&RQVXPHQWHQLQIRUPDWLHYDQGH$XWRULWHLW)LQDQFL¦OH0DUNWHQ

Weet wat je kunt doen

Een
QDQFL¦OH
klacht?

Voor wie is deze
folder?

Stap 1

Deze folder is voor iedereen met
klachten over een bank, verzekeraar, tussenpersoon of een andere
QDQFL¦OHRQGHUQHPLQJ'HKHOIW
van de consumenten weet niet wat
]HNXQQHQGRHQ,QGH]HIROGHUYDQ
de Autoriteit Financiële Markten
(AFM) lees je welke stappen je kunt
nemen en wat de AFM voor je kan
GRHQ,QIRUPDWLHRYHUNODFKWHQRYHU
je pensioen vind je in de AFM folder
r9HUVWDQGLJMHSHQVLRHQUHJHOHQs

Heb je een klacht over sparen,
OHQHQEHOHJJHQRIYHU]HNHUHQ"
%LMYRRUEHHOGMHEHQWQLHWJRHG
JH®QIRUPHHUGRYHUGHULVLFRsVRIGH
kosten? Schrijf dan eerst een brief
DDQGHQDQFL¦OHRQGHUQHPLQJ
Bij stap 4 lees je binnen welke terPLMQMHHHQNODFKWNXQWLQGLHQHQ

Wie is de AFM?
De AFM is onafhankelijk en
FRQWUROHHUWRQGHUQHPLQJHQGLH
DFWLHI]LMQLQVSDUHQOHQHQEHOHJJHQHQYHU]HNHUHQ'H$)0OHWHU
RSRIQDQFL¦OHRQGHUQHPLQJHQ
en pensioenuitvoerders hun
NODQWHQJRHGEHKDQGHOHQHQ
MXLVWLQIRUPHUHQ
'H$)0JHHIWRRNDGYLHVDDQ
het ministerie van Financiën
RYHUQLHXZHZHWWHQHQUHJHOV
Bij de AFM kun je onafhankelijke
LQIRUPDWLHNULMJHQYLDGHZHEVLWH
ZZZDIPQO, folders, nieuwsbrieven en het Meldpunt Financiële
Markten, telefoonnummer 0800 –
 JUDWLV 

Schrijf een brief

)LQDQFL¦OHRQGHUQHPLQJHQ]LMQ
verplicht om een interne klachtenSURFHGXUHWHKHEEHQ'DDULQVWDDW
wat je moet doen als je een klacht
KHEW'HNODFKWHQSURFHGXUHYLQGMH
LQGHDOJHPHQHYRRUZDDUGHQRILQ
GHRYHUHHQNRPVWYDQKHWQDQFL¦OH
SURGXFW(QVRPVRRNRSGH
ZHEVLWHYDQGHRQGHUQHPLQJ
Schrijf in je brief duidelijk wat je
klacht is en wat je verwacht van de
QDQFL¦OHRQGHUQHPLQJ=RKHHIW
GHRQGHUQHPLQJGHNDQVRPWH
UHDJHUHQRSGHNODFKW(HQQDQ
FL¦OHRQGHUQHPLQJPRHWHHQNODFKW
binnen een redelijke termijn
HQ]RUJYXOGLJDIKDQGHOHQ
Als je tevreden bent met de afKDQGHOLQJKRHIMHJHHQYHUGHUH
VWDSSHQWHQHPHQ$OVMHQLHW
WHYUHGHQEHQWJDMHQDDUVWDS

Stap 2

Stap 3

5HDJHHUWGHQDQFL¦OHRQGHUQHPLQJQLHWRIEHQMHRQWHYUHGHQ
over het antwoord? Schrijf dan een
brief naar het Klachteninstituut
)LQDQFL¦OH'LHQVWYHUOHQLQJ .LG 
Bij stap 4 lees je binnen welke
WHUPLMQMHHHQNODFKWELMKHW.LG
NXQWLQGLHQHQ+HW.LGLVRSGLW
PRPHQWGHHQLJHJHVFKLOOHQinstantie die erkend is door de
PLQLVWHUYDQ)LQDQFL¦Q6RPPLJH
RQGHUQHPLQJHQKRHYHQQLHWWH]LMQ
DDQJHVORWHQELMKHW.LG'DW]LMQ
XLW]RQGHULQJHQ2SGHZHEVLWH
ZZZNLGQO kun je controleren
RIGHQDQFL¦OHRQGHUQHPLQJLV
DDQJHVORWHQELMKHW.LG

Je kunt ook met je klacht naar de
EXUJHUUHFKWHU%LMYRRUEHHOGDOVKHW
.LGMHNODFKWQLHWNDQEHKDQGHOHQ
Als je met je klacht naar de rechter
JDDWNXQMHQLHWPHHUQDDUKHW
.LG

6WXXUHHQEULHIQDDUKHW.LG

+HW.LGEHVWDDWXLWGH2PEXGVPDQ)LQDQFL¦OH'LHQVWYHUOHQLQJHQ
de Geschillencommissie Financiële
'LHQVWYHUOHQLQJ(HUVWSUREHHUWGH
2PEXGVPDQ)LQDQFL¦OH
'LHQVWYHUOHQLQJWHEHPLGGHOHQWXVVHQGHDDQJHVORWHQRQGHUQHPLQJ
HQMRX'HEHPLGGHOLQJLVJUDWLV
Ben je het niet eens met het oorGHHOYDQGH2PEXGVPDQ"'DQNXQ
je naar de Geschillencommissie
)LQDQFL¦OH'LHQVWYHUOHQLQJ'DW
kost €'H*HVFKLOOHQFRPPLVsie bemiddelt niet, maar doet een
XLWVSUDDNRYHUKHWJHVFKLO

*DQDDUGHUHFKWHU

+HEMHHHQODDJLQNRPHQHQZHLQLJHLJHQYHUPRJHQ"'DQKHEMH
PLVVFKLHQUHFKWRSJHVXEVLGLHHUGH
UHFKWVELMVWDQG'HRYHUKHLGEHWDDOW
dan een deel van de advocaatNRVWHQHQMLMEHWDDOWHHQHLJHQ
ELMGUDJH9RRUPHHULQIRUPDWLHRYHU
MXULGLVFKHSURFHGXUHVRIJHVXEVLGLeerde rechtsbijstand kun je terecht
bij een advocaat of bij het Juridisch
/RNHW'LWLVHHQRQDIKDQNHOLMNH
RUJDQLVDWLHPHWYHVWLJLQJHQLQKHHO
1HGHUODQG
,QIRUPDWLHRYHUFRQVXPHQWHQUHFKW
in een ander land binnen de EuroSHVH8QLH1RRUZHJHQRI,-VODQG
NXQMHNULMJHQELMKHW(XURSHHV
&RQVXPHQWHQ&HQWUXP (&& +HW
ECC kan je ook helpen bij klachten
RYHURQGHUQHPLQJHQLQHHQ
DQGHU(XURSHHVODQG1RRUZHJHQ
RI,-VODQG
'HFRQWDFWJHJHYHQVYDQKHW
Juridisch Loket en het ECC vind je
RSGHDFKWHUNDQWYDQGH]HIROGHU

Stap 4

Stap 5

Controleer alle stappen

Stuur een kopie van je klacht

/HWJRHGRSGHSURFHGXUHVHQ
voorwaarden bij de stappen die je
QHHPW)LQDQFL¦OHRQGHUQHPLQJHQ
HQJHVFKLOOHQLQVWDQWLHVEHKDQGHOHQ
je klacht onder bepaalde voorZDDUGHQ:HONHYRRUZDDUGHQ"
 -HPRHWMHNODFKW]RVQHO
PRJHOLMNLQGLHQHQELMGHQDQFL¦OHRQGHUQHPLQJ'LWNDQWRW
een jaar na het moment dat je
RSGHKRRJWHKDGNXQQHQ]LMQ
YDQGHIHLWHQZDDURYHUMHNODDJW
 -HPRHWMHNODFKWELQQHQGULH
maanden na de reactie van de
QDQFL¦OHRQGHUQHPLQJ
LQGLHQHQELMGH2PEXGVPDQ
)LQDQFL¦OH'LHQVWYHUOHQLQJ
 -HPRHWMHNODFKWELQQHQGULH
PDDQGHQQDRQWYDQJVWYDQ
KHWRRUGHHOYDQGH2PEXGVPDQ
)LQDQFL¦OH'LHQVWYHUOHQLQJLQdienen bij de GeschillencommisVLH)LQDQFL¦OH'LHQVWYHUOHQLQJ
 -HNODFKWPRHWMHVFKULIWHOLMN
LQGLHQHQLQGH1HGHUODQGVHWDDO
-HNODFKWPDJQLHWPHWGHKDQG
JHVFKUHYHQ]LMQ

+HWLVEHODQJULMNRPHHQNRSLH
van je brief naar het Meldpunt
Financiële Markten van de AFM
WHVWXUHQ'DWPDJDQRQLHP6WXXU
DOOHEHODQJULMNHLQIRUPDWLHPHH'H
AFM kan niet voor je bemiddelen
RIEHSDOHQRIMHNODFKWJHJURQGLV
'DDUYRRUPRHWMHQDDUKHW.LGRI
QDDUGHUHFKWHU'H$)0NDQZHO
besluiten om te onderzoeken of
HHQQDQFL¦OHRQGHUQHPLQJGH
UHJHOVKHHIWRYHUWUHGHQ$OVKHW
QRGLJLVNDQGH$)0PHWGHRQGHUQHPLQJHHQJHVSUHNDDQJDDQHHQ
ERHWHRSOHJJHQRIGHYHUJXQQLQJ
LQWUHNNHQ-HNODFKWNDQRRNELM
GUDJHQDDQKHWDDQSDVVHQYDQ
GHZHWHQUHJHOJHYLQJ

,QHHQDDQWDOJHYDOOHQEHKDQGHOW
KHW.LGMHNODFKWQLHW0HHULQIRUPDWLHKLHURYHUYLQGMHELMKHW.LG
'HFRQWDFWJHJHYHQVVWDDQRSGH
DFKWHUNDQWYDQGH]HIROGHU

De AFM heeft een
JHKHLPKRXGLQJVSOLFKWHQPDJ
JHHQYHUWURXZHOLMNHJHJHYHQVDDQ
MHGRRUJHYHQ'H$)0NDQQLHW
vertellen of er een onderzoek zal
SODDWVYLQGHQQDDUDDQOHLGLQJYDQ
MHNODFKW
'HFRQWDFWJHJHYHQVYDQGH$)0
staan op de achterkant van deze
IROGHU

Welke geschilleninstanties zijn er?
Geschillencommissie BKR
Voor klachten over BKR registraties
Postbus 6080 | 4000 HB Tiel | www.bkr.nl
0900 257 84 35 (€ 0,15 per minuut)
Informatielijn/Meldpunt Nederlandse Zorgautoriteit
Voor klachten over zorgverzekeraars en zorgaanbieders
Postbus 3017 | 3502 GA Utrecht | informatielijn@nza.nl
www.nza.nl | 0900 770 70 70 (€ 0,05 per minuut)
.ODFKWHQLQVWLWXXW)LQDQFL¦OH'LHQVWYHUOHQLQJ .LG
9RRUNODFKWHQRYHUQDQFL¦OHRQGHUQHPLQJHQ
Postbus 93257 | 2509 AG Den Haag
ZZZNLGQO| 070 333 89 99
Ombudsman Pensioenen
Voor klachten over reglementen van pensioenfondsen
Postbus 93560 | 2509 AN Den Haag
www.ombudsmanpensioenen.nl | 070 333 89 65
Stichting Klachten en Geschillen Zorgverzekeringen
Voor geschillen tussen verzekerden en aangesloten zorgverzekeraars
Postbus 291 | 3700 AG Zeist
info@skgz.nl | www.skgz.nl | 030 698 83 60

Handige telefoonnummers en adressen
Bureau Krediet Registratie (BKR)
Postbus 6080 | 4000 HB Tiel
www.bkr.nl | 0900 257 84 35 (€ 0,15 per minuut)
Consuwijzer
Postbus 21021 | 3001 AA Rotterdam
www.consuwijzer.nl | 088 070 70 70
De Nederlandsche Bank (DNB)
Postbus 98 | 1000 AB Amsterdam
info@dnb.nl | www.dnb.nl | 0800 020 10 68 (gratis)
Europees Consumenten Centrum (ECC)
Postbus 487 | 3500 AL Utrecht
info@eccnl.eu | www.eccnl.eu | 030 232 64 40
Het Juridisch Loket
www.juridischloket.nl | 0900 80 20 (€ 0,10 per minuut)
Autoriteit Financiële Markten (AFM) | Meldpunt Financiële Markten
Postbus 11723 | 1001 GS Amsterdam | info@afm.nl | www.afm.nl
www.weetwatjeweet.nl | 0800 – 54005400 (gratis)

Wij hebben deze folder met zorg geschreven. De informatie wordt
vrijblijvend verstrekt. De AFM kan niet garanderen dat de informatie
compleet of actueel is. Je kunt aan deze informatie geen rechten
ontlenen. De AFM is niet aansprakelijk voor de gevolgen van het
gebruik van deze informatie.
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