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Samenvatting  

 

Deze hersteluitspraak hangt samen met uitspraak GC Kifid 2020-731. Er is sprake van een 

toegevoegde overweging, namelijk 3.10. De hersteluitspraak heeft geen gevolg voor het 

eindoordeel (de beslissing) van de Geschillencommissie. 

 

Hersteluitspraak 

 

Bij brief van 21 september 20202 heeft de Bank bezwaar gemaakt tegen de uitspraak van de 

Geschillencommissie in de zaak tussen Consument en de Bank van 4 september 2020.  

 

Bij brief van 25 september 2020 heeft Consument gereageerd op het herzieningsverzoek van  

de Bank. Naar aanleiding van deze reactie van Consument heeft de Bank zich in een brief van  

16 oktober 2020 bereid getoond eventuele onderbouwde redelijke kosten van Consument in 

verband met hoger beroep aan hem te vergoeden, zonder toepassing van het liquidatietarief en het 

bijbehorende maximum van € 5.000,-. De Bank heeft daarbij opgemerkt dat zij niet inziet dat de 

eventuele kosten het bedrag van € 5.000,- zullen overstijgen. Indien dit gaandeweg de procedure 

toch dreigt te gebeuren, dan wordt de Bank daar graag tijdig van op de hoogte gebracht.  

 

De voorzitter ziet aanleiding de uitspraak van de Commissie op grond van art. 40 Reglement 

Geschillencommissie financiële dienstverlening (Kifid) Bemiddeling en (bindend) advies aan te 

vullen: 

 

3.10 Tot slot overweegt de Commissie dat het, gelet op het belang dat het onderhavige geschil 

voor de Bank vertegenwoordigt, gerechtvaardigd is dat op grond van artikel 2.2 onder a) van 

het Reglement van de Commissie van Beroep beroep wordt opengesteld tegen de beslissing 

van de Commissie. Daarbij heeft de Commissie rekening gehouden met de reactie van de 

Bank van 16 oktober 2020 waarin zij de bereidheid uitgesproken heeft om eventuele 

onderbouwde redelijke kosten van Consument in verband met hoger beroep aan hem te 

vergoeden. 


