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Het Kifid-loket voor ondernemers is gekoppeld aan de Gedragscode Kleinzakelijke Financiering. Deze 
Gedragscode is in 2018 in werking getreden na een uitvoerig proces van gesprekken met o.a. 
ondernemersorganisaties. De Gedragscode betreft zelfregulering en ondernemers kunnen banken 
ook houden aan de bepalingen van de Gedragscode. Vandaar ook dat de Geschillencommissie van 
Kifid bij geschillen onder het zakelijke loket in haar oordeel zowel het het Nederlands recht als de 
Gedragscode meeweegt. Vanuit de NVB kunnen wij niet reageren op individuele geschillen. In 
algemene zin hebben de dossiers waar u naar verwijst betrekking op de periode voor de 
totstandkoming van de Gedragscode en het zakelijke Kifid-loket.  
  
De prijs van een financiering komt in de zakelijke markt tot stand op basis van de vrije keuze van 
zakelijke partijen om een contract aan te gaan op basis van een financieringsaanbod en de daarmee 
gepaarde condities en voorwaarden.     
  
Het is een bewuste keuze om geschillen die voortvloeien uit oudere overeenkomsten niet open te 
stellen voor behandeling bij Kifid. De voorwaarden waaronder het contract is afgesloten kunnen 
immers verschillen van de voorwaarden die gelden sinds de Gedragscode Kleinzakelijke Financiering 
in werking is getreden. Dat betekent echter niet dat zakelijke klanten die voor 1 juli 2018 een 
financiering hebben afgesloten geen mogelijkheden hebben om hun gelijk te halen, indien zij van 
mening is dat een bank onrechtmatig heeft gehandeld. Op deze financieringen zijn de voorwaarden 
van toepassing die golden ten tijde van het afsluiten van de overeenkomst. Het aanbod dat een klant 
toentertijd ontvangen heeft is afhankelijk van deze voorwaarden en een klant is hiermee akkoord 
gegaan. Deze klanten kunnen overigens ook nu via het interne klachtenproces van de bank een 
geschil aanhangig maken en in het uiterste geval naar de rechter. Wij hebben er vertrouwen in dat 
deze klanten op deze manier ook hun recht kunnen halen. 
 
 


