. Daarnaast zijn woordgebruik en verwijzingen met elkaar in 

overeenstemming gebracht. Bepalingen die in de praktijk vragen opriepen, zijn verduidelijkt of 

begrijpelijker gemaakt. Zo staat in het Reglement nu ‘behandelbaarheid van een beroep’ in plaats van 

‘ontvankelijkheid van een beroep’. 

 

Anonimiseren 

In het nieuwe Reglement Commissie van Beroep is ook bepaald dat het anonimiseren van de 

uitspraken van de Commissie van Beroep voor publicatie gebeurt volgens de huidige richtlijnen van 

Kifid. Deze wijziging zal in de toekomst merkbaar zijn, omdat die geldt voor uitspraken in 

beroepsprocedures die vanaf 1 april 2019 zijn gestart. In de gepubliceerde uitspraken van de 

Commissie van Beroep zal de naam van de betrokken financiële dienstverlener dan niet langer worden 

geanonimiseerd. Zoals dit in uitspraken van de Geschillencommissie al lang niet meer gebeurt. 

Het nieuwe, geactualiseerde Reglement Commissie van Beroep is te vinden op de website van Kifid. 

 

Klik hier voor de actuele reglementen van Kifid. 

  

https://www.kifid.nl/reglementen-en-statuten/
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Bijlage 3 

 

Kifid: financieel adviseur moet schade vergoeden voor ondeugdelijk beleggingsadvies 

Geplaatst op 29 april 2019 

   

Een ondernemer treedt om gezondheidsredenen uit een familiemaatschap. Met de 

uitkoopsom wil hij gaan beleggen. Hij gaat te rade bij zijn vertrouwde 

verzekeringstussenpersoon en koopt participaties in een vastgoedproject. Ook zijn 

moeder koopt participaties in dit project. Het vastgoedproject gaat failliet, waardoor de 

participaties niets meer waard zijn. De consumenten stellen de 

verzekeringstussenpersoon aansprakelijk voor de geleden schade als gevolg van een 

ondeugdelijk beleggingsadvies. De Geschillencommissie van Kifid concludeert dat de 

verzekeringstussenpersoon dit beleggingsadvies niet had mogen geven. Hij dient aan 

beide consumenten de schade te vergoeden. 

  

De ondernemer praat met de verzekeringstussenpersoon aanvankelijk over beleggen in aandelen. 

Later gaat het over de aankoop van participaties in Future Life, een vastgoedproject. De man koopt in 

2008 voor 270.000 euro participaties in het vastgoedproject en zijn moeder voor 50.000 euro. In 

augustus 2010 gaat het project failliet. De verzekeringstussenpersoon doet samen met andere 

tussenpersonen pogingen om met de curator en de bank een plan te bedenken om het vastgoedproject 

voort te zetten. Dit loopt op niets uit evenals andere pogingen om beide consumenten schadeloos te 

stellen. Eind 2016 stellen zij de verzekeringstussenpersoon aansprakelijk. Omdat een reactie van de 

verzekeringstussenpersoon uitblijft, kloppen de man en zijn moeder eind 2017 aan bij Kifid. 

  

Wel of geen beleggingsadvies 

De verzekeringstussenpersoon betwist dat hij beleggingsadvies zou hebben gegeven. Hij zou beide 

consumenten hebben laten weten dat hij niet over beleggen adviseert en daarom een 

beleggingsadviseur heeft benaderd. De Geschillencommissie volgt deze redenering niet. Het staat vast 

dat in diverse gesprekken met de verzekeringstussenpersoon en zonder de beleggingsadviseur is 

gesproken over de verschillende manieren waarop het vermogen kon worden belegd. Op basis van die 

gesprekken hebben de man en zijn moeder participaties Future Life gekocht. Het advies om hierin te 

beleggen is (mede) door de verzekeringstussenpersoon gegeven, zo concludeert de 

Geschillencommissie. 
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Ondeugdelijk? 

Nergens blijkt uit dat de verzekeringstussenpersoon heeft geïnformeerd naar het doel van de 

beleggingen en de risicobereidheid van de man en zijn moeder zodat het advies daarop afgestemd kon 

worden. Het geadviseerde beleggingsproduct is risicovol en heeft een korte looptijd. Daarmee is dit 

beleggingsproduct ongeschikt voor iemand met het beleggingsdoel ‘pensioen’, wat tijdens de 

klachtprocedure voor de Geschillencommissie aannemelijk is geworden. Er is niet geadviseerd het 

belegde bedrag te spreiden over verschillende beleggingen. Dit alles bij elkaar brengt de 

Geschillencommissie tot het oordeel dat het advies om destijds en in die omvang in Future Life te 

beleggen, niet gegeven had mogen worden. 

De Geschillencommissie verwerpt het beroep op verjaring en het beroep op eigen schuld van 

betrokken consumenten. 

  

Schade 

Beide consumenten hebben hun schade berekend door het behaalde rendement te vergelijken met het 

rendement van een obligatie-index. Voor de man bedraagt de schade ruim 380.000 euro en voor de 

moeder ruim 70.000 euro. 

Als de Geschillencommissie een vordering van meer dan 100.000 euro toekent, is de uitspraak niet-

bindend op grond van het reglement (art. 38.6). Omdat de man een bindende uitspraak wenst, heeft 

hij zijn vordering gematigd tot 100.000 euro. Aan de man wordt daarom een schadevergoeding van 

100.000 euro toegewezen en aan de moeder een schadevergoeding van ruim 70.000 euro. De 

verzekeringstussenperso0n moet aan beide consumenten samen 5.000 euro proceskosten vergoeden. 

  

De uitspraak (GC 2019-223) in deze klacht van twee consumenten tegen de verzekeringstussenpersoon 

is bindend. 

Uitspraak 2019-223 (Bindend) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

https://www.kifid.nl/wp-content/uploads/2019/04/Uitspraak-2019-223-Bindend-2.pdf
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Bijlage 4 

 

Kifid: poliskosten oneerlijk en in strijd met goede trouw 

Geplaatst op 3 juli 2019 

   

A.s.r. moet de door een consument en zijn echtgenote betaalde poliskosten voor een 

beleggingsverzekering terugbetalen. Bij het afsluiten van de beleggingsverzekering 

konden consumenten uit de voorwaarden niet afleiden wat de hoogte en samenstelling 

van de poliskosten zouden zijn. Het beding over de poliskosten is niet transparant en 

bovendien in strijd met de wettelijk vereiste goede trouw, zo oordeelt de Commissie van 

Beroep van Kifid in een vandaag gepubliceerde uitspraak. Het beding van de poliskosten 

is oneerlijk en daarom niet van toepassing. Met deze uitspraak volgt de Commissie van 

Beroep de jurisprudentie van het Europese Hof van Justitie als het gaat om de Europese 

richtlijn ‘oneerlijke bedingen voor consumenten-overeenkomsten’. Deze richtlijn moet 

consumenten beschermen. 

  

Een echtpaar sluit eind 2001 een beleggingsverzekering (Falcon LevensPlan) af bij een 

rechtsvoorganger van a.s.r. met een looptijd van 27 jaar. In 2011 en 2012 heeft de verzekeraar het 

echtpaar in brieven laten weten dat zij de verzekering over konden sluiten naar een ander product. Het 

echtpaar heeft van die mogelijkheid geen gebruik gemaakt. Zij hebben zich bij Kifid onder meer 

beklaagd over de gebrekkige informatie vooraf en over kosten, die door de verzekeraar onterecht in 

rekening zouden zijn gebracht. Voor de beleggingsverzekering van deze consumenten zijn de Regeling 

informatieverstrekking aan verzekeringnemers uit 1998 (Riav 1998) en de door het Verbond van 

Verzekeraars opgestelde Code Rendement en Risico 1998 (CRR 1998) van belang. 

  

Oneerlijk beding 

In navolging van de Geschillencommissie oordeelt de Commissie van Beroep dat a.s.r. deze 

consumenten vóór het afsluiten van de beleggingsverzekering naar behoren heeft geïnformeerd over 

beleggingstechnische kosten, de investeringskosten en de zogenoemde eerste kosten. Anders is dat 

voor de poliskosten. De Commissie van Beroep concludeert, in afwijking van de uitspraak van de 

Geschillencommissie, dat de vermelding ‘poliskosten zullen maandelijks aan de verzekering worden 

onttrokken in verband met administratiekosten’ niet toereikend is. Over de nominale hoogte en het 

procentuele beslag op de premie ontbreekt informatie. Ook is het beding niet duidelijk en begrijpelijk, 

zoals de Europese richtlijn ‘oneerlijke bedingen’ voorschrijft.  
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In een overeenkomst moet op een transparante manier uitgelegd worden hoe het mechanisme van de 

poliskosten, het zogenoemde beding, werkt. Zodat een consument kan inschatten wat de financiële 

gevolgen van het beding voor hem of haar zijn. De Commissie van Beroep concludeert dat in deze zaak 

beide consumenten op basis van de overeenkomst de economische gevolgen van het beding niet 

hebben kunnen inschatten. De verzekeraar heeft de concrete werking van het mechanisme van het 

betreffende beding niet transparant uitgelegd. Op geen enkele manier wordt toegelicht wat er onder de 

poliskosten valt en welke factoren de hoogte van de poliskosten bepalen. Dit brengt de Commissie van 

Beroep tot het oordeel dat het beding van de poliskosten niet duidelijk en begrijpelijk is. Deze 

uitspraak van de Commissie van Beroep ligt in zoverre in het verlengde van een uitspraak afgelopen 

jaar (CvB 2018-041), maar wordt aangevuld als het gaat om goede trouw. 

  

Strijdig met goede trouw 

Het beding over de poliskosten is ook in strijd met de volgens de Europese richtlijn vereiste goede 

trouw, zo blijkt uit de uitspraak. De hoogte van de poliskosten stonden op voorhand niet vast en de 

verzekeraar kon de poliskosten eenzijdig vaststellen. Ook staat tegenover de poliskosten geen 

rechtstreekse tegenprestatie van de verzekeraar, terwijl deze kosten een negatief effect hebben op het 

beleggingsresultaat voor deze consumenten. Redelijkerwijs kon de verzekeraar er niet van uitgaan dat 

consumenten het beding over de poliskosten hadden geaccepteerd, als hierover op een eerlijke en 

billijke manier was onderhandeld. 

  

Gevolgen 

Het beding is dan ook oneerlijk en daarom niet van toepassing, concludeert de Commissie van Beroep. 

De verzekeraar moet de ingehouden poliskosten vermeerderd met de wettelijke rente terugbetalen aan 

deze consumenten. Daarnaast moet de verzekeraar de kosten voor rechtsbijstand en de bijdrage voor 

de beroepsprocedure vergoeden. 

  

Overig 

De Commissie van Beroep heeft ook een aantal andere bezwaren van deze consumenten opnieuw 

beoordeeld. Zoals over het zogenaamde hefboom- en inteereffect, nazorg en hersteladvies, advisering 

en dwaling. Op al deze onderdelen volgt de Commissie van Beroep de eerdere uitspraak van de 

Geschillencommissie. Uitspraak CvB 2019-007 over een klacht van een echtpaar tegen a.s.r. is 

bindend. Deze uitspraak van de Commissie van Beroep vervangt op het punt van de poliskosten de 

eerdere uitspraak van de Geschillencommissie. Voor het overige blijft de uitspraak GC 2016-529 in 

stand. 

Uitspraak 2019-007 (bindend) 

https://www.kifid.nl/wp-content/uploads/2019/07/Uitspraak-2019-007.pdf

