UvA-DARE (Digital Academic Repository)

De afwikkeling van zorgplichtclaims
Een onderzoek naar het adequater oplossen van affaires rondom retail producten en
dienstverlening op de financiële markten
van Hattum, B.
Publication date
2017
Document Version
Final published version
License
Other
Link to publication
Citation for published version (APA):
van Hattum, B. (2017). De afwikkeling van zorgplichtclaims: Een onderzoek naar het
adequater oplossen van affaires rondom retail producten en dienstverlening op de financiële
markten. [, Universiteit van Amsterdam].

General rights
It is not permitted to download or to forward/distribute the text or part of it without the consent of the author(s)
and/or copyright holder(s), other than for strictly personal, individual use, unless the work is under an open
content license (like Creative Commons).
Disclaimer/Complaints regulations
If you believe that digital publication of certain material infringes any of your rights or (privacy) interests, please
let the Library know, stating your reasons. In case of a legitimate complaint, the Library will make the material
inaccessible and/or remove it from the website. Please Ask the Library: https://uba.uva.nl/en/contact, or a letter
to: Library of the University of Amsterdam, Secretariat, Singel 425, 1012 WP Amsterdam, The Netherlands. You
will be contacted as soon as possible.

UvA-DARE is a service provided by the library of the University of Amsterdam (https://dare.uva.nl)
Download date:09 Jan 2023

De afwikkeling
van
zorgplichtclaims
Een onderzoek naar het adequater oplossen van affaires rondom retail
producten en dienstverlening op de financiële markten.

Bonne van Hattum

De afwikkeling van zorgplichtclaims

De afwikkeling
van
zorgplichtclaims
Een onderzoek naar het adequater oplossen van affaires
rondom retail producten en dienstverlening op de financiële
markten.

ACADEMISCH PROEFSCHRIFT
ter verkrijging van de graad van doctor
aan de Universiteit van Amsterdam
op gezag van de Rector Magnificus
prof. dr. ir. K.I.J. Maex
ten overstaan van een door het College voor Promoties ingestelde commissie,
in het openbaar te verdedigen in de Aula der Universiteit
op woensdag 20 december 2017, te 13:00 uur
door Bonneke van Hattum
geboren te Veldhoven

1

Promotiecommissie:

Promotor:

prof. dr. M.B.M. Loos

Universiteit van Amsterdam

Copromotor:

dr. A.M.C. Loeber

Universiteit van Amsterdam

Overige leden:

prof. mr. C.E. du Perron

Universiteit van Amsterdam

prof. mr. dr. M.G.C.M. Peeters

Universiteit van Amsterdam

prof. dr. J. Grin

Universiteit van Amsterdam

prof. dr. I.N. Tzankova

Tilburg University

prof. dr. A.J. Verheij

Rijksuniversiteit Groningen

prof. dr. J.E.W. Broerse

Vrije Universiteit Amsterdam

Faculteit der Rechtsgeleerdheid

2

Voor Alexander, Olivier, Isolde, Arthur,
mijn vader en mijn overige familie
&
Ter nagedachtenis aan drie tijdens mijn
onderzoek overleden grote denkers:
Niels Frenk, Ron Luberti en Ronald
Gerritse.
Allen hebben mij ontzettend geïnspireerd en
gesteund om dit boek te schrijven.
Ik ben hen daarvoor zeer dankbaar.

3

‘Ja, eigenlijk wil ik helemaal geen massaschade doen, ik wilde er eigenlijk
ook niet in terechtkomen. Het is toch een teken dat er blijkbaar iets niet
goed gaat. Maar ik ben al ruim 20 jaar actief op het terrein van beleggen in
allerlei soorten functies en sinds 2005 werk ik bij [een bank in] Nederland.
Ook daar [heb ik] altijd op het terrein van beleggen [gewerkt] en bij
beleggen staat gewoon niet van tevoren vast hoe resultaten van producten
zijn. Dus dat betekent al dat er af en toe teleurstellingen zullen zijn, dat is
bijna onvermijdelijk.
Het is ook nog zo dat de afgelopen 20 jaar in de [internationale]
beleggingswereld [het echt hele bijzondere tijden zijn geweest]. We hebben
natuurlijk een paar hele grote crisissen gehad en het uiteenspatten van de
internetluchtbel en de kredietcrisis. Die is [ten tijde van het afnemen van
het interview] nog steeds gaande, trouwens.
Maar we hebben ook ‘booming markets’ gehad. De hele jaren ’90 waren
fantastisch en de afgelopen 20 jaar zijn er ongelooflijk veel
beleggingsproducten bedacht. Eigenlijk bijna nooit op verzoek van klanten,
maar meestal bij assetsmanagers of bij [andere] grote organisaties.
Die producten zijn lang niet altijd bedacht met het belang van de klant
voorop. Vaak met hoge kosten en ook producten met soms verborgen
risico’s, dus ook producten die af en toe teleurstelden voor grote groepen
mensen. Nou, dat is ook de manier waarop ik in aanraking ben gekomen
met massaschades.’

(Citaat uit interview 1, p. 2, (deelnemer banken))
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Woord vooraf
Zorgplichtclaims of de afwikkeling van affaires op de financiële markten,
hebben mij geïnspireerd om dit proefschrift te gaan schrijven en onderzoek te
gaan doen naar een probleem waarvan ik van tevoren niet wist hoe groot,
complex en vooral politiek gedreven het is. Het politieke vraagstuk achter
zorgplichtclaims en dit proefschrift is: in hoeverre is het wenselijk al dan niet
noodzakelijk dat de overheid zich gaat mengen in van oorsprong
privaatrechtelijke zaken zoals het afwikkelen van schade veroorzaakt door
gebrekkige financiële producten en dienstverlening? Dit vraagstuk raakt de
kernbeginselen van het liberalisme en het socialisme. Is iedereen vrij om zelf de
koers van afwikkeling te mogen bepalen of moet er collectief via inmenging van
de Staat een oplossing worden bedacht? De afwikkeling van zorgplichtclaims
gaat vrijwel altijd over de belangen van grote groepen mensen in een
samenleving. Ook spelen bij zorgplichtclaims niet alleen de belangen van de
gedupeerden en de veroorzakers van schade een rol bij een te behalen
eindresultaat. De afwikkeling van zorgplichtclaims raakt vaak ook aan de
belangen van andere partijen die niet direct bij het geschil betrokken waren.
Voorbeelden hiervan zijn de ‘gezonde’ polishouder van een verzekeraar, een
belastingbetaler of een andere verzekeraar. Het is daarom logisch te noemen dat
er verhitte discussies ontstaan tussen alle betrokken actoren in het speelveld over
hoe en door wie zorgplichtclaims moeten worden afgewikkeld. Dat kwam goed
uit want ik houd van het voeren van verhitte discussies en/of het luisteren ernaar.
Tijdens mijn studententijd in Leiden kwam ik voor het eerst in aanraking met
het afwikkelen van zorgplichtclaims. Ik werkte toen bij Legio-Lease als
medewerker bij het controleren van aangegane contracten. Legio-Lease was het
bedrijf achter de latere Aandelenlease-affaire. Maar na een uitzending van Radar
in maart 2002 stroomden de boze brieven van gedupeerde klanten binnen. Ze
voelden zich bedrogen omdat ze werden geconfronteerd met restschulden terwijl
ze hadden gedacht dat ze via een maandelijkse inleg voor hun
Winstverdriedubbelaar juist aan waardeopbouw van hun portefeuille deden.
Maar in plaats hiervan bleken ze een geleased bedrag, waarmee in aandelen
werd belegd, te moeten afbetalen. Binnen een korte periode werd het bedrijf
ontmanteld en besloot het moederbedrijf van Legio-Lease, Dexia, de
Nederlandse markt te verlaten.
Ik volgde in die tijd ook een keuzevak rechtssociologie dat ging over de
claimcultuur. Ik kon de ervaringen die ik had opgedaan bij Legio-Lease goed
gebruiken om de opkomst van de claimcultuur en het denken over schade en
schande in Nederland vanaf 1838, te begrijpen. Na het behalen van een mooi
resultaat voor het betreffende keuzevak, volgde een aanbod om binnen de
vakgroep rechtssociologie te gaan promoveren, niet in Leiden maar in
Rotterdam. Mijn onderwerp zou gaan over de sociologische aspecten van
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massaclaims, een opvolgend onderzoek na de publicatie van het proefschrift van
Ianika Tzankova over de toegang tot het recht bij massaclaims. Haar onderzoek
was vooral juridisch en rechtsvergelijkend ingestoken, mijn onderzoek zou meer
ingaan op het waarom achter het ontstaan van massaclaims en de verbetering
tussen de samenwerking van de betrokken actorgroepen. Maar ik vond het in die
tijd eerst nodig om praktijkervaring op te doen met massaclaims, voordat ik
bepaalde actoren kritisch zou gaan ondervragen voor onderzoeksdoeleinden.
Daarom koos ik voor de advocatuur. Maar na vier jaren advocaat-stage wilde ik
me meer maatschappelijk bezig gaan houden en de kraan van oorzaken
daadwerkelijk kunnen (helpen) dichtdraaien waardoor massaclaims ontstaan.
Omdat de meeste massaclaims zich leken voor te doen op de financiële markten,
koos ik uiteindelijk voor een baan bij de Autoriteit Financiële Markten (AFM).
Ik sluit mijn onderzoeksperiode af met gemengde gevoelens. Vermoeidheid
omdat ik me zo ontzettend hard heb moeten inzetten om dit proefschrift tot een
einde te brengen. Je staat er vrijwel volledig alleen voor en moet op ongewenste
momenten alles aan de kant schuiven om het onderzoek verder te kunnen
brengen. Maar ook heb ik me vaak ontzettend gelukkig gevoeld vanwege vooral
het gevoel van vrijheid om je eigen creativiteit te mogen tonen, bijzondere en
vooral hele fijne mensen te mogen spreken en te mogen bijdragen aan
vernieuwing op vele gebieden binnen zowel de praktijk als de wetenschap. Te
noemen zijn hierbij onder andere: interdisciplinair wetenschap onderzoek, de
verandering van de samenleving met betrekking tot de visie op het adresseren en
de omgang met risico’s, de wisselwerking tussen publiek- en privaatrecht op de
financiële markten en de verankering van expertise binnen allerlei actoren
opererend binnen maar ook buiten de financiële markten.
De combinatie van wetenschapper en AFM’er heeft mijn promotietraject wel
bemoeilijkt, maar door de steun (in de zin van het tonen van loyaliteit en
vertrouwen) van zoveel fantastische vrienden, familie en kennissen binnen en
buiten het netwerk van massaclaims, heb ik het kunnen afmaken. Die steun is
mij ondenkbaar veel waard. Van deze fantastische mensen noem ik in de eerste
plaats mijn man Alexander Later. Hij heeft in dezelfde tijd ook een proefschrift
weten te combineren met een drukke baan als arts in opleiding en een jong
gezin. We konden elkaars pieken en dalen hierdoor heel goed begrijpen en
elkaar ondersteunen wanneer dat nodig was. Mijn twee begeleiders Anne Loeber
en Marco Loos wil ik bedanken voor hun enorme geduld om mij, als redelijk
eigenwijs persoon, mijn proefschrift af te laten schrijven. Ongeveer 6 jaren zijn
wij aan elkaar verbonden geweest en al die tijd hebben we gespard over de (als
maar uitdijende inhoud) van mijn boek, de verschillen maar ook vooral
overeenkomsten tussen het denken van politicologen en juristen en de complexe
problematiek met de bijbehorende politiek van zorgplichtclaims. De
bijbehorende politiek zorgde ervoor dat ik ook noodgedwongen acties heb
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moeten verrichten die lijken op het spelen van stratego, schaken, risk, menserger-je niet en wie-is-het? Met raad en daad werd ik daarbij soms ook
bijgestaan door twee goeroes op het gebied van zorgplichtclaims: Edgar du
Perron (Raadsheer bij de Hoge Raad der Nederlanden) en Ben Knüppe (Curator
DSB, lid Commissie Rentederivaten et cetera). Zonder deze twee goeroes zou ik
denk ik niet de politieke hobbels van mijn promotieonderzoek hebben kunnen
nemen. Bij het nemen van passende communicatieve en politieke afslagen in
mijn onderzoek en de combinatie met het zijn van AFM’er, wil ik
Ted Baartmans (Presentatiegroep) en Paulien ten Asbroek (Moving
Sense) ontzettend bedanken. Binnen de AFM bedank ik voor steun in brede
zin met name Theodor Kockelkoren (voormalig directielid AFM). Zijn
passie voor het vak van toezichthouder heb ik als stimulerend ervaren en
door hem heb ik onvergetelijke ervaringen voor mijn promotieonderzoek en
het zijn van AFM’er mogen opdoen. Ik vergeet ook niet de sparmomenten
met Kleis Broekhuizen (de ‘echte wetenschapper’), Fred Hammerstein (een
wijs man en voormalig raadsheer van de Hoge Raad en nog veel meer),
Jeroen van Kwawegen (partner bij Bernstin Litowitz Berger & Grossmann
LLP waarmee ik zoveel zienswijzen bleek te delen), Ianika Tzankova (de
duizendpoot en expert op het gebied van massaschade) en Roel
Pieterman (de voorzorgcultuurcriticus). Lonneke Frie van Expertized wil ik
nog bedanken voor al haar feedback en input op het gebied van het raakvlak
van mijn onderzoek met de noodzaak om experts adequaat in te zetten in
organisaties die zich bezig houden met complexe vraagstukken zoals
zorgplichtclaims. Na het sparren met haar en haar collega’s en de lezing
van haar literatuurtips, ben ik ervan overtuigd geraakt dat het hebben van
een bijzondere expertise door vele organisaties nog teveel ondergewaardeerd
wordt en er daardoor vele groeikansen onbenut worden en risico’s onnodig
worden gemist bij het maken van risicoanalyses. De inzichten die ik door het
doen van mijn onderzoek heb opgedaan op het gebied van expertise,
risicomanagement en organisatiemanagement blijken aan te sluiten op
ervaringen vanuit de praktijk zo beaamd Nienke Fokma van Legal People.
Nienke ben ik dankbaar voor haar goede feedback op het terrein van de
inzetbaarheid en groeimogelijkheden van juridische experts. Verder vergeet
ik Rob Okhuijsen (mister massaclaim) niet waar ik zo ontzettend veel
plezier mee heb beleefd bij het sparren over oplossingen voor
zorgplichtclaims. Sabine Haenen wil ik bedanken voor haar hulp bij de
Engelse vertaling van de samenvatting. Haar opmerking dat informele
beïnvloeding slechts optimaal te vertalen valt door gebruik van het woord
manipulation heeft mij aan het denken gezet. Paul Visser, predikant van de
Noorderkerk te Amsterdam, wil ik bedanken voor zijn sparmomenten met mij
over voornamelijk het begrip ‘lef’ in de context van mijn proefschrift.
Dat begrip heeft zoveel meer in zich dan ik in eerste instantie had gedacht.
Paul heeft mij ook verder aan het denken gezet en mij mede de kracht gegeven
om dit
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proefschrift tot een goed einde te brengen. Ook wil ik Eva Milan bedanken voor
haar loyaliteit en ontzettende goede ondersteuning gedurende vrijwel mijn
gehele proefschriftonderzoeksperiode. Verder bedank ik graag Adriaan
Andringa voor zijn rol als facilitator bij de door mij in november 2014
georganiseerde workshop voor de deelnemers aan mijn onderzoek. Ten slotte
wil ik alle deelnemers aan mijn onderzoek bedanken voor hun vertrouwen in mij
door het tonen van openheid en vindingrijkheid met betrekking tot de complexe
en politiekgevoelige materie van zorgplichtclaims. Ik heb de interviews als zeer
bijzonder, waardevol en leerzaam ervaren. De uitingen van deelnemers gingen
soms heel ver in mijn ogen. Van schuldbetuigingen tot boze verwensingen naar
andere actoren. Maar ook werden er ingenieuze inzichten gedeeld die zeker
kunnen bijdragen aan het verbeteren van zowel het voorkomen als de
afwikkeling van zorgplichtclaims. Ik kwam erachter dat overal experts zitten die
zo veel passie koesteren voor het onderwerp van zorgplichtclaims dat het
heerlijk was om met hen kennis te hebben mogen maken en inhoudelijke kennis
te hebben mogen delen.
Rest mij na het voltooien van mijn proefschrift alleen nog iedereen veel
leesplezier toe te wensen en het opdoen van vernieuwende inzichten om
zorgplichtclaims sneller, meer gecontroleerd en met een duurzaam (lees finaal)
resultaat op te kunnen lossen in de nabije toekomst.
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Lijst van afkortingen
Abi

Alternatieve beleggingsinstelling

ACM

Autoriteit Consument en Markt

ADR

Alternative Dispute Resolution

AFM
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Comisión Nacional del Mercado de Valores

CRD IV
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FIN

Ministerie van Financiën

FOS
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FSA

Financial Services Authority

FSB
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Samenvatting
Introductie
Dreigende of reeds bestaande zorgplichtclaims vormen het object van mijn
onderzoek. Onder zorgplichtclaims versta ik in dit boek claims die kunnen
voortvloeien uit gelijksoortige gebrekkige financiële producten die in grote
getalen aan retail-klanten (consumenten en klein-zakelijke partijen zoals zzp’ers
en mkb’ers) van een bank of verzekeraar zijn aangeboden en/of geadviseerd. Ze
vormen de motor achter verschillende affaires op de financiële markten. Te
noemen zijn in dit kader de Aandelenlease-affaire, de Woekerpolisaffaire, de
DSB-affaire, de Rentederivatenaffaire en meer recent nog de Boeterente-affaire.
In mijn onderzoek beperk ik mij tot zorgplichtclaims waarbij de financiële
onderneming een bank of verzekeraar is. De affaires dragen bij aan
(aanhoudend) wantrouwen ten aanzien van het functioneren van de betreffende
financiële ondernemingen en leiden zelfs tot instabiliteitsrisico’s op de
financiële markten – met als worst case scenario het tegelijk of kort na elkaar
ten onder gaan van meerdere financiële ondernemingen. Daarom is het in ieders
belang om snel oplossingen te vinden voor de betreffende problematiek.
Zorgplichtclaims met bijbehorende risico’s (hierna: ‘claimrisico’s) zullen
nimmer tot het verleden behoren ondanks steeds meer en/of beter toezicht. Dit
komt omdat het risico op het ontstaan van zorgplichtclaims op de financiële
markten naar zijn aard niet volledig kan worden uitgebannen. Het risico op het
ontstaan van zorgplichtclaims is namelijk wezenlijk verbonden met de
ontwikkeling en vernieuwing van financiële producten en dienstverlening. De
markt voor financiële producten en dienstverlening zou stil komen te staan
wanneer het juridische kader voor handhaving waterdicht zou zijn. Verder
dragen ook de verschillen in normatieve opvattingen tussen de bestaande actoren
in het speelveld van de afwikkeling van zorgplichtclaims bij aan het ontstaan
ervan. Gegeven de blijvende aard van risico's en de verschillen in normatieve
opvattingen over de wenselijke verdeling van verantwoordelijkheden in de
omgang daarmee onder alle actoren in het speelveld, bestaat de vraag hoe
praktische oplossingen en concrete maatregelen kunnen worden geformuleerd
voor het afwikkelen van bestaande zorgplichtclaims, en het voorkomen van
nieuwe. Op die vraag, die ik als volgt heb geformuleerd, richt ik mij in dit boek:
Hoe kunnen (dreigende of reeds bestaande) zorgplichtclaims van consumenten
en klein-zakelijke partijen worden beslecht op een wijze die aansluit bij de
handelingstheorieën van uiteenlopende betrokkenen in het speelveld, en die de
kans op claimrisico’s grotendeels wegneemt?
Per hoofdstuk heb ik, aan de hand van de hieronder aangegeven 5 deelvragen,
verschillende stappen gezet om de centrale onderzoeksvraag te beantwoorden. In
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een laatste hoofdstuk zet ik de bevindingen hieruit bij elkaar en geef ik aldus
antwoord op deze vraag.
1.

Welke (voor het recht relevante) culturen bestaan er ten aanzien van
het denken over schade en schande in de Nederlandse samenleving
tussen 1838 tot en met heden?

2.

Hoe wordt de afwikkeling van zorgplichtclaims in Nederland
vormgegeven?

3.

Welke problemen doen zich volgens de betrokken actorgroepen voor
bij de afwikkeling van zorgplichtclaims in Nederland?

4.

Hoe kunnen de bestaande problemen bij de afwikkeling van
zorgplichtclaims volgens de betrokken actorgroepen vanuit een
praktisch en vanuit een beleidsperspectief worden gereduceerd?

5.

Vanuit welke normatieve overwegingen kijken de betrokken
actorgroepen bij de afwikkeling van zorgplichtclaims naar de
mogelijk aanwezige problemen en oplossingen daarvoor?

In deze samenvatting geef ik verkort antwoord op de betreffende deelvragen
waarna ik ook de daaruit volgende beantwoording van de centrale
onderzoeksvraag samenvat onder het kopje ‘conclusies’. Voor de aanbevelingen
die ik heb opgesteld op basis van de getrokken conclusies, verwijs ik graag naar
paragraaf 8.7 van dit boek.

Doelstelling en methode
De doelstelling van mijn onderzoek is om via de beantwoording van de centrale
onderzoeksvraag een bijdrage te leveren aan zowel de wetenschap als de
praktijk van de afwikkeling van zorgplichtclaims. De bijdrage aan de praktijk
bestaat grotendeels uit het formuleren van in het actorenveld gemeenschappelijk
gedragen oplossingsrichtingen voor de door de actoren gedeelde problematiek
van zorgplichtclaims. Ik hoop daarmee tevens een bijdrage te leveren aan tal van
juridische, praktische en maatschappelijke discussies die over zorgplichtclaims
worden gevoerd door alle actoren in het speelveld. Te denken valt hierbij aan
discussies over juridisering van de samenleving, de totstandkoming van een
claimcultuur en de inmenging van de overheid in van oorsprong private
conflicten zoals zorgplichtclaims. Maar ook kan men denken aan discussies over
de rol van een toezichthouder bij het ontstaan en afwikkelen van
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zorgplichtclaims. Of discussies over de inzet van experts bij de afwikkeling en
het voorkomen van zorgplichtclaims en de daarbij behorende
organisatiestructuur en toe te passen strategie. Verder valt ook te denken aan
discussies over de vermenging van het privaat- en het publiekrecht en het daarbij
behorende samenspel tussen het aansprakelijkheidsrecht en het toezicht bij het
bereiken van de gewenste gedragsverandering onder veroorzakers van
zorgplichtclaims. De bijdrage aan de wetenschap hoop ik vorm te geven via het
bieden van innovatieve mogelijkheden om de juridische wetenschap te verreiken
met sociaal-empirische onderzoeksmethoden en andersom. Daarbij behoren ook
de inzichten die ik bij het toepassen van mijn promotieonderzoek heb opgedaan.
Ik hoop tevens een bijdrage te leveren aan debatten over het nut van
interdisciplinair onderzoek bij het analyseren van complexe maatschappelijke
problemen met een (sterke) juridische component.
Na aanvankelijk geprobeerd te hebben de centrale onderzoeksvraag te
beantwoorden op basis van klassiek-juridisch onderzoek (bestaande uit een
literatuur- en jurisprudentiestudie), ben ik tot de conclusie gekomen dat
dergelijk onderzoek onvoldoende zicht biedt op oplossingen voor de
problematiek van zorgplichtclaims. De reden is dat in het afwikkelingssysteem
een probleemeigenaar ontbreekt die beschikt over voldoende doorzettingsmacht
om eigenmachtig oplossingen door te voeren. Welke oplossingen ook denkbaar
zijn, duidelijk werd dat deze gerealiseerd zullen moeten worden in onderlinge
afstemming tussen een groot aantal actoren. Daarvoor is inzicht nodig in de
overwegingen over de problematiek en de oordelen over oplossingsrichtingen
van de diverse actoren. Om dat inzicht te verkrijgen, als basis voor het
formuleren van door het actorenveld gedragen oplossingsrichtingen, heb ik naast
klassiek-juridisch onderzoek een responsieve evaluatie uitgevoerd volgens de
methode van de zogenaamde vierde generatie-evaluatie. Kenmerkend voor deze
methode, die ik verder in het onderzoek aanduid als ‘de responsieve evaluatie’,
is dat de gezichtspunten van diverse betrokkenen bij een problematiek het
uitgangspunt vormen voor het organiseren van het kennisproductieproces,
waarbij de onderzoeker een analyserende en tegelijkertijd mediërende rol
vervult. Om deze, door Guba en Lincoln (Guba & Lincoln 1989) voor
onderwijsevaluatie ontwikkelde methode geschikt te maken voor onderzoek naar
mogelijkheden voor het afwikkelen en voorkomen van zorgplichtclaims, heb ik
gebruik gemaakt van de bewerking van de methode door Grin, Van de Graaf en
Hoppe (Grin, Van de Graaf & Hoppe 1997). Onderdeel hiervan is het in kaart
brengen van de handelingstheorieën van de actoren. De handelingstheorie van
een actor is het geheel van normatieve uitgangspunten, theoretische inzichten en
praktische overwegingen op basis waarvan een actor, gegeven de
omstandigheden, kiest voor een bepaalde gedragslijn. Door de handelingstheorie
te expliciteren krijgt de onderzoeker zicht op de probleemdefinities die door een
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actorgroep (bijvoorbeeld van verzekeraars, van toezichthouders, of van
claimentiteiten) worden gehanteerd inzake een bepaalde kwestie en op de
manier waarop die groep oordeelt over specifieke oplossingen. Daarnaast biedt
het expliciteren van de handelingstheorieën zicht op de waarden, normen en
meer generieke veronderstellingen op grond waarvan een actorgroep keuzes
maakt ten aanzien van de wenselijkheid en aanvaardbaarheid van specifieke
probleem-oplossingscombinaties. In navolging van deze methodische
uitwerking heb ik in mijn onderzoek 7 verschillende actorgroepen
onderscheiden. Deze actorgroepen heb ik vervolgens opgesplitst in verschillende
deelactorgroepen. De actorgroepen betreffen: (i) financiële ondernemingen
(opgesplitst in banken en verzekeraars), (ii) claimorganisaties (opgesplitst in
collectieve belangenbehartigers zoals de Vereniging van Effectenbezitters en de
Consumentbond en claimentiteiten (stichtingen, verenigingen en overige
rechtsvormen die de belangen van grote groepen gedupeerde klanten
behartigen), (iii) bracheorganisaties (Nederlandse Vereniging van Banken en het
Verbond van Verzekeraars), (iv) adviseurs (opgesplitst in curatoren, accountants
en advocaten), (v) geschilbeslechters (opgesplitst in het Klachteninstituut
financiële dienstverlening en het Gerechtshof Amsterdam), (vi) toezichthouders
(opgesplitst in de Autoriteit Financiële Markten en De Nederlandsche Bank) en
(vii) de wetgever (opgesplitst in het ministerie van Financiën en het ministerie
van Veiligheid en Justitie). Maar vanwege de voor het kunnen uitvoeren van het
onderzoek noodzakelijk toegezegde privacy, heb ik de meeste verwijzingen naar
de deelactorgroepen in het onderzoek weggelaten en mij geconcentreerd op de
actorgroepen. Van de meeste door mij onderscheiden actorgroepen heb ik
gesprekspartners geselecteerd en geïnterviewd. De uiteindelijk verkregen data
vormden de basis voor mijn inhoudelijke analyse en voor het reconstrueren van
de handelingstheorieën per actorgroep. Vervolgens heb ik de verkregen
bevindingen over probleempercepties en mogelijke oplossingen voor reflectie en
aanvulling voorgelegd aan betrokkenen, door een workshop te organiseren
waaraan leden van de verschillende actorgroepen deelnamen.
Door op deze manier te werk te gaan heb ik zicht weten te krijgen op de
probleemdefinities van de actorgroepen die relevant zijn voor het formuleren en
realiseren van oplossingen voor claimrisico’s en op hun oordelen over specifieke
oplossingen. Daarbij heb ik de normatieve overwegingen per onderscheiden
actorgroep in kaart gebracht. Deze heb ik gekoppeld aan een uit de literatuur
over risicopercepties afkomstige analyse van de ontwikkelingen in het denken in
Nederland over ‘schade en schande’ zoals weergegeven door onder andere
Schwitters 1991 (1); Schwitters 1991 (2); Mertens e.a. 2003; Boutellier 2005;
Pieterman 2008 en Kortleven 2013. Door een verband te leggen tussen de
antwoorden van respondenten met betrekking tot hun normatieve voorkeuren en
de brede categorisering van ‘risicoculturen’ uit de literatuur, worden de
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beweegredenen en daarmee keuzes over oplossingen van de
zorgplichtclaimproblematiek beter inzichtelijk. Daarmee worden ze ook
praktisch bruikbaar bij het concreet uitwerken van (toekomstige) oplossingen.
Concreet kunnen op basis van een analyse van de via interviews verkregen
gegevens drie globale oplossingsrichtingen worden geformuleerd voor het
afwikkelen en voorkomen van zorgplichtclaims. Door deze drie
oplossingsrichtingen te combineren met de resultaten van het klassiek-juridische
onderzoek, zijn deze uit te werken in specifieke handelingsopties. De aldus
uitgewerkte analyse leidt tot inzichten in de wijze waarop (dreigende of reeds
bestaande) zorgplichtclaims van consumenten en klein-zakelijke partijen
volgens de betrokken actoren kunnen worden beslecht middels praktische en
beleidsmatige aanpassingen in het afwikkelingssysteem. Door deze
aanpassingen in het afwikkelingssysteem kan de kans op claimrisico’s
grotendeels worden weggenomen.

Drie manieren van denken over schade en schande
Het wettelijk kader voor de afwikkeling van zorgplichtclaims heeft vorm
gekregen in een context waarin, met het verstrijken van de tijd, verschillend
werd gedacht over de basale uitgangspunten die aan geïnstitutionaliseerde zorg
voor de omgang met schade en schande ten grondslag liggen. Vanaf 1838, het
jaar waarop het eerste in de Nederlandse taal gestelde en voor het gehele land
geldende Burgerlijk Wetboek (BW) werd ingevoerd, heeft het Nederlandse
denken en doen ten aanzien van de thematiek van schade, onveiligheid en risico
twee keer een wezenlijke transformatie doorgemaakt. Er is sprake van een
overgang van een vroegmoderne schuldcultuur naar een moderne risicocultuur,
en vervolgens naar de postmoderne voorzorgcultuur.
Het verbintenissenrecht en het daar deel van uitmakende
aansprakelijkheidsrecht is aan het einde van de negentiende eeuw vormgegeven
in de tijd waarin de vroegmoderne schuldcultuur heersend was. In deze cultuur
staat de eigen verantwoordelijkheid van een gedupeerde klant centraal en wordt
de gedupeerde klant in eerste instantie zelf verantwoordelijk gehouden voor het
ontstaan van schade door de aanschaf van een gebrekkig product. De
schuldcultuur kan worden gekenmerkt door het adagium ‘Ieder draagt zijn eigen
schade’. Een gedupeerde klant kan schade slechts verhalen op de veroorzaker
wanneer er in juridische zin sprake is van een onrechtmatige daad of van
wanprestatie. Later is onder invloed van de opmars van het socialisme de
risicocultuur opgekomen. Deze cultuur wordt veeleer gekenmerkt door het
adagium ‘Pech moet weg’. In deze cultuur staat niet het individu en zijn eigen
verantwoordelijkheid bij het ontstaan van schade centraal, maar staat het
vergoeden van schade centraal. Dit is een collectieve verantwoordelijkheid
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geworden. Het vergoeden van de ‘pech’ wordt voor het eerst op collectief
niveau via het publiekrecht tot stand gebracht. Zoals via de invoering van de
Ongevallenwet uit 1901. Op deze wijze kunnen namelijk politiek gevoelige
aansprakelijkheidskwesties niet publiekelijk bediscussieerd worden en kan
schade toch worden vergoed. De primaire verantwoordelijkheid voor het
voorkomen van schade blijft bij de aanbieder van de producten en/of verschaffer
van dienstverlening liggen. Ook is in de risicocultuur collectieve afwikkeling
van schade mogelijk gemaakt via de invoering van de privaatrechtelijke
collectieve actieprocedure en de Wet collectieve afwikkeling massaschade
(WCAM). Keuzes met betrekking tot compensatie worden in de risicocultuur
gebaseerd op (wetenschappelijk) goed gefundeerde analyses. Ten slotte heeft
vanaf het begin van de jaren ’80 van de vorige eeuw zich een nieuwe cultuur
ontwikkeld: de voorzorgcultuur. In deze laatste cultuur verwijst men voor de
oorzaak van het ontstaan van schade niet naar een gedupeerde klant of ziet men
de schade als pech die moet worden verzacht of weggenomen door collectieve
vormen van compensatie. In plaats daarvan wordt in de voorzorgcultuur een
systeembeheerder zoals de Staat of een toezichthouder verantwoordelijk
gehouden voor het ontstaan en soms ook het oplossen van de problematiek van
schade, aangezien deze systeembeheerder het ontstaan van de schade niet
voorkómen heeft. Keuzes voor afwikkeling van zorgplichtclaims worden in de
voorzorgcultuur niet in alle gevallen gebaseerd op (wetenschappelijk) goed
gefundeerde analyses vanwege de afkeer met betrekking tot de invloed van
experts. In de huidige maatschappij zijn elementen van alle drie de culturen
terug te vinden, en bij actoren en actorgroepen is soms de ene, soms de andere
cultuur een dominante factor bij het innemen van standpunten over het ontstaan
en de afwikkeling van zorgplichtclaims. Een concrete uitwerking van deze
culturen is bij de onderhavige problematiek te zien in de mate waarin een retailklant van een financiële onderneming verantwoordelijk wordt geacht voor
gelede schade. Geredeneerd vanuit schuldcultuur wordt deze zelf
verantwoordelijk gehouden voor het ontstaan van schade en dient deze nooit het
gehele bedrag van opgelopen schade vergoed te krijgen. De gedachte dat schade
een niet te voorkomen effect van het functioneren van financiële markten is en
te allen tijde dient te worden vergoed liefst in collectief verband, is gebaseerd op
een redenering behorend bij de als tweede genoemde risicocultuur. Het idee dat
van een systeembeheerder (een toezichthouder of de Staat) kan worden verlangd
om zorgplichtclaims (mee te helpen) op te lossen, omdat zij verantwoordelijk
wordt geacht voor het voorkomen van de betreffende schade, stoelt op
overwegingen behorend bij de als derde genoemde voorzorgcultuur.
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De afwikkeling van zorgplichtclaims in Nederland
De afwikkeling van massaclaims, waaronder ook zorgplichtclaims vallen, wordt
in Nederland cross-sectoraal vormgegeven. Dit betekent dat alle soorten
massaclaims, veroorzaakt door uiteenlopende zaken als natuurrampen,
vliegtuigcrashes, mededingingsrechtelijke schendingen, gebreken in ‘normale’
en financiële producten en dienstverlening enzovoorts, via vrijwel hetzelfde
wettelijk kader dienen te worden afgewikkeld. In ieder geval geldt voor alle
vormen van massaschade de collectieve actiewetgeving ex artikel 3:305a-c
Burgerlijk Wetboek (BW) en de mogelijkheid tot algemeen
verbindendverklaring van een schikking ex artikel 7:907-7:910 BW inclusief
artikel 1013-1018 Wetboek van Burgerlijke Rechtsvordering (Rv).
Zorgplichtclaims kennen buiten dit algemene afwikkelingskader nog enkele
specifieke afwikkelingsmogelijkheden. Het gaat bij zorgplichtclaims om claims
die kunnen voortvloeien uit gelijksoortige gebrekkige financiële producten die
in grote getalen aan klanten (consumenten en klein-zakelijke partijen) van een
bank of verzekeraar zijn aangeboden en/of geadviseerd. Het begrip gelijksoortig
is hier te begrijpen in de context van gebreken in productvormgeving,
informatieverstrekking en/of brochuremateriaal die vaak op eenzelfde
grondwijze tot stand zijn gekomen (malvorming). De gelijksoortige aard van de
gebreken maakt dat deze vatbaar zijn voor het ontstaan van een massaclaim als
gevolg van de precedentwerking van een juridische uitspraak en/of als gevolg
van de activiteiten van een claimorganisatie. Dit kan een afwikkeling van
zorgplichtclaims via een individuele en via een collectieve route plaatsvinden.
Individuele afwikkeling van een zorgplichtclaim vindt plaats in een aantal
gevallen: (i) via een individuele zaak die een grote kans op precedentwerking in
zich draagt (proefproces), (ii) via een op individuele afwikkelingsbasis
opererende claimorganisatie of (iii) via een speciaal ingericht loket bij een
geschilbeslechtingsinstantie
zoals
het
Klachteninstituut
Financiële
Dienstverlening (Kifid) of een speciale kamer van een rechtbank. Een loket of
kamer bij een geschilbeslechtingsinstantie zoals het Kifid of de rechtbank, kan
dan op individuele basis een groot aantal zaken met generieke of gelijksoortige
elementen beslechten. De precedentwerking van een uitspraak in een individuele
procedure kan maar behoeft niet door partijen en door de rechter te zijn beoogd
in de desbetreffende individuele procedure. De individuele route kan verlopen in
twee fases: (1) de interne klachtenprocedure-fase bij een financiële onderneming
(‘IKP-fase’) en (2) de individuele geschilbeslechtingsfase. Voor het bewandelen
van fase 2 kan een klager kiezen uit het aanhangig maken van een procedure bij
de burgerlijk rechter of bij het Kifid.
De collectieve afwikkeling bestaat ook weer uit twee mogelijk procedures:
(1) de collectieve actie-vordering en (2) de WCAM. De collectieve actievordering betreft een procedure die door een claimorganisatie aanhangig kan
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worden gemaakt via artikel 3:305a-c BW. Naar geldend recht kan in een
dergelijke procedure alleen een verklaring voor recht worden gevorderd dat de
financiële onderneming tekort is geschoten in de nakoming van een verbintenis
of onrechtmatig heeft gehandeld, en dat deze tekortkoming toerekenbaar is. Na
aanvaarding en invoering van het thans aanhangige wetsvoorstel motie Dijksma
zal ook een collectieve schadevergoedingsvordering mogelijk zijn. In theorie is
het ook mogelijk om de betreffende overeenkomst te vernietigen wegens een
wilsgebrek of een oneerlijke handelspraktijk en betaalde bedragen terug te
vorderen uit onverschuldigde betaling, of om de overeenkomst geheel of
gedeeltelijk te ontbinden wegens een tekortkoming en de (te veel) betaalde
bedragen terug te vorderen op grond van artikel 6:271 BW. Artikel 3:305a lid 3
BW sluit immers alleen de schadevergoedingsactie uit. De WCAM-route kan
worden bewandeld via een verzoekschriftprocedure ex artikel 7:907-7:910 BW
inclusief artikel 1013-1018 Rv. Het betreft een route die in geval van
overeenstemming tussen een of meerdere potentiële schadeveroorzakers met een
of meer claimorganisaties kan worden bewandeld. Het doel van de WCAMroute is het finaal (in de zin van definitief afronden) kunnen beslechten van een
zorgplichtclaimgeschil via algemeen verbindendverklaring van een
overeengekomen vaststellingsovereenkomst.
Naast individuele afwikkeling en de twee verschillende collectieve
afwikkelingsroutes kan een zorgplichtclaim ook onderhands worden beslecht. In
dit geval sluiten een claimorganisatie en een potentiële veroorzaker van de
schade een vaststellingsovereenkomst ex artikel 7:907-7:910 BW inclusief
artikel 1013-1018 Rv die bindend is voor alle bij de desbetreffende
claimorganisatie aangesloten slachtoffers van het gebrekkige financiële product
of de niet-passende dienstverlening (‘opt-in model’). In een
vaststellingsovereenkomst – zowel bij de onderhandse variant als in het kader
van de WCAM – kunnen naast compensatie voor geleden schade ook
productaanpassingen worden overeengekomen. Beide typen afspraken kunnen
bijdragen aan het herstel van de financiële positie van een gedupeerde klant. Bij
een gerechtelijke procedure kan, zoals hierboven aangegeven, eventueel wel
schadevergoeding, maar geen productaanpassingen worden afgedwongen.
De afwikkeling van massaclaims in Nederland is voornamelijk
privaatrechtelijk vormgegeven. Privaatrechtelijke regels bepalen dan ook in
overwegende mate de afwikkeling van zorgplichtclaims. Maar publiekrechtelijk
worden er soms extra eisen gesteld aan financiële ondernemingen ten aanzien
van de afwikkeling van dergelijke claims. Tot dergelijke eisen behoren in de
eerste plaats een verplichte aansluiting bij een door de overheid erkend
klachtenafwikkelingsinstituut ex artikel 4:17 lid 1 sub b Wet op het financieel
toezicht (Wft) en het hebben van een adequate klachtenafwikkelingsprocedure
ex artikel 4:17 lid 1 sub a Wft. In geval van instabiliteit en/of de aanwezigheid
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van gebrekkige producten en niet passende dienstverlening kunnen DNB en/of
de AFM nadere regels stellen aan de te bewandelen afwikkelingsmethode met
bijbehorende afwikkelingsopties. Verder kan de Autoriteit Consument en Markt
(ACM) optreden als claimorganisatie via artikel 3:305b BW en artikel 2.6 Wet
handhaving consumentenrecht (Whc) – een bevoegdheid waarvan de ACM tot
op heden overigens nooit gebruik heeft gemaakt. Artikel 3.2 en artikel 8.3 Whc
geven verder de AFM mogelijkheden om oneerlijke handelspraktijken aan te
pakken. Europese regelgeving bepaalt in steeds grotere mate dat een
toezichthouder zich met een klachtenafwikkelingsproces van een onder
toezichtstaande instelling moet bemoeien. Te denken valt hierbij aan het
doorgeven van informatie aan een toezichthouder met betrekking tot klachten
(product, dienst, aantal en fase van afwikkeling). Ten slotte kunnen ook
toezichtsactiviteiten op het gebied van de afwikkeling van banken en
verzekeraars in nood een rol spelen bij de afwikkeling van zorgplichtclaims en
bepalen zij mogelijk mede het resultaat ervan. De afwikkeling van
zorgplichtclaims is ten slotte gebaseerd op het beginsel van contractsvrijheid en
daarmee ook van partijautonomie. Efficiëntie en effectiviteit zijn de
belangrijkste drijfveren van de wetgever waarop aanpassingen in het
bijbehorende wettelijk kader zijn doorgevoerd.

De probleemanalyse volgens betrokken actoren
Ondanks het optuigen en steeds verbeteren van een wettelijk kader voor de
afwikkeling van massaclaims en zorgplichtclaims in het bijzonder, hebben de
deelnemers aan mijn onderzoek een aantal belangrijke problemen gesignaleerd.
Een algemene, door hen gedeelde analyse bestaat eruit dat het huidige
afwikkelingssysteem voor zorgplichtclaims onvoldoende mogelijkheden voor
actoren biedt om claimrisico’s te reduceren. Het systeem kent te weinig
waarborgen om een snelle, gecontroleerde en met een duurzaam resultaat
vormgegeven oplossing te bereiken voor een zorgplichtclaim. Zo’n resultaat is
juist van belang om de betreffende claimrisico’s zoveel mogelijk te beperken en
vastgelopen zorgplichtclaims alsnog te kunnen beslechten. Er is door de
deelnemers aan mijn onderzoek aangegeven dat er procesvertragende elementen
in het wettelijk kader zitten voor de afwikkeling van zorgplichtclaims. Ook staat
het kader volgens hen haaks op het belang van de gedupeerde klant om op een
zo kort mogelijke termijn compensatie te verkrijgen voor geleden schade en
duidelijkheid over zijn financiële toekomst. Verder kunnen financiële
ondernemingen als banken en verzekeraars mogelijk misbruik maken van het
feit dat het huidige juridische afwikkelingskader van zorgplichtclaims lang duurt
door klagers financieel en psychisch als het ware ‘uit te roken’. Duidelijke
oorzaken buiten de mogelijk door gedaagde partijen bewust toegepaste
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vertragingstechnieken worden aangegeven in de literatuur. Zo zijn ze volgens
Brenninkmeijer e.a. 2015 te vinden in het financieringsmodel van advocaten en
rechters met betrekking tot hun rol in de geschilbeslechting. Ook bestaat er in
meer of mindere mate een hoge drempel voor de toegang tot het recht. Verder
missen de deelnemers bij verschillende actorgroepen, zoals banken,
verzekeraars, geschilbeslechters en toezichthouders, de benodigde expertise
voor het behalen van het gewenste resultaat in de afwikkeling. De gemiste
noodzakelijke expertise wordt door de deelnemers uitgedrukt in met name het
gemis aan kennis en ervaring op het gebied van de wisselwerking tussen het
privaat- en het publiekrecht met betrekking tot het voorkomen en afwikkelen
van zorgplichtclaims. Maar ook in het gemis van de werking en vormgeving van
de betreffende producten en dienstverlening door toezichthouders en
geschilbeslechters. Daarnaast wordt het gemis aan expertise door de deelnemers
gekoppeld aan de resultaten bij de (totstandkoming van) besluitvorming en de
organisatiestructuur inclusief gehanteerde strategie (bijvoorbeeld die van
handhaving en beïnvloeding) van de betreffende (deel)actorgroepen met
betrekking tot het voorkomen van en de omgang met zorgplichtclaims. Zo
zouden er volgens de deelnemers betere resultaten kunnen worden behaald
wanneer experts op een andere manier bij de (totstandkoming) van
besluitvorming, risicoanalyses en te hanteren toezichtstrategieën worden
betrokken. Deze andere wijze van betrokkenheid van experts bij besluitvorming
is concreet uitgewerkt door onder andere Frie & Richardson 2015, p. 14-16.
Voor de noodzakelijk geachte controle over het afwikkelingsproces hebben de
deelnemers laten weten de groep ‘opt-outers’ bij een collectieve schikking te
willen beperken omdat de onzekerheid over de grootte van deze groep bijdraagt
aan risico’s die niet goed te kwantificeren zijn. Ook vragen de deelnemers iets te
doen aan het soms onprofessionele gedrag van claimorganisaties, als gevolg van
welk gedrag banken en verzekeraars onnodig hoge transactiekosten betalen voor
bijvoorbeeld onderhandelingen ten aanzien van ondeugdelijke claims. Ook
wordt opgemerkt dat het gedrag van claimorganisaties niet altijd in het belang is
van de door hen vertegenwoordigde gedupeerde klant, waardoor deze nogmaals
schade op kan lopen. Daarnaast gaven deelnemers aan dat het bereiken van een
finaal resultaat wordt belemmerd door angst voor imagoschade en
aansprakelijkheden
bij
directe
beleidsbepalers.
Ook
spelen
concurrentieoverwegingen tussen verzekeraars of banken onderling een rol om
niet tot elkaar te komen en een schikking te treffen. Verder is het maken van
fouten bij de afwikkeling gevaarlijk omdat een kleine fout al snel grote
(prudentiële) effecten kan hebben op de organisatie met uitstraling naar andere
ondernemingen en sectoren. Ten slotte gaven deelnemers aan de waarborg van
het maatschappelijk belang bij de afwikkeling van zorgplichtclaims te missen.
Een zorgplichtclaim gaat niet alleen over de belangen van direct betrokken
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(proces) partijen, maar heeft al snel gevolgen voor de (financiële) positie van
een ‘gezonde klant’ van een financiële onderneming, voor die van investeerders
zoals pensioenfondsen, en in sommige gevallen zelfs voor de belastingbetaler.
Het huidig wettelijk kader is onvoldoende ingericht om dit maatschappelijke
belang in een afwikkelingsresultaat te verdisconteren.

De oplossingen volgens de betrokken actoren
De deelnemers aan mijn onderzoek hebben tijdens de door mij afgenomen
interviews en de door mij georganiseerde Workshop in november 2013 vele,
uiteenlopende, oplossingen aangegeven voor de drie gedeelde globale
probleempunten, zoals aangegeven in de vorige paragraaf. Hieruit heb ik drie
algemeen gedeelde oplossingsrichtingen kunnen destilleren. Het is op grond van
mijn analyse te verwachten dat deze oplossingsrichtingen kunnen rekenen op
brede steun binnen alle actorgroepen. Ze bestaan uit:
1.

2.
3.

Het geven van meer armslag aan claimorganisaties, door aan hen de
mogelijkheid
toe
te
kennen
om
een
collectieve
schadevorderingsprocedure te voeren, met als voorwaarde dat deze
organisaties nader worden gereguleerd.
Het in het leven roepen van een toezichthouder op het gebied van
massaclaims die progressief en creatief kan opereren.
Het waarborgen van expertise binnen alle actorgroepen in het
speelveld van de afwikkeling van zorgplichtclaims.

Voor een aantal opties bestaat geen breed gedeelde steun: (i) het beperken van
de rechten van opt-outers, (ii) het toepassen van de interventiewet, (iii) het
toepassen van herstel- en afwikkelingsacties via een toezichthouder, en (iv) het
toepassen van ringfencing. Hetzelfde geldt voor overige maatregelen die teveel
inperkingen op het recht van eigendom met zich meebrengen, inclusief
aansprakelijkheidsbeperkingen en compensatiematigingsmogelijkheden door
een rechter voor zorgplichtclaimeigenaren.
Deelnemers hebben aangegeven meer slagkracht toe te willen kennen aan
claimorganisaties bij de afwikkeling van zorgplichtclaims. Dit achten zij
noodzakelijk voor het behalen van een duurzaam eindresultaat van een
zorgplichtclaimgeschil. Er bestaat consensus over de wenselijkheid van het
toekennen van een schadevorderingsmogelijkheid in een collectieve
actieprocedure aan een claimorganisatie. Maar ook zien de deelnemers graag dat
er betere financieringsmogelijkheden worden mogelijk gemaakt voor
claimorganisaties, zoals het toestaan van no-cure-no-pay of het betrekken van
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rechtsbijstandsverzekeraars in plaats van alleen advocaten bij de afwikkeling. In
ruil voor het bieden van ruimere financieringsmogelijkheden en het toekennen
van een collectieve schadevordering willen deelnemers wel meer regulering
voor deze organisaties. Die regulering dient vorm te worden gegeven via het
verscherpen en uiteindelijk wettelijk verankeren van de Claimcode. Over vragen
als wanneer er door wie toezicht moet worden uitgeoefend zijn de actoren het
niet eens. Een door enkele deelnemers geopperd lead-plaintiff of Exclusieve
Belangenbehartiger-achtig stelsel waarbij de rechter uiteindelijk slechts één
claimorganisatie aanwijst die namens een bepaalde groep gedupeerde klanten
een collectieve actieprocedure mag starten, kende volgens andere deelnemers
weer nadelen, waardoor dit niet als een door alle actorgroepen gedragen
oplossing kan worden beschouwd. Een volgens critici van een dergelijk stelsel
met een Exclusieve Belangenbehartiger belangrijk nadeel is het gemis van de
zuiverende werking van concurrentie waardoor vernieuwing en
kostenvermindering voor het beslechten van zorgplichtclaims lastig zullen
kunnen plaatsvinden. Ook dient volgens sommigen juist vanaf het begin van de
markttoegang toezicht plaats te vinden dat zowel vooraf als doorlopend moet
worden toegepast.
Verder gaf het merendeel van de respondenten – uit diverse actorgroepen–
aan een rol aan de overheid, en dan met name aan een of beide financiële
toezichthouders, te willen toekennen voor het kunnen afwikkelen van
zorgplichtclaims met claimrisico’s. In deze rol moet de overheid een cruciale
bijdrage leveren aan zowel de versnelling van, controle op als het bereiken van
het gewenste definitieve eindresultaat van een zorgplichtclaim. Aangegeven
werd in eerste instantie te denken aan een toezichthouder die op basis van zijn
huidige wettelijk verankerde bevoegdheden opereert. Beschikbare middelen om
die rol invulling te geven zijn het publiceren van feitenrapporten, het toetsen van
productherstelacties, het opstellen van een door iedere betrokken actor te
hanteren
afwikkelingsnorm,
het
waarborgen van
een
adequaat
klachtenafwikkelingsproces bij financiële ondernemingen en het dwingen van
onder toezicht staande instellingen om zorgplichtclaims op een bepaalde wijze te
beslechten via toezicht op de integere en beheerste bedrijfsvoering. Deze rol
voor een toezichthouder in het afwikkelingsspel van zorgplichtclaims werd
bovendien gekoppeld aan een initiërende en meer mediërende of
procesbegeleidende rol bij het afwikkelen van zorgplichtclaims.
Op de huidige werkwijze van de toezichthouder(s) met betrekking tot
zorgplichtclaims werd door de actoren in het veld veel kritiek geuit. Gegeven
die heftige kritiek is te verwachten dat een toezichthouder een rol op het gebied
van zorgplichtclaims (de afwikkeling maar ook het voorkomen ervan) niet
vanzelfsprekend kan uitoefenen. Deze moet hij “verdienen” op basis van het
tonen van volgens betrokkenen “juiste” gedragingen richting de buitenwereld.
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Deze gewenste houding wordt door de actoren in het veld omschreven als
“moderner”, “steviger”, “geloofwaardiger”, “minder angstig” en “actiever en
creatiever”. Een dergelijke opstelling dient volgens de deelnemende banken te
worden vertaald in de interne organisatiestructuur en de cultuur van de
toezichthouder. De banken worden bij het uiten van deze zienswijzen gesteund
door wetenschappers en experts op het gebied van risicomanagement,
organisatie-aansturing en verandermanagement, (toezicht)strategieën en
procesmanagement. Zie hiervoor met name Power 2004 en 2007 en Mertens
2014. Een belangrijk concreet punt van de gewenste interne
organisatieverandering bij de toezichthouder dat door de actoren werd genoemd,
betreft het waarborgen van expertise binnen de organisatie op het gebied van
zorgplichtclaims. Daarbij dient niet alleen te worden gekeken naar
specialistische kennis en ervaring met de afwikkeling van zorgplichtclaims,
maar ook naar dat op aanpalende kennisgebieden zoals risicomanagement, dataanalyse, productontwikkeling, de werking en nadere invulling van zorgplichten,
het vennootschapsrecht, het faillissementsrecht en de hierbij overkoepelende
wisselwerking tussen het publiek- en het privaatrecht. Deze
expertisewaarborging geldt volgens de actoren overigens niet alleen voor de
toezichthouder, maar voor alle betrokken actorgroepen binnen het
afwikkelingssysteem van zorgplichtclaims. Zonder de verankering van de
nodige expertise blijven claimrisico’s onnodig aanwezig op de financiële
markten. Om in de huidige tijd van veelvuldige media-aandacht, complexiteit
van zaken en de vraag om transparantie te kunnen blijven groeien als bedrijf en
zonder al teveel kleerscheuren te kunnen blijven opereren als toezichthouder, is
het volgens de actoren, die zich bewegen binnen de actorgroepen, noodzakelijk
om anders aan te kijken tegen experts: deze zouden effectiever en efficiënter
moeten worden betrokken bij de besluitvorming. De actoren worden ook in dit
specifieke
oordeel
gesteund
door
diverse
organisatieen
risicomanagementspecialisten zoals de eerder genoemde Power 2004 en 2007,
Frie & Richardson 2015 en Weggeman 2007 en 2015. Deze specialisten reiken
oplossingen aan voor organisaties om in de huidige snel veranderende en
complexe samenleving effectief te blijven functioneren. Daarbij leggen ze de
nadruk op de verankering van expertise en de omgang met professionals door
het management. Professionals zouden in hun ogen vrijer moeten kunnen
functioneren om de in hun aanwezige en voor de organisatie noodzakelijk
creativiteit en bijzondere kennis en ervaring zo optimaal mogelijk te kunnen
gebruiken. Aansturing is voor 80 procent van de experts slechts zeer matig
nodig: bottom-up en output gedreven. Deze andere manier van aansturing zal
een grote omslag betekenen voor alle grote financiële ondernemingen en de
toezichthouders, maar het lijkt onvermijdbaar om deze wijziging door te voeren
in grote onderdelen van de organisatie vanwege onder andere de opkomst van
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data-specialisten, transparantiemogelijkheden (social media) en innovatieve
technieken die de huidige verdienmodellen, productontwikkelingen en
dienstverlening op de financiële markten snel zullen doen veranderen. De
experts die zich met de hiervoor genoemde materie bezig houden zullen
noodzakelijk zijn om voldoende gebruik te kunnen maken van de nieuwe
diensten, transparantiemogelijkheden en technieken. Hierdoor kan men de
innovaties bereiken die nodig zijn om te kunnen blijven groeien en/of voldoende
te blijven functioneren.
Volgens actoren is het noodzakelijk dat ook rechters expertise op het gebied
van zorgplichtclaims beter borgen. Hierbij werd aangegeven dat samenwerking
tussen rechters gewenst was om versnippering van uitspraken te voorkomen,
bijvoorbeeld via het opstellen van leidraden voor afwikkeling zoals in het
verleden in het kader van alimentatie en recentelijk ten aanzien van de
aandelenleasezaken.
Sommige actoren gaven aan de huidige bevoegdheden van een financiële
toezichthouder onvoldoende te achten voor het behalen van de gewenste
doelstellingen op het gebied van zorgplichtclaims. Zij twijfelen eraan dat een
toezichthouder voldoende doorzettingsmacht heeft op basis van de toepassing
van informele beïnvloedingsstrategieën of op basis van het huidig wettelijk
kader om zorgplichtclaims uiteindelijk finaal te kunnen beslechten. Zij wijzen er
in dit kader op dat de Woekerpolisaffaire nog altijd onder het aardoppervlak
broeit. Het wachten op het ‘verdienen’ van voldoende autoriteit en daarmee op
informele wijze tonen van doorzettingsmacht kan volgens hen (te) lang duren of
zal nooit het beoogde effect teweeg brengen. Het beoogde effect bestaat uit het
tot elkaar komen van met elkaar twistende partijen om een schikking te treffen
met betrekking tot het toekennen van compensatie aan gedupeerde klanten.
De enige andere actor in het afwikkelingssysteem van zorgplichtclaims die
de door actoren gewenste doorzettingsmacht kan verkrijgen is de rechter of
geschilbeslechter zoals een Ombudsman (hierna verder aan geduid als rechter).
Een schikkingsdwangbevoegdheid voor een rechter is echter zowel door
deelnemers aan mijn onderzoek als de Raad voor de rechtspraak bekritiseerd. De
gedeelde kritiek bestaat onder andere uit het feit dat een rechter zich dient te
baseren op datgene wat de procespartijen aandragen. De hieruit voortvloeiende
lijdelijkheid van de rechter is echter de oorzaak dat het algemeen belang bij de
afwikkeling van zorgplichtclaims onvoldoende aan de orde komt, hetgeen als
een gemis wordt ervaren. Ook zijn zorgplichtclaims weerbarstig en complex van
aard, wat leidt tot hoge kosten voor de afwikkeling ervan. Ten slotte zou de
rechter de nodige expertise en vaardigheden voor een adequate uitoefening van
de beoogde bevoegdheid missen en bestaan er rechtstatelijke bezwaren tegen het
oppakken van een rol met doorzettingsmacht door een rechter wanneer deze ook
de gewenste ‘geslotendeurenstrategie’ hanteert. Aangezien er onvoldoende

28

14

draagvlak bestaat voor het laten uitoefenen van de door actoren gewenste
doorzettingsmacht van de rechter, ligt deze rol noodgedwongen op het bord van
de toezichthouder. Een meerderheid van degenen die voorstander zijn van het
opstellen van een wettelijk verankerde norm voor een toezichthouder op het
gebied van zorgplichtclaims, geeft hierbij de voorkeur aan een publiekrechtelijk
vormgegeven compensatiebevoegdheid in de Wft. Een toezichthouder is dan
grotendeels vrijgepleit van eventuele aansprakelijkheden die zich met betrekking
tot de afwikkeling van zorgplichtclaims kunnen voordoen. De beperkte
aansprakelijkheid van de toezichthouder is van belang, omdat hiermee wordt
voorkomen dat een toezichthouder al te eenvoudig wordt blootgesteld aan
aansprakelijkheden op een zo complex en politiek gevoelig onderwerp als
zorgplichtclaims, welke blootstelling de toezichthouder immers zou kunnen
verlammen in zijn opereren waar handelen juist gewenst is. Een te groot risico
van aansprakelijkheid van de toezichthouder zou dan ook vertraging bij de
oplossing van de zorgplichtclaims tot gevolg kunnen hebben. Een
publiekrechtelijke vormgeving van de compensatiebevoegdheid van de
toezichthouder kan bovendien voorkomen dat in de afwikkelingsfase verdere
vertraging ontstaat doordat consumenten en andere klein-zakelijke partijen
nieuwe claims indienen. De compensatiebevoegdheid wordt door de deelnemers
ieder op eigen wijze ingevuld. Zij komt er echter steeds globaal op neer dat de
toezichthouder een onder toezicht staande instelling via een aanwijzing kan
dwingen om binnen een bepaalde termijn over te gaan tot het compenseren van
klanten met schade die (met een hoge mate van waarschijnlijkheid) is opgelopen
door de aanschaf of het afnemen van gebrekkige producten en/of
dienstverlening. Inspiratie voor een concrete vormgeving van een
compensatiebevoegdheid werd door de deelnemers geput uit de bevoegdheden
van de Securities and Exchange Commission (SEC) uit de Verenigde Staten, de
Central Bank of Ireland (CBI) en de bevoegdheden van de Financial Conduct
Authority (FCA) uit Engeland en Wales. Ook is door de deelnemers gewezen op
het adapteren van de mogelijkheid die in de Verenigde Staten bestaat met
betrekking tot het creëren van een limited fund via het volgen van een
Mandatory class action van Rule 23(b)(1)(B).

Normatieve overwegingen van betrokken actoren
Ik heb, zoals eerder toegelicht, de inzichten uit de interviews (via het
expliciteren van de handelingstheorieën) met betrekking tot de normatieve
overwegingen van actorgroepen gekoppeld aan inzichten uit een analyse van
literatuur over denkbeelden van Nederlanders met betrekking tot de omgang met
schade en schande vanaf 1838 tot en met heden. Deze denkbeelden komen kort
neer op het bestaan van drie verschillende culturen (schuld-, risico-, en
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voorzorgcultuur) onder de actoren die zich bezig houden met het voorkomen en
afwikkelen van zorgplichtclaims. Het expliciteren van handelingstheorieën is
nuttig bij een responsieve evaluatie omdat het helpt bij het uitwerken van een
‘agenda voor onderhandeling’ van de bevindingen uit een eerste ronde van
interviews. Inzicht in de diverse handelingstheorieën van de geïdentificeerde
actorgroepen biedt zicht op de ruimte die er is bij de diverse betrokkenen om
draagvlak te ontwikkelen voor een bepaalde probleemdefinitie en/of
oplossingsrichting. De gedachte hierbij is dat partijen het nimmer in alle
opzichten met elkaar eens zullen worden. Maar het idee is dat dit ook niet nodig
is; een zekere mate van ‘congruentie’ tussen de opvattingen van de verschillende
betrokkenen over wat concreet wenselijk is om te doen, is een afdoende basis
voor het praktisch oplossen van problemen in een complex actorveld waarin
actoren in hoge mate onderling afhankelijk zijn voor het welslagen van hun
plannen.
Uit de gereconstrueerde handelingstheorieën van de actorgroepen heb ik tien
veel genoemde, en tijdens de interviews en georganiseerde Workshop soms fel
bediscussieerde, normatieve overwegingen afgeleid. Deze hebben betrekking
op: (i) de juridisering van de samenleving, (ii) een zich al dan niet
ontwikkelende claimcultuur, (iii) het al dan niet aanpakken van de pech-moetweg-gedachte, (iv) de eigen verantwoordelijkheid van de consument, (v)
verbreding van de toegang tot het recht, (vi) het al dan niet bestaan van een
noodzaak van maatwerk op micro- of macroniveau, (vii) de autonomie van
procespartijen, (viii) bemoeienis van de overheid bij het afwikkelen van
zorgplichtclaims, (ix) vermenging van privaat- en publiekrecht en (x) het
mogelijk preventief effect van zorgplichtclaims op het gedrag van financiële
ondernemingen. Geplaatst in het licht van de drie geïdentificeerde culturen
constateer ik dat de kernbeginselen van het Nederlandse verbintenissenrecht die
vanuit de schuldcultuur zijn vormgegeven, zoals de eigen verantwoordelijkheid
van een gedupeerde klant en het slechts op individuele basis willen beslechten
van conflicten, onderwerp zijn van discussie. De meer op de risicocultuur
georiënteerde beginselen, zoals het denken vanuit het algemeen belang en de
focus op het (zoveel mogelijk) reduceren van ‘pech’ of schade, worden
tegenwoordig in meer of mindere mate welwillend benadrukt. In deze termen is
ook het wettelijk kader dat in de jaren ’80 en ’90 is opgesteld voor het zich laten
ontwikkelen van een praktijk voor een collectieve in plaats van alleen een
individuele afwikkeling van zorgplichtclaims te begrijpen. Ook zijn in dezelfde
termen de in de ogen van aan mijn onderzoek deelnemende banken en
verzekeraars inclusief een bepaalde toezichthouder, steeds verder gaande
beschermende houding van geschilbeslechters en beleidsbepalers richting de
consument, beter te begrijpen. De beschermende houding bestaat volgens de
betreffende deelnemers aan mijn onderzoek uit de verhoging en/of de
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hoeveelheid van de toegekende schadevergoedingen. Ook constateer ik dat het
idee van ‘eigen verantwoordelijkheid’ als basisprincipe in het huidige wettelijk
kader vanuit een andere dan een juridische hoek bekritiseerd wordt. Deelnemers
aan mijn onderzoek delen de betreffende kritische inzichten ten opzichte van het
idee van de ‘eigen verantwoordelijkheid’ onder andere op basis van
gedragseconomische inzichten. Hieruit zou blijken dat de mens geen homo
economicus is die op rationele wijze keuzes maakt. Een mens maakt juist vaak
keuzes op basis van irrationele elementen (principes, gevoelens, basisbehoeften
et cetera.). (Thaler & Sunstein 2008). Mocht het zo zijn dat een mens op
irrationele wijze keuzes maakt, dan kan een consument niet in alle gevallen
worden aangesproken op zijn eigen verantwoordelijkheid bij het ontstaan van
schade, zo werd geredeneerd. Dit zou consequenties kunnen hebben voor
ontwerpen van beleid (wet- en regelgeving) en de uitoefening van de praktijk
gericht op massaclaimafwikkeling zoals geschilbeslechting en de categorisering
van gedupeerde klanten voor de toekenning van compensaties. (Broekhuizen
2016).

Conclusies
Na beantwoording van alle deelvragen kan ik concluderen dat het wettelijk
kader en de daarbinnen opererende praktijk met betrekking tot de afwikkeling
van zorgplichtclaims te weinig waarborgen kennen om een snelle,
gecontroleerde en met een duurzaam resultaat vormgegeven oplossing te
bereiken (finale sluiting) voor een (dreigende of reeds bestaande)
zorgplichtclaim. Hierdoor is de afwikkeling van zorgplichtclaims niet adequaat
te noemen. Een adequatere afwikkeling is een door de deelnemers aan mijn
onderzoek gemeenschappelijk gedragen wens die zij tijdens mijn onderzoek
hebben aangegeven. Deze gedeelde wens is van belang om de in het speelveld
aanwezige claimrisico’s zoveel mogelijk te beperken. Om zorgplichtclaims
adequater af te kunnen wikkelen zijn door de deelnemers drie globale
oplossingsrichtingen aangegeven:
1.

Het vergroten van de macht van claimorganisaties (te lezen als het
geven van meer armslag) door het aan hen toekennen van de
mogelijkheid om een collectieve schadevorderingsprocedure te voeren
in ruil voor het reguleren van deze organisaties.

2.

Een progressief optredende en creatief opererende toezichthouder op
het gebied van zorgplichtclaims.

3.

Het waarborgen van expertise op het gebied van zorgplichtclaims en
daaraan gelieerde kennisgebieden binnen alle actorgroepen in het
speelveld van de afwikkeling van zorgplichtclaims.
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Actoren hebben deze drie gedeelde oplossingsrichtingen soms nader ingevuld
door oplossingsopties aan te dragen. Maar over de invulling van de opties
verschilden ze veelal van mening. Soms werd er ook geen concrete invulling
voor een oplossingsrichting aangedragen.
Ondanks dat actoren in het speelveld van zorgplichtclaims de door hen
aangedragen en gedeelde oplossingsrichtingen grotendeels niet verder hebben
ingevuld, is het toch mogelijk op basis van de opgedane inzichten concretere
oplossingen te formuleren voor de zorgplichtclaimproblematiek. Dit is mogelijk
door de inzichten in ‘de drie schade en schandeculturen’ te koppelen aan de
resultaten van de responsieve evaluatie naar de werking van het
afwikkelingssysteem van zorgplichtclaims. Door op deze manier te werk te gaan
werd het mogelijk om conclusies te trekken over het geheel, waar de individuele
betrokkenen niet toe in staat zijn.
Een eerste conclusie, die volgt op de verschillende stappen in de analyse, ter
beantwoording van de hoofdvraag, is het feit dat de actoren in het speelveld
primair het voorkómen van zorgplichtclaims wensen vorm te geven op basis van
het huidig wettelijk kader. Voor het voorkómen van zorgplichtclaims is het
noodzaak meer transparantie toe te passen met betrekking tot klachten en
daaraan gekoppelde mogelijk uitgekeerde schadevergoedingen, compensaties en
coulancevergoedingen (‘klachten’). Alleen wanneer deze transparantie wordt
toegepast door diverse actorgroepen in het afwikkelingssysteem, kan namelijk
het aansprakelijkheidsrecht een preventieve werking laten zien. Deze
preventieve werking bestaat uit positieve gedragsverandering onder (potentiële)
schadeveroorzakers in de zin van het voorkómen van het ontwikkelen,
aanbieden en/of adviseren van gebrekkige producten en dienstverlening op de
financiële markten. Hierdoor wordt de totstandkoming van zorgplichtclaims in
de kiem gesmoord. Het creëren van meer transparantie met betrekking tot claims
kan binnen het actorenveld rekenen op draagvlak. Dit gezien het feit dat
transparantie aansluit bij door vele actoren gemeenschappelijk gedragen
normatieve overwegingen. Deze normatieve overwegingen bestaan ten eerste uit
de wens van voornamelijk financiële ondernemingen en geschilbeslechters om
verdere juridisering van de samenleving te voorkomen. Ten tweede past het
versterken van de preventieve werking van het aansprakelijkheidsrecht via het
toepassen van meer transparantie met betrekking tot klachten bij de wens van
diverse actoren om autonoom te kunnen blijven opereren. Ten slotte past het
toepassen van meer transparantie bij de door diverse actoren gedeelde
normatieve overweging om het privaatrechtelijk kader grotendeels gescheiden te
houden van het publiekrechtelijk kader waarbinnen actoren in het veld opereren.
Het publiekrechtelijk kader is, volgens diverse deelnemers aan het onderzoek
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ondersteund door literatuur, grotendeels bedoeld om toezicht mee uit te oefenen
en daarmee om onder andere zorgplichtclaims te voorkomen. Een
toezichthouder kan binnen haar toezichtstaak de afwikkeling van
zorgplichtclaims ondersteunen of bevorderen door informatie over klachten
helpen te verspreiden. Een voorbeeld van informatie die over klachten kan
worden verspreid betreft de inhoud van het feitenrapport van de Spaanse
toezichthouder CNMV. De AFM kan in Nederland een dergelijk feitenrapport
ook jaarlijks opstellen, al dan niet in samenwerking met onder toezicht staande
instellingen en het Kifid. Maar ook kunnen financiële ondernemingen en het
Kifid zelf de betreffende informatie op een website publiceren, al dan niet voor
en/of achteraf gecontroleerd door de AFM. Gedacht kan worden aan informatie
over:
a)
b)
c)
d)
e)
f)

Het aantal ontvangen klachten in een bepaald jaar.
Het aantal opgeloste, niet opgeloste maar wel in afwikkeling zijnde en
afgewezen klachten in een bepaald jaar.
De snelheid van de afwikkeling per soort klacht.
De stand van zaken van het proces (waar bevindt een klacht zich op
een bepaald moment in het afwikkelingsproces).
De oorzaak van een klacht (grondslag, gebrek in product of
dienstverlening).
Ontwikkelingen van bovenstaande punten door de jaren heen.

Met deze gegevens kunnen gedupeerden en hun vertegenwoordigers
(claimorganisaties) de kansen op een succesvolle juridische strijd berekenen en
wel of niet hun rechten geldend gaan maken. Ook kan de angst voor
precedentwerking van een uitspraak of aanzuigende werking van claims zorgen
voor de nodige gedragsverandering onder financiële ondernemingen. Na
invoering van transparantie met betrekking tot klachten kan het privaatrecht
naast het toezicht een effectieve bijdrage leveren aan het reduceren van
zorgplichtclaims. Maar ook de invoering van meer transparantievereisten zal,
net als het ontwikkelen van meer toezichtsmogelijkheden en de uitvoering
ervan, nooit volledig voorkómen dat gebrekkige producten en dienstverlening op
de financiële markten vóórkomen, zodat de kans op het ontstaan van
zorgplichtclaims blijft bestaan. Deelnemers aan mijn onderzoek beamen de
effectieve werking van het aansprakelijkheidsrecht en dat hierdoor het ontstaan
van zorgplichtclaims mogelijk wordt gereduceerd. Zij geven aan dat
ondernemingen die in aanraking zijn gekomen met zorgplichtclaims, vanwege
claimrisico’s en reputatieschade, kritischer naar hun producten- en
dienstverlening zijn gaan kijken.
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De reconstructie van de handelingstheorieën van de actorgroepen laat ten
tweede zien dat een adequate afwikkeling van zorglichtclaims, zoals de
actorgroepen dat allen wensen in de zin van sneller, meer gecontroleerd en met
de waarborg van een finaal resultaat, neerkomt op een mix van privaat- en
publiekrechtelijke afwikkelingsmethoden. De 3 door alle actorgroepen gedeelde
globale oplossingsrichtingen zijn namelijk slechts mogelijk te maken op basis
van deze mix. Hierbij is het creëren van een publiekrechtelijke bevoegdheid
voor een toezichthouder onvermijdelijk. Dit omdat het bereiken van een onder
alle betrokken actoren gedragen resultaat op basis van een uitsluitend
privaatrechtelijke afwikkeling een utopie lijkt gezien de teveel uit elkaar
lopende normatieve overwegingen onder actoren buiten maar ook zelfs binnen
een zelfde actorgroep. Voor een effectieve werking van het
aansprakelijkheidsrecht is namelijk, zoals hierboven betoogd, transparantie over
schadevergoedingen noodzakelijk. Ook is een gelijk speelveld tussen een
(potentiële) schadeveroorzaker en een gedupeerde klant noodzakelijk om zijn
recht te kunnen behalen. Terwijl vooral claimorganisaties belang hechten aan
transparantie vanwege de mogelijkheden die transparantie hen biedt om een
passend strategisch en financieel plan op te kunnen stellen, hechten veel andere
actorgroepen juist veel waarde aan geheimhouding van aspecten die met de
schadevergoeding te maken hebben. Het hechten aan geheimhouding door
andere actorgroepen, zoals met name de financiële ondernemingen en
toezichthouder(s), komt voort uit angst voor het oplopen van imagoverlies,
aansprakelijkheden, instabiliteit van de onderneming en/of ongewenste
concurrentie. Breder nog is de angst voor het ontstaan van een zogenaamde
claimcultuur zoals deze zich in Amerika zou hebben ontwikkeld via het
toepassen van steeds verdergaande transparantie over de inhoud en het proces
van de ont- en afwikkeling van zorgplichtclaims. Met betrekking tot de
verbreding van de toegang tot het recht zijn actoren het eens over vergroting van
de macht van of het geven van meer armslag aan claimorganisaties, maar
geloven sommigen van deze actoren weer niet in de noodzaak om de toegang tot
het recht te vergroten. Deze actoren werken het beginsel van de toegang tot het
recht juist tegen door (te) ver gaande reguleringseisen voor markttoegang te
stellen en door te pleiten voor de invoering van een Exclusieve
Belangenbehartiger. Hoe een effectieve mix van publiekrechtelijke en
privaatrechtelijke afwikkelingsmogelijkheden eruit moet komen te zien, licht ik
hieronder verder nader toe.
Een derde conclusie, voortvloeiende uit de vorige conclusie waarin ik heb
aangegeven
dat
een
mix
van
privaaten
publiekrechtelijke
afwikkelingsmethoden nodig is om zorgplichtclaims in de toekomst adequater te
kunnen beslechten, is dat het zinvol is om een claimorganisatie meer macht toe
te kennen, en daarmee meer armslag te geven. Op deze wijze kan een
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(potentiële) veroorzaker van de schade tot schikken worden bewogen. Hierdoor
kan het door de deelnemers aan het onderzoek gewenste proces van afwikkeling
worden versneld. Voor het bieden van meer armslag is het nodig de
mogelijkheid van een collectieve schadevordering te openen, inclusief de
mogelijkheid tot het uitbreiden van de financieringsmogelijkheden voor een
claimorganisatie. Deze twee mogelijkheden voor het bieden van meer armslag
voor claimorganisaties worden door vele deelnemers aan mijn onderzoek
ondersteund. De invulling van het bieden van meer armslag betekent volgens
aan mijn onderzoek deelnemende claimentiteiten dat no-cure-no-pay mogelijk
moet worden gemaakt voor advocaten. Ook betekent het bieden van meer
armslag in de ogen van claimentiteiten de inzet van rechtsbijstandverzekeraars
bij de afwikkeling van zorgplichtclaims. Anderzijds dienen volgens de
claimentiteiten ook claimorganisaties te waarborgen dat het klantbelang centraal
wordt gesteld. Zowel uit mijn onderzoek als uit dat van een
onderzoekscommissie uit Engeland en Wales komt naar voren dat hiervoor het
beste een onafhankelijke toezichthouder kan worden opgetuigd die (grotendeels)
wordt gefinancierd door de onder toezicht staande instellingen zelf. Om de
onafhankelijkheid maar ook de effectiviteit van de toezichthouder zo goed
mogelijk te waarborgen is het raadzaam deze niet onder de paraplu van een
bestaande toezichthouder of ministerie te plaatsen. Een specifiek zich op
claimorganisaties richtende toezichthouder dient voor het waarborgen van
effectiviteit sector-overstijgend te kunnen opereren in tegenstelling tot de in
Nederland opererende toezichthouders zoals de AFM, DNB, NZa (de
Nederlandse Zorgautoriteit) en de ACM. Het onderbrengen van deze
toezichthouder bij een specifiek binnen een bepaalde sector opererende
toezichthouder is daarom organisatorisch en financieel complex te noemen. Het
onder de vlag van een bepaald ministerie laten opereren van een
claimtoezichthouder, zoals in Engeland en Wales de praktijk is, blijkt volgens
onderzoek daar ook niet ideaal. Onafhankelijkheid van de Staat is van belang
om optimaal te kunnen functioneren als toezichthouder of in het algemeen als
zelfstandig bestuursorgaan. De financiering van de toezichthouder kan worden
vormgegeven op basis van de situatie zoals deze ook bestaat in Wales en
Engeland en bij de AFM. Opereren op basis van al bestaande en werkende
organisatiestructuren biedt voordelen met name op het gebied van
ontwikkelingskosten. Een onafhankelijk vormgegeven en opererende
toezichthouder betekent dat financiering plaatsvindt door de claimorganisaties
zelf (de onder toezicht staande instellingen). Ook is het van belang om de
inmenging van de Staat bij de uitvoering van het beleid, ook wanneer dit op
informele wijze plaatsvindt, te weerstaan.
De opgerichte claimtoezichthouder moet in zijn dagelijkse toezichtspraktijk
vervolgens toetsen aan vereisten voor de markttoegang en doorlopend toezicht
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uitoefenen. Uiteindelijk dient er een goede balans te worden gevonden tussen
regulering en mogelijkheden om de markt te kunnen betreden door deze
organisaties zodat zij in voldoende mate kunnen bijdragen aan de verbreding
van de toegang tot het recht. Dit betekent dat er goed moet worden gekeken naar
de mogelijkheden om ook nieuwe claimorganisaties een kans te geven de markt
te kunnen betreden waardoor de gezonde werking van concurrentie kan
plaatsvinden. In dit kader moet er ook kritisch gekeken worden naar de in het
wetsvoorstel motie Dijksma voorgestelde invoering van een soort lead plaintiffachtig stelsel (de Exclusieve Belangenbehartiger) in Nederland. Wanneer een
claimtoezichthouder wordt opgetuigd die zowel toetst voorafgaande aan als
tijdens de markttoegang, kan deze ervoor zorgdragen dat schadelijk gedrag
wordt geweerd al tijdens of zelfs voorafgaande aan onderhandelingen met een
potentiële schadeveroorzakende partij. Hierdoor kunnen er mogelijk minder
claimorganisaties onnodige transactiekosten veroorzaken dan in het geval van de
implementatie van een soort lead plaintiff-achtig stelsel. Onnodige en/of te hoge
transactiekosten kunnen worden veroorzaakt door bijvoorbeeld gedwongen
acties door financiële ondernemingen op het gebied van ondeugdelijke claims of
oneerlijke handelspraktijken. Overigens kunnen deze laatste nu ook al worden
ondervangen via de toepassing van de Wet oneerlijke handelspraktijken (Woh)
door de ACM op het gebied van dienstverlening door claimorganisaties met
betrekking tot zorgplichtclaims.
Ook is de bepaling van een Exclusieve Belangenbehartiger mogelijk lastig
vanwege het feit dat de afbakening van de reikwijdte van een zorgplichtclaim
moeilijk is te bepalen. Hoe namelijk een scheiding aan te brengen bij een keuze
voor een bepaald gebrek van een product en een passende juridische grondslag
wanneer er meerdere gebreken zijn en deze grotendeels met elkaar
samenhangen? Ook moet een claimorganisatie een zo groot mogelijke achterban
weten te verzamelen om te kunnen voldoen aan het begrip ‘representativiteit’ ex
artikel 3:305a lid 2 BW om zo in aanmerking te komen voor het zijn van een
Exclusieve Belangenbehartiger conform de door de wetgever voorgestelde
nieuwe collectieve actieprocedure. Het vergaren van een zo groot mogelijke
achterban botst met een vereiste van de collectieve actieprocedure om een
voldoende bepaalde omschrijving van de achterban te geven. Die omschrijving
is namelijk gekoppeld aan de probleemomschrijving en is complex van aard.
De invoering van een collectieve schadevorderingsactie kent als primaire
doelstelling om potentiële veroorzakers van schade te dwingen om een
schikkingsovereenkomst met (vertegenwoordigers van) gedupeerde klanten aan
te gaan. Eén van de obstakels die bestaan bij de potentiële veroorzakers van
schade betreft het feit dat er in Nederland geen mogelijkheid bestaat om met een
collectieve schikking een zorgplichtclaim finaal te beslechten. Met het finaal
beslechten wordt bedoeld het zich laten committeren van alle gedupeerde
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klanten met betrekking tot een betreffende zorgplichtclaim aan een collectieve
schikkingsovereenkomst, zodat daarna er zich geen nieuwe schadevorderingen
over dezelfde zorgplichtclaims meer kunnen voordoen. Tussen de actoren
bestaat overeenstemming over de wenselijkheid dat zo min mogelijk opt-outers
moeten overblijven na een door procespartijen (in het algemeen
claimorganisatie(s) versus potentiële schadeveroorzaker(s)) getroffen schikking.
Er bestaat echter onenigheid over de vraag hoe dit resultaat kan worden bereikt.
Ongeveer evenveel deelnemers geven aan voorstander te zijn voor het beperken
van de opt-out-mogelijkheden met betrekking tot een schikking als tegenstander.
De tegenstanders hameren op het behoud van de rechten van opt-outers en
koppelen deze aan de waarborgen voor de toegang tot het recht. De
tegenstanders hameren juist op het waarborgen van het maatschappelijk belang
dat volgens hen alleen kan worden gewaarborgd wanneer de rechten van optouters drastisch worden beperkt. Er lijkt sprake van een impasse onder de
deelnemers aan mijn onderzoek over het beperken van de rechten van optouters. Op basis van inzichten die ik heb opgedaan uit een reconstructie van de
handelingstheorieën van actoren in het speelveld van de afwikkeling van
zorgplichtclaims kan een vierde conclusie geven:
Om de impasse tussen de in het speelveld opererende actoren met betrekking
tot het opstellen van gedeelde oplossingen voor de opt-out-problematiek te
doorbreken, verdient het om voorkeur te gegeven aan het verstrekken van
passende informatie en/of het benaderen van gedupeerde klanten voor deelname
aan een schikking via op gedragseconomische inzichten vormgegeven
activeringsprogramma’s. Alleen hierdoor kan een door iedere actor gedragen
compromis worden bereikt voor het bereiken van een finaal resultaat voor
zorgplichtclaims. Deze oplossingsoptie past namelijk in enkele belangrijke en
grotendeels gedeelde normatieve overwegingen van de betrokken actoren in
deze kwestie die ten grondslag liggen aan de vormgeving van hun gewenste en
gedeelde oplossingsrichtingen. Zo blijft in geval van de toepassing van deze
oplossingsoptie voor de beperking van de groep opt-outers de toegang tot het
recht gewaarborgd, wordt verdere juridisering tegengegaan en blijft de
autonomie van de procespartijen in stand.
Bij het toepassen van de gedragseconomische inzichten en de uitvoering van
activeringsprogramma’s voor de benadering van gedupeerde klanten, kan
worden gedacht aan het opstellen en toepassen van een communicatie- of
benaderingsplan van klanten met een (potentiële) zorgplichtclaim. Bij de DSBafwikkeling is hier goede ervaring over opgedaan door betrokken partijen met
een goed resultaat.
Op basis van de reconstructie van de handelingstheorieën van de deelnemers
aan mijn onderzoek kan ik verder een vijfde conclusie trekken: de deelnemers
zouden het eens kunnen worden over de introductie van de toezichthouder in het
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afwikkelingssysteem. Redenen hiervoor zijn kort samengevat: (i) het raakvlak
met de missie en doelstelling van toezichthouders, (ii) de reducering van
transactiekosten (met name advocaatkosten), (iii) de versnelling van het proces,
(iv) het kunnen uitoefenen van enige controle op de afwikkeling, (v) de
verankering van het maatschappelijk belang en (vi) het indien nodig kunnen
beslechten achter gesloten deuren in verband met aanwezige koersgevoelige
informatie.
Maar bij de uitvoering van zijn rol op het gebied van zorgplichtclaims, is het
volgens de deelnemers aan mijn onderzoek ten eerste noodzakelijk dat een
toezichthouder zich anders gaat gedragen dan hij voorheen (lees de periode met
betrekking tot de uitvoering van het onderzoek – begin 2012 tot eind 2015) heeft
gedaan. Ook dient een toezichthouder zijn organisatiestructuur anders te gaan
inrichten. Alleen op deze wijze kan hij de benodigde autoriteit verkrijgen om het
door de actoren in het speelveld gewenste eindresultaat voor een zorgplichtclaim
te bereiken. De door deelnemers gewenste gedragsverandering komt neer op het
tonen van creativiteit en progressiviteit bij de uitoefening van handhavings- en
beïnvloedingsstrategieën. Hierbij moet ten eerste door een toezichthouder
‘openlijk’ worden geaccepteerd dat zowel het voorkómen als het afwikkelen van
zorgplichtclaims tot de missie en kerntaken van het toezicht behoren. Met
‘openlijk’ doel ik op transparantie (via jaarverslagen, persberichten etc.) over
door een toezichthouder gewenste en uitgevoerde acties op het gebied van
zorgplichtclaims en het raakvlak met zijn missie en kerntaken. Zorgplichtclaims
komen voort uit gebrekkige financiële producten en dienstverlening en hebben
direct en indirect effect op het functioneren van financiële ondernemingen. Die
effecten zijn niet beperkt tot de direct betrokken partijen, maar raken ook andere
ondernemingen binnen de financiële markten in verband met precedentwerking
en verwevenheid van de ondernemingen in de financiële sector. Effecten als
aanhoudend wantrouwen en zelfs instabiliteit met als worst case scenario een
faillissement van een of meerdere financiële ondernemingen komen voor. Het is
dan ook evident dat zowel AFM als DNB de bij het afwikkelen van
zorgplichtclaims betrokken partijen de rug niet kunnen toekeren. Dat geldt te
meer nu de huidige samenleving (vanwege de aanwezige voorzorgcultuur) juist
kijkt naar en actie verlangt van een toezichthouder om zorgplichtclaims te
voorkomen en om, indien deze toch zijn ontstaan, deze ook te helpen oplossen.
Dat helpen kan op basis van de huidige bevoegdheden. Zo kan een
toezichthouder feitenrapporten op een strategisch moment tijdens de of
vooruitlopende op een private afwikkeling van een zorgplichtclaim publiceren.
Verder kan een toezichthouder productherstelacties afdwingen, controleren en/of
zo mogelijk bijsturen. Ook kan een toezichthouder een IKP (intern
klachtenafwikkelingsproces) toetsen op procesmatige gronden. Ten slotte kan
een toezichthouder ook daadwerkelijk al dan niet op formele gronden een
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zorgplichtclaim finaal proberen te beslechten. DNB heeft hiervoor een zeer
globale wettelijke grondslag ex artikel 3:17 Wft met betrekking tot een
verwijzing naar de integere en beheerste bedrijfsvoering. Het globale karakter
van artikel 3:17 Wft brengt echter mee dat de kans dat zorgplichtclaims op basis
van dit artikel succesvol kunnen worden afgewikkeld, als marginaal moet
worden ingeschat. De inzet van dit artikel door de toezichthouder botst al snel
met het rechtszekerheidsbeginsel. Ook dragen de in Nederland aanwezige
normatieve overwegingen onder actoren in het speelveld van de afwikkeling van
zorgplichtclaims en afspraken op het gebied van de scheiding van publiek- en
privaatrecht bij aan de marginale kans om op basis van de genoemde
publiekrechtelijke normen zorgplichtclaims adequaat te beslechten, al is succes
niet bij voorbaat uitgesloten. Een toezichthouder, zoals de AFM, kan op basis
van zijn huidige handhavingsinstrumentarium al proberen om een
zorgplichtclaim te beslechten. De uitkomst van deze te nemen stap kan in
positieve zin meer duidelijkheid verschaffen over de reikwijdte van de
toepassing van de te handhaven normen. Hierdoor is de invoering van nieuwe
bevoegdheden in het kader van zorgplichtclaims mogelijk niet nodig. Wanneer
de inzet van de betreffende norm niet het gewenste positieve effectief laat zien,
kan worden overwogen om wel een nieuwe wettelijk verankerde bevoegdheid
op het gebied van claims te vragen aan de wetgever.
Een overgrote meerderheid van de actoren die voorstander is van een rol
voor een toezichthouder in het afwikkelingsspel van zorgplichtclaims, is
uiteindelijk voorstander van een op informele basis vormgegeven initiërende en
meer mediërende of procesbegeleidende rol voor een toezichthouder bij het
afwikkelen van zorgplichtclaims, zeker wanneer er meerdere potentiële
schadeveroorzakers in het spel zijn. Bij al deze te nemen acties kan een
toezichthouder ook een Commissie van Wijzen en/of de minister proberen in te
schakelen. Op informele basis kan een toezichthouder op deze wijze actoren tot
een schikking bewegen die op formele basis via toepassing van het
handhavingsinstrumentarium niet te bereiken is.
Maar de waarborg van het bereiken van een finaal resultaat kan hiermee
nooit worden bereikt. Het blijft in dit geval voor onder toezicht staande
instellingen een vrije keuze om al dan niet een schikking aan te gaan met
bijbehorende compensatie voor gedupeerde klanten. Om deze reden is het
raadzaam te overwegen een nieuwe bevoegdheid in te voeren voor een
toezichthouder op het gebied van de afwikkeling van zorgplichtclaims. Dit geldt
te meer wanneer er niet door de actoren wordt ingezet op het hanteren van meer
transparantie over klachten. Maar ook wanneer er geen collectieve
actievordering
wordt
ingevoerd
in
de
wet.
Plus
wanneer
financieringsmogelijkheden voor claimorganisaties niet worden uitgebreid. En
wanneer de invoering van een Exclusieve Belangenbehartiger niet wordt
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heroverwogen inclusief wanneer de rechten van opt-outers teveel worden
beperkt. De kans dat al de hiervoor genoemde aanpassingssuggesties voor het
afwikkelingssysteem van zorgplichtclaims niet worden overgenomen door de
wetgever acht ik groot. Redenen hiervoor zijn voornamelijk geënt op de
onvermijdbaarheid van een publiekrechtelijke bevoegdheid voor een
toezichthouder, vanwege de te ver uit elkaar liggende normatieve overwegingen
van de betrokken actorgroepen met betrekking tot het overnemen van vele van
deze aanpassingssuggesties. In geval van het niet overnemen van deze, uit de
reconstructie van de handelingstheorieën af te lijden, oplossingen voor de
problematiek van zorgplichtclaims, is de invoering van een formele rol voor een
toezichthouder in het afwikkelingssysteem van zorgplichtclaims een volgens de
actoren logisch te noemen en te accepteren stap. Deze zesde conclusie is
gebaseerd op de door actoren in het speelveld gewenste finaliteit en het daarin
verdisconteerde algemene belang (eerlijke verdeling van gelden) dat op een
andere manier niet kan worden bereikt. Hierdoor is de kans op het ontstaan van
claimrisico’s evident te noemen. Deze conclusie is mede gebaseerd op de kritiek
die door zowel deelnemers aan mijn onderzoek, als ook de Raad voor de
Rechtspraak (Rvdr) is geuit op het toekennen van een vergelijkbare bevoegdheid
aan een rechter. De gedeelde kritiek bestond onder meer uit het feit dat een
rechter zich dient te baseren op datgene wat de procespartijen aandragen. Daarin
wordt vaak het algemeen belang dat juist speelt bij de afwikkeling van
zorgplichtclaims gemist. Ook zijn zorgplichtclaims weerbarstig en complex van
aard met als gevolg hoge kosten voor het beslechten ervan voor de financier van
de rechterlijke organisatie: de Nederlandse Staat. Ten slotte mist de rechter voor
een adequate uitoefening van de beoogde bevoegdheid de nodige expertise en
vaardigheden en bestaan er rechtstatelijke bezwaren tegen het oppakken van een
rol met doorzettingsmacht door een rechter wanneer deze net als een
toezichthouder de gewenste ‘geslotendeurenstrategie’ hanteert. Kortom: omdat
een rechter de door actoren gewenste doorzettingsmacht met betrekking tot het
finaal dwingen te beslechten van zorgplichtclaims niet op zich kan nemen, ligt
deze rol op het bord van de toezichthouder. Daar kan nog aan worden
toegevoegd dat in het licht van het denken in de schade- en schandeculturen,
door de samenleving van een toezichthouder steeds meer actie op het gebied van
het zowel voorkomen als het (mee helpen) beslechten van zorgplichtclaims
wordt verlangd. Actoren in het speelveld hebben hiermee te ‘dealen’ en/of
kunnen hier ook dankbaar ‘gebruik’ van maken. Gebruik kunnen zij
bijvoorbeeld van een toezichthouder zijn handelen maken, via de kennis die een
toezichthouder heeft van de vormgeving en werking van financiële producten en
dienstverlening met bijbehorende zorgplichten. Maar ook past het toekennen van
een publiekrechtelijke bevoegdheid aan een toezichthouder bij de door iedere
actor gedeelde normatieve overweging dat de beslechting van een
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zorgplichtclaim een maatschappelijk vraagstuk betreft over een eerlijke
verdeling van gelden onder grote groepen mensen in de samenleving. Een
dergelijk vraagstuk kan niet gemakkelijk via een privaatrechtelijke weg worden
afgewikkeld. Zo’n weg kan namelijk niet zowel de door actoren gewenste en
voor de nodige stabiliteit noodzakelijke ‘geslotendeurenstrategie’ waarborgen,
als een eerlijke verdeling bewerkstelligen voor iedere betrokken groep uit de
samenleving. Een toezichthouder kan daarentegen deze twee vereisten wel in de
totstandkoming van een overeenkomst voor beslechting van een zorgplichtclaim
meenemen. Ook kan een toezichthouder de door vele actoren gewenste
maatwerk op macroniveau of categorisering van zorgplichtclaims (laten)
toepassen. Dit kan hij doen via het geven van een aanwijzing aan de betreffende
onder toezicht staande instellingen en/of via het (laten) inhuren van externe
experts op dit gebied. Ook kan een toezichthouder eigen expertise mogelijk op
dit gebied inbrengen in het eindresultaat. Verder kan nog worden genoemd dat
een publiekrechtelijke bevoegdheid voor een toezichthouder de angst voor een
verdere ontwikkeling van een zogenaamde claimcultuur in Nederland onder met
name financiële ondernemingen kan helpen wegnemen. Het wegnemen van de
angst voor het zich verder uitkristalliseren van een met Amerika vergelijkbare
claimcultuur kan een toezichthouder bewerkstelligen via het voeren van
onderhandelingen met claimorganisaties en het bevorderen van een snelle
schikking waarin iedereen zich kan vinden. Dit proces kan sneller en met minder
kosten gepaard gaan dan de weg van beslechting van zorgplichtclaims via de
rechterlijke organisatie of het Kifid.
Over een nadere invulling van een formele bevoegdheid voor een
toezichthouder op het gebied van zorgplichtclaims zijn de deelnemers aan het
onderzoek het niet eens geworden. Wel is een grote groep, die voorstander is
van de toekenning van een specifiek op zorgplichtclaims gebaseerde
bevoegdheid aan een toezichthouder, ook voorstander van de invoering van een
soort compensatiebevoegdheid. Deze bevoegdheid komt globaal neer op het via
een aanwijzing kunnen dwingen van een onder toezicht staande instelling om
binnen een bepaalde termijn over te gaan tot het compenseren van klanten met
schade die is opgelopen door de aanschaf of het afnemen van gebrekkige
producten en/of diensteverlening. Inspiratie voor een concrete vormgeving van
een compensatiebevoegdheid werd door de deelnemers geput uit de
bevoegdheden van de Securities and Exchange Commission (SEC) uit de
Verenigde Staten, de Central Bank of Ireland (CBI) en de bevoegdheden van de
Financial Conduct Authority (FCA) uit Engeland en Wales. Ook is door de
deelnemers gewezen op het mogelijk adapteren van de mogelijkheid die in de
Verenigde Staten bestaat met betrekking tot het creëren van een limited fund via
het volgen van een Mandatory class action van Rule 23(b)(1)(B) – procedure.
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Gezien de door de actoren gewenste snelheid, controle en finale sluiting van
een zorgplichtclaim in combinatie met de uit een reconstructie van de
handelingstheorieën van deelnemers aan het onderzoek gedestilleerde
normatieve overwegingen, is het noodzakelijk om een strikte
reikwijdteafbakening voor een compensatiebevoegdheid te creëren. Een
voorbeeld van zo’n strikte reikwijdteafbakening is lid 3 van artikel 4:24a Wft.
De AFM kan de algemene zorgplicht slechts effectief toepassen via het geven
van een aanwijzing ex artikel 1:75 Wft in geval van evidente misstanden die het
vertrouwen in de financiële dienstverlener of in de financiële markten kunnen
schaden. Alleen door middel van het invoeren van een strikte
reikwijdteafbakening van een eventuele compensatiebevoegdheid kan veelal
tegemoet gekomen worden aan de door actoren genoemde normatieve
elementen
die
acceptatie
voor
de
totstandkoming
van
een
compensatiebevoegdheid belemmeren maar ook wenselijk achten. Aanhangers
van normatieve overwegingen zoals het behoud van partijautonomie kunnen de
bevoegdheid accepteren omdat hen overwegend de vrijheid blijft gegund om op
basis van onderlinge overeenstemming en/of door middel van het voeren van
een collectieve actieprocedure tot compensatie voor gedupeerde klanten over te
gaan. Deze aanhangers wensen ook in geval van de aanwezigheid van
claimrisico’s een meer op basis van het algemeen belang en achter gesloten
deuren vormgegeven afwikkelingsresultaat. Dit resultaat kan, zoals eerder
aangegeven, alleen worden bereikt via een publiekrechtelijk vormgegeven
compensatiebevoegdheid voor een toezichthouder. Een resultaat waarin het
maatschappelijk belang is verankerd bestaat uiteindelijk uit een voor iedere actor
(direct en indirect betrokken bij de afwikkeling van zorgplichtclaims) zo
optimaal mogelijk en eerlijk vormgegeven resultaat dat in balans staat ten
opzichte van de belangen van de andere stakeholders. Op deze wijze kan
worden voorkomen dat een bepaalde actorgroep via een ‘te grote greep uit de
kas’ de belangen van de andere actorgroepen teveel beschadigd. Voor
vergelijkbare discussies verwijs ik graag naar de discussies over de pensioenen
en de belangen van verschillende generaties bij een verdeling van de
‘pensioenpot’.
Voor alle gevallen die buiten de reikwijdte van de betreffende bevoegdheid
zullen vallen is het raadzaam dat de toezichthouder de gewenste progressiviteit
en creativiteit toont bij het hanteren van het huidig handhavings- en
beïnvloedingsinstrumentarium. Hierbij dient een toezichthouder de nodig lef te
tonen en expertise zich eigen te maken om een zorgplichtclaim op basis van zijn
huidige bevoegdheden af te wikkelen. Voor een passende uitleg van het begrip
‘lef’ verwijs ik graag naar Kant in zijn geschriften over de Verlichting uit 1784.
Een toezichthouder dient in geval van optreden buiten de reikwijdte van een
mogelijke compensatiebevoegdheid via de inzet van zijn huidige
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handhavingsinstrumentarium en beïnvloedingsstrategieën, al dan niet door
middel van het bewandelen van een gerechtelijke procedure, de exacte
reikwijdte en toepassing ervan vast te stellen. Op basis van een mogelijke
evaluatie van de compensatiebevoegdheid kan de hierin opgenomen
reikwijdtebepaling weer worden aangepast aan de wensen en behoeften vanuit
de praktijk die zijn gevormd op basis van zowel de toepassing van de in het
bestuursrecht verankerde compensatiebevoegdheid als de toepassing van het
huidig handhavings- en beïnvloedingsinstrumentarium van een toezichthouder.
Om aan de in hierboven omschreven aanpassingen in het systeem te kunnen
voldoen, dienen volgens de deelnemers aan mijn onderzoek verder alle
actorgroepen voldoende kennis en ervaring (‘expertise’) op het gebied van het
afwikkelen van zorgplichtclaims te verankeren in hun organisatie. Tevens moet
daarbij gedacht worden aan het verankeren van expertise op het gebied van het
kunnen ontdekken en analyseren van claimrisico’s. Onder deze expertise vallen
kennisgebieden zoals risicomanagement, productontwikkeling, data-analyse,
gedragseconomie en bijvoorbeeld het faillissementsrecht. Wanneer het
verankeren van de benodigde expertise niet gebeurt, worden suboptimale
resultaten bereikt bij de afwikkeling van zorgplichtclaims. In de huidige praktijk
ebt volgens de deelnemers aan mijn onderzoek expertise op het gebied van de
afwikkeling van zorgplichtclaims te snel weg of wordt zij ondergewaardeerd of
niet goed genoeg in een organisatiestructuur verankerd, zodat het niet adequaat
genoeg kan bijdragen aan een optimaal te behalen resultaat. Deelnemers aan
mijn onderzoek hebben hierop aangegeven aanpassingen te willen zien in ten
eerste de organisatiestructuren en processen van de actoren in het
afwikkelingssysteem. Ten tweede aan de daaraan gelieerde groeimogelijkheden
binnen die organisaties voor experts op het gebied van zorgplichtclaims en ten
derde de daaraan gekoppelde voor het signaleren en kunnen beoordelen van
claimrisico’s noodzakelijke expertisegebieden. De groeimogelijkheden dienen
zowel in functie (inzetbaarheid en zichtbaarheid bij besluitvorming) als salaris te
worden vormgegeven.
Op basis van de noodzaak die de deelnemers aan mijn onderzoek hebben
aangegeven om expertise beter te waarborgen bij de afwikkeling en het
voorkomen van zorgplichtclaims, kom ik op een daaraan gekoppeld onderwerp:
dat van een te hanteren toezichtstrategie. Voor het adequater kunnen benutten
van de mogelijkheden die experts bieden met betrekking tot het signaleren,
analyseren en de omgang met claimrisico’s en zorgplichtclaims, is het in geval
van een toezichthouder (in casu specifiek de AFM), noodzakelijk om kritisch
daarnaar te gaan kijken. Deze conclusie baseer ik op een koppeling van
inzichten die ik heb opgedaan uit de lezing van wetenschappelijke literatuur
over toezichtstrategieën, risicomanagement en de omgang met professionals op
de werkvloer met inzichten op basis van de reconstructie van
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handelingstheorieën van deelnemers aan mijn onderzoek. De AFM hanteert de
Sparrow-methode bij de keuze hoe en wanneer te opereren. Volgens deze
methode moet het toezicht analytisch en conceptueel aangepakt worden: eerst
moet een analyse worden gemaakt van wat er in een sector (een
toezichtsdomein) aan de hand is, daarbinnen worden risicoanalyses gemaakt
waarmee prioriteiten gedefinieerd en gekozen worden, waarna de
organisatie daar naar kan worden ingericht. Sparrow geeft daar de volgende
benaming aan: (Scanning, Analysis, Response, Assessment).(zie Sparrow 2000)
De risicoanalyses behoren onderdeel te zijn van de communicatie met de
sector en het streven naar een gedeelde duiding van de risico’s behoort
aan concrete uitvoerende activiteiten vooraf te gaan. (‘Make Problemsolving
an operational method for the working on the world, not a managerial
method for working on the organization’) (aldus Sparrow 2000). Bij de
probleemgerichte benadering hoort nauwkeurige aandacht voor criteria
waarmee resultaten beoordeeld kunnen worden. Deze via kwantitatieve
methoden
en
op
het
proces
gebaseerde
uit
te
voeren
toezichtsmethodiek is 10 jaar lang in Nederland omarmd. Dit onder
andere omdat Sparrow heeft aangetoond dat tussen de omvang en
intensiteit van handhaving en de ontwikkeling van de te handhaven
problemen een zwakke relatie bestond. Handhaving is duur en dus
werden andere en effectievere methoden om onder toezicht staande
instellingen te bewegen zich conform de wet te gedragen omarmt. Maar het
risicogestuurde toezicht van Sparrow kent veel nadelen zoals het doodslaan
van de waarde van een noodzakelijke expert zoals door Power nader is
toegelicht. Doordat de kennis en ervaring van een expert onvoldoende wordt
meegenomen in het risicogestuurde toezicht (er wordt te weinig of
ineffectief naar experts geluisterd), kunnen belangrijke risico’s worden
gemist zoals de Rentederivatenaffaire heeft aangetoond.
Om voor het bereiken van een goed resultaat het daarvoor
noodzakelijke kritische en creatieve denken van experts niet teveel te beknotten
dient deze wijze van denken beter te worden ingepast in de door de AFM
gehanteerde processen voor de totstandkoming van resultaten. Ook dient de
input van experts niet te worden beknot omdat hun output meetbaar moet
zijn of moet passen in kwantitatieve onderzoeksmodellen. Het is anders
namelijk te gemakkelijk voor een toezichthouder en met name het daar binnen
opererende management, om de resultaten van deze modellen naar de hand te
zetten. Power geeft daarom aan dat bedrijven en overheden, waartoe een
toezichthouder ook behoort, zich meer moeten opstellen als laboratoria in
plaats van als verzekeringsmaatschappijen. Op deze wijze kan een organisatie
in geval van een affaire adequater rekenschap geven en verantwoording
afleggen van haar eventuele betrokkenheid bij het ontstaan ervan. Dit
vanwege de behoefte hieraan vanuit de samenleving. Juridisch gezien
is
zij
dan
vervolgens
gevrijwaard
van
eventuele
aansprakelijkheden. Begrip voor eventueel falen van de toezichthouder zal
op deze wijze eerder worden verkregen dan via het ontkennen van falen of
het
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summier erkennen ervan zonder aanpassingen van de organisatiestructuur te
openbaren en het versneld doorvoeren van oplossingen voor de ontstane
problematiek. De kans op imagoverlies kan via openheid of het toepassen van
transparantie en een duidelijke en goed gefundeerde argumentatie van gemaakte
keuzes ook verminderen omdat deze transparantie als een grote gedeelde waarde
in de samenleving kan worden beschouwd.
Naast een toezichthouder, bank en verzekeraar moeten volgens de actoren
in het afwikkelingsysteem van zorgplichtclaims ook de rechterlijke organisatie
en de Orde van Advocaten een bijdrage leveren aan het verbeteren van
de afwikkeling van deze claims. Zij dienen meer specialistische kennis
onder rechters en advocaten op het gebied van de werking van financiële
markten in het algemeen, en van zorgplichtclaims in het bijzonder te
waarborgen. Dat het waarborgen van expertise op het terrein van de rechter
en de advocaat een bijdrage levert aan verbetering van de kwaliteit en
efficiëntie van de rechtsgang, is aangetoond door Van Velthoven in 2005. Uit
zijn bevindingen blijkt dat er een aantoonbaar verband bestaat tussen
een hoogwaardige juridische infrastructuur en economische groei. In een
land waar eigendomsrechten goed worden beschermd en contracten worden
nageleefd, wordt meer geïnvesteerd. Een goede rechtspraak (en daarmee ook
het waarborgen van expertise op het gebied van zorgplichtclaims binnen
de
rechtspraak)
–
hetgeen
een
wisselwerking tussen een
geschilbeslechter en een advocaat vereist – draagt bij aan een goed
vestigingsklimaat.
De volgende opties zijn door deelnemers in mijn onderzoek genoemd om
de benodigde specialistische kennis en ervaring op het gebied van
zorgplichtclaims te verdisconteren in een oordeel van een rechter en in de
strategie inclusief de processtukken van advocaten:
(i)
Samenwerking tussen rechters onderling.
(ii)
Het accepteren van meer onderlinge hiërarchie.
(iii)
Het oprichten van een speciale kamer voor de afwikkeling van
privaatrechtelijke financiële geschillen.
(iv)
Door het beter en meer inwinnen van de benodigde expertise
anderszins.
De door actoren gewenste aanscherping van de samenwerking tussen rechters
met betrekking tot zorgplichtclaims betekent dat een rechter in eerste aanleg
zich zoveel mogelijk moet committeren aan een uitspraak op zijn zaak door een
uitspraak van het Gerechtshof op een vergelijkbare casus. Verder is door de
actoren de optie aangedragen met betrekking tot het concreet verankeren van
expertise in een uitspraak van specifiek rechters. Een rechter dient zich in de
ogen van actoren in het afwikkelingssysteem voorafgaande aan een procedure of
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doorlopend te laten inlichten door experts. Dat kan bijvoorbeeld wanneer een
toezichthouder tijdens het verloop van een zorgplichtclaimprocedure een
feitenrapport publiceert. Of wanneer een of beide toezichthouders als
deskundigen wordt opgeroepen. Een andere optie ter versterking van de
expertise van geschilbeslechters en advocaten is het verlenen van een amicus
curiae-bevoegdheid aan één of beide toezichthouders – welke rol thans al
bestaat voor de ACM wanneer naar haar inzicht het (materiële)
mededingingsrecht onjuist wordt uitgelegd en/of wordt toegepast. Deze
bevoegdheid van de ACM kent haar grondslag in artikel 15 lid 3 van de
Verordening (EG) nr. 1/2003 en is in de Nederlandse wetgeving
geïmplementeerd via artikel 8:45a Algemene wet bestuursrecht (Awb). Naast de
ACM kent ook de Europese Commissie een vergelijkbare bevoegdheid. De
opmerkingen van de ACM en/of de Europese Commissie zijn adviserend voor
de rechter en niet bindend. In het geval van zorgplichtclaims lijkt het gezien de
omschrijving van de wettelijke taak van de AFM logisch om een dergelijke
(maar niet geheel vergelijkbare) bevoegdheid in eerste instantie aan de AFM toe
te kennen. Omdat de bevoegdheid in het geval van zorgplichtclaims niet vanuit
het Europese recht in de Nederlandse wet- en regelgeving behoeft te worden
geïmplementeerd, kan de inmengingsoptie voor de Europese Commissie er
mogelijk buiten gehouden worden. Dit kan om politieke redenen wenselijk
worden geacht. De AFM kan via een amicus curiae-bevoegdheid, wanneer zij
de tijd daarvoor rijp acht, haar zienswijze over een bepaalde inhoudelijke
kwestie behorende bij een zorgplichtclaim geven aan een geschilbeslechter en de
betrokken procespartijen. De zienswijze kan betrekking hebben op de
productvormgeving of dienstverlening en daarbij behorende zorgplichtinvulling.
De zienswijze kan echter ook bestaan uit de resultaten van een onderzoek naar
de verwevenheid van een procespartij met andere financiële ondernemingen en
naar een causaal verband tussen het toekennen van een bepaalde
compensatienorm en instabiliteit binnen de financiële sector als geheel.
De discussie over een verbetering van de samenwerking tussen rechters heeft
tot op heden geresulteerd in het voorstel om, zoals ook door deelnemers aan
mijn onderzoek is aangedragen, een speciale kamer in Amsterdam voor de
afwikkeling van privaatrechtelijke financiële geschillen op te richten. Het
voorstel concentreert civiele geschillen over het verlenen van een
beleggingsdienst, het verrichten van een beleggingsactiviteit of het aanbieden
van effecten aan het publiek in de zin van artikel 5:1 Wft bij de rechtbank
Amsterdam. De totstandkoming van deze speciale kamer was in eerste instantie
beoogd op 1 juli 2018. Op basis van een verlaat extra advies van de Raad voor
de rechtspraak is de inwerkingtreding van artikel 1:23a Wft echter voor
onbepaalde termijn uitgesteld.
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De oprichting van een speciale kamer voor de afwikkeling van
privaatrechtelijke financiële geschillen is hiervoor volgens de deelnemers aan
mijn onderzoek essentieel. Voor een goede afwikkeling van zorgplichtclaims
achten zij het echter ook nodig dat advocaten zich beter specialiseren,
medewerkers van hun cliënten met passende kennis meenemen naar een zitting
en niet op elke processlak zout leggen zodat een proces ook zijn voortgang
behoudt.
De reconstructie van de handelingstheorieën van de actorgroepen laat ten
slotte zien dat een adequate afwikkeling van zorglichtclaims, zoals de
actorgroepen dat allen wensen in de zin van sneller, meer gecontroleerd en met
de waarborg van een finaal resultaat, neerkomt op een mix van privaat- en
publiekrechtelijke afwikkelingsmethoden. De 3 door alle actorgroepen gedeelde
globale oplossingsrichtingen zijn namelijk slechts mogelijk te maken op basis
van deze mix. Hierbij is het creëren van een publiekrechtelijke bevoegdheid
voor een toezichthouder waarschijnlijk onvermijdelijk. Dit omdat het bereiken
van een onder alle betrokken actoren gedragen resultaat op basis van een
uitsluitend privaatrechtelijke afwikkeling een utopie lijkt gezien de teveel uit
elkaar lopende normatieve overwegingen onder actoren buiten maar ook zelfs
binnen een zelfde actorgroep. Het is niet waarschijnlijk te achten dat actoren een
voor het creëren van een goed werkende privaatrechtelijke afwikkeling (met
daarbij een volledige preventieve werking van het aansprakelijkheidsrecht)
gedragen resultaat zullen bereiken. Wel is het mogelijk om een goed werkend
afwikkelingssysteem voor zorgplichtclaims te bereiken via een mix van privaaten publiekrechtelijke afwikkelingsmethoden.

Reflectie en discussie
De assumptie onder bovenstaande analyse is dat de getrokken conclusies kunnen
worden vertaald in maatregelen die kunnen bogen op draagvlak, hoewel niet alle
actoren binnen alle actorgroepen het met alle oplossingen eens zullen zijn. Daar
zijn immers de normatieve overwegingen binnen de actorgroepen te verschillend
voor gebleken. De geconstateerde ‘congruentie’ tussen de opvattingen van de
verschillende betrokkenen over wat concreet wenselijk is om te doen doet
vermoeden dat er voldoende basis is voor het praktisch uitwerken van de
geformuleerde mogelijkheden. Of dat inderdaad het geval zal zijn, zal moeten
blijken in de praktijk. De proof of the pudding is natuurlijk in the eating. Naar
de mate waarin het beter blijkt te kloppen, is tentatief nóg een conclusie te
trekken, namelijk ten aanzien van de totstandkoming van wet- en regelgeving en
ten aanzien van evaluaties van al ingevoerd beleid ter verbetering ervan en/of
om het effect ervan te meten op basis waarvan het beleid kan worden aangepast.
Deze conclusie betreft het verschil tussen de uitkomst van mijn onderzoek en dat
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van de minister van Veiligheid en Justitie met betrekking tot de vormgeving van
beleid voor de afwikkeling van massaclaims waaronder ook zorgplichtclaims
vallen (wetsvoorstel motie Dijksma).
Dat er verschillen tussen de in dit onderzoek aan het licht gekomen globale
oplossingsrichtingen en het door de minister van Veiligheid en Justitie
ingediende wetsvoorstel bestaan, wordt mogelijk veroorzaakt door de selectie
van de deelnemers die hun wensen voor aanpassingen van het huidig wettelijk
kader mochten doorgeven. Ik heb mijn selectieproces gebaseerd een responsieve
evaluatie. Deze methode kent als doel het verkrijgen van een zo breed mogelijk
draagvlak voor oplossingen van een probleem binnen een specifiek actorenveld.
Hierdoor heb ik geprobeerd te voorkomen dat bij bepaalde actoren in het
speelveld het gevoel van buitensluiting zou ontstaan ten aanzien van de
totstandbrenging van aanpassingen in de afwikkeling van zorgplichtclaims
(praktijk en wettelijk kader). Een gevoel van buitensluiting onder bepaalde
actoren in het speelveld kan in latere instantie leiden tot verzet tegen de door de
wetgever voorgestelde aanpassingen. Het lijkt erop dat het ministerie van
Veiligheid en Justitie niet een dergelijke methode met bijbehorende
selectiecriteria heeft toegepast bij zowel de opstelling van het concept voorstel
van wet, als bij de totstandkoming van het daadwerkelijke wetsvoorstel op basis
van openbaar gemaakte adviezen van een expertgroep. Er is namelijk zowel
grote weerstand ontstaan tijdens de consultatiefase als na publicatie van het
wetsvoorstel onder bepaalde belangrijke actoren in het speelveld. Deze
weerstand bestond onder andere bij de geschilbeslechters en claimorganisaties.
Voor het bereiken van een breed draagvlak onder alle actoren in het speelveld,
met betrekking tot aanpassingen in de praktijk en het wettelijk kader van
zorgplichtclaims, heb ik enkele belangrijke criteria toegepast. Deze criteria zijn
met name het spreken van een van te voren zorgvuldig geselecteerde groep
adviseurs van beleidsbepalers binnen een representatief aantal organisaties uit
het veld naast vertegenwoordigers van brancheorganisaties en de beleidsbepalers
van een financiële onderneming (zoals de CEO’s). Brancheorganisaties dragen
vaak het belang uit van het meest conservatieve lid van die organisaties, en
beleidsbepalers van een financiële onderneming hebben vaak naast het
bedrijfsbelang óók een eigen belang dat een rol speelt bij hun zienswijze op
verandering van beleid, zoals gezichtsverlies of het risico van persoonlijke
(bestuurders-) aansprakelijkheid. Dat ligt juridisch, maar ook vanuit een
communicatieperspectief bezien anders bij de direct daaronder werkende
adviseurs. Eigen belang in de zin van imagoverlies of aansprakelijkheden zijn
hier daarom mogelijk minder aanwezig waardoor het bedrijfsbelang bij hen op
een zuiverder wijze naar voren komt dan bij een directe beleidsbepaler het geval
is. Verder moet voor het bereiken van voldoende draagvlak met betrekking tot
het resultaat van een evaluatie zoveel mogelijk transparantie worden toegepast.

48

34

Onder het begrip ‘evaluatie’ begrijp ik zowel het evalueren van bestaand beleid
als het opstellen van nieuw beleid in de zin van het ontwikkelen van nieuwe
wet- en regelgeving. Transparantie dient te zien op de aard van de deelnemers,
de keuzes met betrekking tot de gekozen reikwijdte bij de selectie van de
deelnemers en het evaluatieproces zelf. Hierbij dient zoveel mogelijk openbare
verantwoording te worden afgelegd over wie, hoe en wanneer is gevraagd met
betrekking tot zijn of haar zienswijze over de betreffende materie.
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1.

Inleiding

1.1

Introductie ‘zorgplichtclaims’

(Dreigende of reeds bestaande) zorgplichtclaims1 vormen het object van mijn
onderzoek. Ze vormen een typisch voorbeeld van wat in politicologische
literatuur wordt aangeduid als een ‘ontembaar’ probleem:2 niet alleen ontbreekt
consensus over hoe het probleem precies kan worden geduid en opgelost – er is
onenigheid over waarden en onzekerheid over feiten3 – maar ook ligt de
zogenaamde doorzettingsmacht4 om te komen tot een oplossing niet in één hand.
Zorgplichtclaims kunnen voortvloeien uit gelijksoortige5 financiële producten
die in groten getale aan klanten6 van een financiële onderneming7 zijn verkocht
(aangeboden of geadviseerd).8 Vanaf halverwege de jaren negentig zijn in
Nederland beleggingsverzekeringen, rentederivaten en aandelenleaseproducten
verkocht aan klanten waarvan een gedeelte achteraf gebreken bleek te vertonen
in de productvormgeving,9 de informatieverstrekking (bijvoorbeeld het
brochuremateriaal) en/of de advisering.10 Discussies hierover leidden tot diverse
‘affaires’,
zoals
de
Aandelenlease-affaire,
de
DSB-affaire,
de
Woekerpolisaffaire, Rentederivatenaffaire en meer recent de Boeterenteaffaire.11 Wie denkt dat dit soort affaires ooit tot het verleden zullen behoren
1

2
3
4
5

6
7

8
9

10

11

Zorgplichtclaims vormen een onderdeel van massaclaims of massaschade. Voor het
begrip ‘massaschade’ verwijs ik naar Tzankova 2007, p. 1-2. Het begrip
‘zorgplichtclaims’ leg ik nader uit in deze paragraaf en in bijlage D.
Rittel & Webber 1973, p. 155-169.
Hoppe & Hisschemöller 1995, p. 40-60.
Abma & In ’t Veld 2001.
Met betrekking tot een nadere invulling van het begrip ‘gelijksoortig’ ex art. 3:305a lid 1
BW ga ik uit van de uitleg hiervan zoals gegeven in: Rb. Haarlem 5 februari 2002, JOR
2002, 102. Zie ook HR 23 december 2005, NJ 2006/289. Zie ook bijlage D.
Zie voor een nadere uitleg van het begrip (gedupeerde) ‘klant’ bijlage D.
Ik beperk mij in mijn onderzoek bij het begrip financiële ondernemingen tot banken en
verzekeraars. Zie voor nadere toelichting op het begrip ‘financiële ondernemingen bijlage
D.
Zie voor de uitleg van de begrippen aanbieden en adviseren art. 1:1 Wft.
Met gebreken in de productvormgeving doel ik op de situatie waarin er sprake is van een
mix van elementen in het product die, ongeacht de externe omstandigheden, zoals de
volatiliteit op de financiële markten, nooit ervoor kan zorgen dat het oorspronkelijke doel
dat de klant met zijn adviseur binnen een specifiek tijdschema is overeengekomen, kan
worden behaald.
Onder gebrekkige advisering versta ik het feit dat het product niet past bij het publiek of
een specifieke klant. Een product kan in de kern gezond zijn maar gezien de risico’s die
eraan verbonden zitten niet geschikt voor een klant of een groep klanten in een specifieke
situatie.
De Horde 2015; De Horde & Lalkens 2015; Bökkerink 2015; Logger & Weijnen 2015; L.
Arts, J. Dobber & W. Keuning 2016 en ‘TROS Radar’ 20 maart 2017.
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vanwege steeds verdergaande toezichts- wet en regelgeving is waarschijnlijk te
optimistisch: het risico op massaschade op de financiële markten kan naar zijn
aard niet volledig worden uitgebannen. Dit omdat dit risico12 wezenlijk
verbonden is met de ontwikkeling en vernieuwing van financiële producten.13
De markt voor financiële producten kan zelfs stil komen te staan wanneer het
juridische kader voor handhaving waterdicht zou zijn.14 Ook kan te veel toezicht
de burger mogelijk passief maken en niet meer alert genoeg laten wezen om
zelfstandig risico’s te kunnen inschatten.15 Toezicht kan er vervolgens wel voor
zorgdragen dat een burger passende keuzes maakt voor het behalen van zijn
beoogde doelstelling zoals het kunnen afbetalen van een hypotheek binnen x
jaren.16 Bijvoorbeeld door het bevorderen van heldere productinformatie. Maar
ook kan de overheid, meer dan tot op heden het geval is, de burger mogelijk
uitleggen dat een samenleving zonder fouten niet bestaat. Fouten met schade tot
gevolg die niet altijd kan en moet worden gerepareerd volgens het uitgangspunt
van het Nederlandse schadevergoedingsrecht.17 Het kunnen maken van fouten is
wetenschappelijk aangetoond essentieel om tot verbeteringen in resultaten te
kunnen komen en te kunnen groeien als samenleving in zijn geheel.18 Om al
deze redenen is en blijft de discussie over de problematiek en oplossingen van
zorgplichtclaims actueel.
De problematiek rond de betreffende affaires kent verder een geheel
eigensoortige dynamiek, die de ‘ontembaarheid’ van deze problemen vergroot.
Ontevreden klanten kunnen claims, die een onderdeel vormen van de
desbetreffende affaires, zowel individueel als in collectief verband laten
afwikkelen. Een klacht over een gebrek in de productvormgeving,
informatieverstrekking of advisering heeft kans uit te groeien tot een
‘zorgplichtclaim’ wanneer er sprake is van gelijksoortigheid in deze gebreken.
In zo’n geval kan een klacht gebaseerd op een of meer van deze gebreken via
12

13
14
15
16

17

18

Voor de term 'risico' verwijs ik met name naar Adams 1995, p. 8 e.v. inclusief bijlage D.
Vanwege de nauwe verbondenheid tussen ontwikkeling en innovatie inclusief
wantrouwen van consumenten en beleggers (en dus hun gedrag) op de financiële markten,
zijn risico's gerelateerd aan de massaclaims niet meetbaar via het toepassen van alleen
kwantitatief onderzoek. Inzichten vanuit kwalitatief onderzoek gecombineerd met de
resultaten van kwantitatief onderzoek zullen de beste resultaten met betrekking tot
schattingen van de risico’s op de financiële markten laten zien. Aldus Adams 1995.
Vgl. Mertens 2003, p. 20.
Vgl. Porrini & Ramello 2010, p. 21.
Mertens 2003, p. 20-21.
Mertens 2003, p. 20-21. Ook laten wetenschappelijke gedragseconomische inzichten zien
dat een burger keuzes maakt op basis van irrationele overwegingen in plaats vanuit zijn
ratio. Zie Thaler & Sunstein 2008 en Kahneman 2011.
Niet alle veroorzaakte schade dient vergoed te worden, slechts die schade die in een
voldoende causaal verband staat met de gebeurtenis ex art. 6:98 BW aldus Spier e.a. 2000,
p. 185.
Power 2004, p. 63.
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precedentwerking van een uitspraak van een geschilbeslechter of door middel
van activiteiten van een claimorganisatie19 aanleiding geven tot veel meer
procedures van andere klanten van een financiële onderneming.
Geschilbeslechters20 kunnen in een individueel geval uitspraak doen op
aansprakelijkheidsgronden die generiek zijn voor gelijksoortige producten of op
een vergelijkbare wijze toegepaste dienstverlening in de vorm van advies. Deze
beslissing van een geschilbeslechter kan voor een claimorganisatie een
aanknopingspunt bieden voor onderhandelingen met de aanbieder van deze
producten om tot een schikking te komen namens een grote groep claimanten
die zich gedupeerd acht door het gebrekkige product of de niet-passende dienst.
Zeker als de media of de politiek aandacht schenken aan de problematiek van de
claimanten, is een zorgplichtclaim geboren. Voor de schade aan klanten zouden
banken, verzekeraars of tussenpersonen (of combinaties daarvan) mogelijk, al
dan niet gedeeltelijk, aansprakelijk kunnen zijn. Indien gedupeerde klanten
massaal een beroep doen op compensatie van gemiste rendementen of geschade
verwachtingen, kan dat een impact hebben op het vertrouwen in de
desbetreffende financiële ondernemingen, en zelfs in sommige gevallen op de
stabiliteit hiervan, en daarmee op die van de financiële markten als zodanig.21
Hoe moet een dergelijk probleem worden opgelost, zodat het niet langer als een
zwaard van Damocles boven de markt hangt? Die vraag vormt de aanleiding
voor mijn onderzoek. De ‘ontembaarheid’ van deze problematiek wordt
bovendien vergroot door de onder financiële ondernemingen levende vrees dat
elke poging tot het vinden van een oplossing zelf een ‘trigger’ kan zijn voor
meer risico’s (selffulfilling prophecy). In een worst case-scenario, dat volgens
de Commissie Verzekeraars geldt bij beleggingsverzekeringen, is de vrees dat
de zorgplichtclaim kan leiden tot het faillissement van een aantal
levensverzekeraars.22 De sluimerende dreiging van zorgplichtclaims – het
zogenaamde claimrisico23 – kan, met andere woorden, grote schade toebrengen
aan de betrokken ondernemingen en daarmee ook aan de Nederlandse Staat. De
Staat is ten tijde van de recente economische crisis aandeelhouder geworden van
een groot aantal financiële ondernemingen en heeft daarom baat bij een stabiele
positie van die ondernemingen. Banken en verzekeraars, en dus ook de
Nederlandse Staat, hebben er belang bij om de claimrisico’s zo spoedig mogelijk
tot (nagenoeg) nul te reduceren en de nu nog bestaande affaires af te wikkelen.
De vraag is hoe met deze claims om te gaan, zonder juist het risico te vergroten
19
20
21

22
23

Voor toelichting op het begrip ‘claimorganisatie’ verwijs ik naar bijlage D.
Voor uitleg van de term ‘geschilbeslechters’ verwijs ik naar bijlage D.
Rapport Commissie Verzekeraars 2015, p. 65 en concept wetsvoorstel herstel en
afwikkeling van verzekeraars, (MvT) p. 1. Vgl. Rapport DNB & UvT 2005 en Van Erp
2013, p. 356-358.
Rapport Commissie Verzekeraars 2015, p. 51-55.
Voor uitleg van het begrip ‘claimrisico’ verwijs ik naar bijlage D.
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op meer claims, aanhoudend wantrouwen of een dreigend faillissement van een
of meerdere ondernemingen. Er is vooralsnog geen eenduidige oplossing
voorhanden voor het afwikkelen van de desbetreffende zorgplichtclaims.

1.2

Vraagstelling

Op basis van het bovenstaande kom ik tot de formulering van de volgende
hoofdvraag van mijn onderzoek:
Hoe kunnen (dreigende of reeds bestaande) zorgplichtclaims van consumenten
en klein-zakelijke partijen worden beslecht op een wijze die aansluit bij de
handelingstheorieën van uiteenlopende betrokkenen in het speelveld, en die de
kans op claimrisico’s grotendeels wegneemt?
Deze vraag legt een accent op twee aspecten van de te ontwerpen werkwijze, die
mijns
inziens
essentieel
zijn
voor
het
beslechten
van
de
zorgplichtclaimproblematiek, een praktische en een beleidsmatige. Voor beide
aspecten is medewerking van een groot aantal actoren in het speelveld
noodzakelijk. Deze partijen blijken echter er heel uiteenlopende denkbeelden op
na te houden ten aanzien van een gewenste en haalbare afwikkeling.24 Hierdoor
blijven zorgplichtclaims onnodig lang onbeslecht en veroorzaken ze mede vaak
daardoor claimrisico’s die, zoals ik in de introductie heb omschreven, het niet
alleen het belang van de desbetreffende financiële ondernemingen maar ook dat
van de Staat kunnen schaden. De aanwezigheid van onenigheid tussen de
actoren over de mogelijkheden om zorgplichtclaims te kunnen beslechten blijkt
onder andere uit de vele juridische procedures die er gevoerd zijn en nog steeds
worden over het onderwerp,25 de commissies van wijzen die in het verleden zijn
ingesteld om de actoren tot elkaar te krijgen,26 de lange duur van de
ontwikkeling van wetgeving27 om de afwikkeling adequater28 te laten verlopen
24
25

26

27

28

Voor een nadere toelichting op het begrip ‘afwikkeling’ verwijs ik naar bijlage D.
Zie o.a. Rb. Haarlem, 17 juni 2009, LJN: BI7834 (Van der Meulen/ASR); EU-Hof van 29
april 2015, nr. C-51/13; De Horde 2017; http://www.renteswapschadeclaim.nl/ (laatst
geraadpleegd op 23 juni 2017) en https://www.oversluitclaim.nl/ (laatst geraadpleegd op
23 juni 2017).
Zie o.a. de Commissie Rentederivaten voor het beslechten van de Rentederivatenaffaire,
http://www.derivatencommissie.nl/ (laatst geraadpleegd op 23 juni 2017) en Volkskrant
2004 m.b.t. de Commissie Oosting voor het beslechten van de Aandelenlease-affaire.
Zo heeft tussen het indienen van de motie Dijksma waarin werd voorgesteld om een
collectieve schadevorderingsactie in te voeren en de totstandkoming van het bijbehorende
wetsvoorstel zo’n 5 jaar gezeten. In verband met nieuwe verkiezingen en de
kabinetsformatie is het voorstel controversieel verklaard begin 2017. Zie voor meer tekst
en toelichting op het ontstaan en de voortgang van de motie Dijksma en het bijbehorende
wetsvoorstel par. 4.2.3.2.
Voor de uitleg van het begrip ‘adequaat’ in mijn onderzoek verwijs ik naar bijlage D.
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en de aanstelling van een Commissie Verzekeraars die onder andere de
mogelijkheden om de Woekerpolisaffaire te kunnen beslechten diende te
verkennen.29 Om deze reden is het verstandig zicht te krijgen op de verschillen
in visies op oplossingen (die samenhangen met percepties van wat nu precies de
aard en oorzaak is van de problematiek), en op de onderliggende verschillen in
denkbeelden over de gewenste inrichting van staat en samenleving wat betreft
het omgaan met schade. Het precieze verband tussen de in de samenleving
bestaande denkbeelden met betrekking tot schade en schande (vanaf 1838 tot en
met heden)30 en oplossingen die door de actoren worden aangedragen voor de
zorgplichtclaimproblematiek is nuttig om aan te tonen. Dit omdat het
betreffende verband inzage biedt in de beweegruimten van de actoren om tot
gemeenschappelijk gedragen en door de samenleving geaccepteerde oplossingen
te komen. Om die reden zoek ik in eerste instantie een antwoord op de volgende
deelvraag:
1.

Welke (voor het recht relevante) culturen bestaan er ten aanzien van
het denken over schade en schande in de Nederlandse samenleving
vanaf 1838 tot en met heden?

Behalve door de denkbeelden die er leven in de Nederlandse samenleving over
schade en schande en de actoren die zich begeven in het speelveld van
zorgplichtclaims, wordt de ruimte die er is voor oplossingen voor de
zorgplichtclaimproblematiek vormgegeven door het huidige wettelijk kader
waarbinnen zorgplichtclaims formeel juridisch kunnen worden beslecht. Om die
reden is het nuttig om het wettelijk kader nader te onderzoeken. Daarom zoek ik
als tweede een antwoord op de volgende deelvraag:
2.

Hoe wordt de afwikkeling van zorgplichtclaims in Nederland
vormgegeven?

Met het antwoord op de tweede deelvraag heb ik inzicht gekregen in de
mogelijkheden om zorgplichtclaims via het huidig wettelijk kader te beslechten
en claimrisico’s te reduceren. Via het beantwoorden van de volgende deelvraag
verkrijg ik inzage in de (juridische) gaten in de wetgeving of belemmeringen in
het algemeen die het huidig wettelijk kader kent om zorgplichtclaims te
beslechten en claimrisico’s te reduceren. Tevens biedt het antwoord op de
volgende deelvraag mij inzage in hoe actoren zelf de problematiek van
zorgplichtclaims omschrijven en waar hun gemeenschappelijke kritiekpunten
liggen. Met de gemeenschappelijk gedragen kritiekpunten kan ik, via het
29
30

Rapport Commissie Verzekeraars 2015, p. 72-73.
Voor een nadere toelichting op de in de Nederlandse samenleving bestaande denkbeelden
met betrekking tot schade en schande vanaf 1838 tot en met heden verwijs ik naar
hoofdstuk 3.
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antwoord op de daaropvolgende deelvraag, op een sociaal wetenschappelijk
goed gefundeerde wijze de door alle actoren in het actorenveld gedragen
oplossingsrichtingen voor zorgplichtclaims analyseren.
3.

Welke problemen doen zich volgens de betrokken actorgroepen voor
bij de afwikkeling van zorgplichtclaims in Nederland?

4.

Hoe kunnen de bestaande problemen bij de afwikkeling van
zorgplichtclaims volgens de betrokken actorgroepen vanuit een
praktisch en vanuit een beleidsperspectief worden gereduceerd?

Om een verklaring te kunnen geven waarom bepaalde oplossingssuggesties niet
door andere actoren worden gedragen, of om aan te geven waar mogelijkheden
bestaan voor een verdere concrete uitwerking van een oplossingsrichting,
beantwoord ik ten slotte de volgende en daarmee laatste deelvraag. De
antwoorden op deze deelvraag koppel ik ook nog aan de antwoorden op de
eerste deelvraag waardoor ik een nog concreter en vollediger beeld kan geven
van het denken van de actorgroepen over mogelijkheden om zorgplichtclaims in
de toekomst adequater te doen beslechten.
5.

1.3

Vanuit welke normatieve overwegingen kijken de betrokken
actorgroepen bij de afwikkeling van zorgplichtclaims naar de
mogelijk aanwezige problemen en oplossingen daarvoor?

Methoden van onderzoek

Aanvankelijk heb ik ter beantwoording van bovenstaande hoofd- en deelvragen
een klassiek-juridisch onderzoek opgezet. Het betrof een literatuur- en
jurisprudentie-onderzoek naar de problematiek van zorgplichtclaims. Op basis
van de uitkomsten van deze juridische studie heb ik gekozen voor een vervolg
met een andere methodische invalhoek. De uitkomsten van de juridische studie
boden namelijk onvoldoende zicht op oplossingen voor de problematiek van
zorgplichtclaims. Zichtbaar werd op basis van de juridische studie dat in het
afwikkelingssysteem een probleemeigenaar ontbreekt die beschikt over
voldoende doorzettingsmacht om eigenmachtig oplossingen door te voeren.
Welke oplossingen31 ook denkbaar zijn, duidelijk werd dat deze gerealiseerd
zullen moeten worden in onderlinge afstemming tussen een groot aantal actoren.
Daarvoor is inzicht nodig in de overwegingen over de problematiek en de
oordelen over oplossingsrichtingen van de diverse actoren. Om dat inzicht te
31

Voor uitleg van het begrip ‘oplossing’ ten opzichte van de begrippen ‘oplossingsrichting’
en ‘optie voor een oplossing’, verwijs ik naar bijlage D. Idem voor de begrippen
‘oplossingsrichting en ‘optie voor een oplossing’.

55

42

verkrijgen, als basis voor het formuleren van door het actorenveld gedragen
oplossingsrichtingen, heb ik naast klassiek juridisch onderzoek een responsieve
evaluatie uitgevoerd volgens de methode van de zogenaamde vierde generatieevaluatie. Kenmerkend voor deze methode, die ik verder in het onderzoek
aanduid als ‘de responsieve evaluatie’, is dat de gezichtspunten van diverse
betrokkenen bij een problematiek het uitgangspunt vormen voor het organiseren
van het kennisproductieproces, waarbij de onderzoeker een analyserende en
tegelijkertijd mediërende rol vervult.
Om deze, door Guba en Lincoln32 voor onderwijsevaluatie ontwikkelde,
methode geschikt te maken voor onderzoek naar mogelijkheden voor het
afwikkelen en voorkomen van zorgplichtclaims, heb ik gebruik gemaakt van de
bewerking van de methode door Grin, Van de Graaf en Hoppe.33 Onderdeel
hiervan is het in kaart brengen van de handelingstheorieën van de actoren. De
handelingstheorie van een actor is het geheel van normatieve uitgangspunten,
theoretische inzichten en praktische overwegingen op basis waarvan een actor,
gegeven de omstandigheden, kiest voor een bepaalde gedragslijn. Door de
handelingstheorie te expliciteren krijgt de onderzoeker zicht op de
probleemdefinities die door een actorgroep (bijvoorbeeld van verzekeraars, van
toezichthouders, of van claimentiteiten)34 worden gehanteerd inzake een
bepaalde kwestie en op de manier waarop die groep oordeelt over specifieke
oplossingen. Daarnaast biedt het expliciteren van de handelingstheorieën zicht
op de waarden, normen en meer generieke veronderstellingen op grond waarvan
een actorgroep keuzes maakt ten aanzien van de wenselijkheid en
aanvaardbaarheid van specifieke probleem-oplossingscombinaties.
De uiteindelijk verkregen data vormen de basis voor mijn inhoudelijke
analyse en voor het reconstrueren van de handelingstheorieën per actorgroep.
Vervolgens heb ik de verkregen bevindingen over probleempercepties en
mogelijke oplossingen voor reflectie en aanvulling voorgelegd aan betrokkenen.
Dit heb ik gedaan door een workshop te organiseren waaraan leden van de
verschillende actorgroepen deelnamen.
Door op deze manier te werk te gaan heb ik zicht weten te krijgen op de
probleemdefinities van de actorgroepen die relevant zijn voor het formuleren en
realiseren van oplossingen voor zorgplichtrisico’s en op hun oordelen over
specifieke oplossingen. Daarbij heb ik de normatieve overwegingen35 per
onderscheiden actorgroep in kaart gebracht. Deze heb ik gekoppeld aan een uit
de literatuur over risicopercepties afkomstige analyse van de ontwikkelingen in
32
33
34

35

Guba & Lincoln 1989.
Grin, Van de Graaf & Hoppe 1997.
Voor een nadere toelichting op het begrip ‘claimentiteit’ verwijs ik naar bijlage D.
Voor een nadere toelichting op het begrip ‘normatieve overwegingen’ verwijs ik naar
bijlage D.
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het denken in Nederland over ‘schade en schande’ vanaf 1838 tot en met
heden.36 Door een verband te leggen tussen de antwoorden van respondenten
met betrekking tot hun normatieve voorkeuren en de brede categorisering van
‘culturen’ uit de literatuur over ‘schade en schande’, worden de beweegredenen
en daarmee keuzes over oplossingen van de zorgplichtclaimproblematiek beter
inzichtelijk. Ook worden ze hierdoor praktisch bruikbaar bij het concreet
uitwerken van (toekomstige) oplossingen. Concreet kunnen op basis van een
analyse van de via interviews verkregen gegevens drie globale
oplossingsrichtingen worden geformuleerd voor het afwikkelen en voorkomen
van zorgplichtclaims. Door deze drie oplossingsrichtingen te combineren met de
resultaten van het klassiek-juridische onderzoek, zijn deze uit te werken in
specifieke handelingsopties. De aldus uitgewerkte analyse leidt tot inzichten in
de wijze waarop (dreigende of reeds bestaande) zorgplichtclaims van
consumenten en klein-zakelijke partijen kunnen worden beslecht op een wijze
die aansluit bij de handelingstheorieën van uiteenlopende betrokkenen in het
speelveld, en die de kans op claimrisico’s grotendeels wegneemt. Met deze
inzichten kan ik mijn hoofdvraag en bijbehorende deelvragen beantwoorden.

1.4

Doelstelling van het onderzoek

Met het doen van dit onderzoek hoop ik via de beantwoording van mijn
hoofdvraag een bijdrage te leven aan innovaties binnen de juridische wetenschap
met betrekking tot de toepassing van onderzoeksmethoden. Anders dan
gebruikelijk in de juridische discipline gaat dit onderzoek uit van zowel
klassiek-juridische- als sociaal-empirische onderzoeksmethoden. Daarmee is dit
onderzoek interdisciplinair van aard. De verworven resultaten uit de toegepaste
onderzoeksmethoden leveren aanvullende en/of andere inzichten op voor het
afwikkelingssysteem van zorgplichtclaims dan tot op heden zijn verzameld in
zowel de wetenschappelijke literatuur37 als de beleidspraktijk (opstelling van

36

37

Zie o.a. Schwitters 1991 (1); Schwitters 1991 (2); Mertens e.a. 2003; Boutellier 2005;
Pieterman 2008 en Kortleven 2013. Ik heb gekozen voor het startpunt van de
inwerkingtreding van het BW (net als Pieterman 2008) omdat op dat moment het
verbintenissenrecht, binnen welk wettelijk kader de afwikkeling van massaclaims
grotendeels valt, formeel juridisch werd verankerd. Ik beperk mij hiermee tot een
omschrijving van het denken over schade en schande binnen het verbintenissenrecht en
daarmee ook het aansprakelijkheidsrecht vanaf de codificatie hiervan in 1838 in een eigen
Nederlands wetboek.
Hierbij een greep uit de veelheid aan auteurs die over zorgplichtclaims of een daaraan
gelieerd onderwerp onderzoek hebben gedaan en/of over het onderwerp hebben
geschreven: Tzankova 2007; Van Doorn 2010; De Jong 2010; Van Doorn 2015; Franken
2015; Brenninkmeijer e.a. 2015, p. 1322-1820; Hermans 2016, p. 156; Tillema 2016, p.
337-246; Hensler, Hodges & Tzankova 2016; Bauw & Voet 2017 en Arrons 2017.
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wetsvoorstellen en evaluatie van beleid).38 Verder probeer ik met dit onderzoek
een bijdrage te leveren aan de verdere ontwikkeling van de responsieve
evaluatiemethode voor het analyseren van complexe, ongetemde problemen.39
Dit doe ik vooral via het maken van een vertaalslag van de responsieve evaluatie
naar de mogelijkheden voor het afwikkelen van zorgplichtclaims en het
expliciteren van de inzichten die ik daarbij heb opgedaan voor verbetering van
de methode voor toepassing op complexe ongetemde problemen.40
Een interdisciplinaire insteek past in de opkomende stroming van de
Civilologie binnen de rechtswetenschap. De civiloloog bestudeert het civiele
recht (waartoe het verbintenissenrecht behoort) niet vanuit zuiver juridisch
perspectief, maar doet aan op empirie gebaseerde wetenschap om aldus dicht(er)
bij de (maatschappelijke) werkelijkheid komen.41 De Civilologie heeft de wind
in de rug aldus Hartlief in een blog van het Nederlands Juristenblad uit 2012:42
‘Het nog altijd woedende debat over de wetenschappelijkheid van
juridisch onderzoek komt de civiloloog beter uit dan de klassieke
civilist. Civilologisch verantwoord onderzoek heeft bovendien een
grotere aantrekkingskracht op beleidsmakers én geldgevers dan
klassiek juridisch onderzoek. Behalve opportunisme zou ook het
zicht op beter (werkend) recht echter reden kunnen zijn voor de
civilist om zich open te stellen voor deze nieuwe tak van sport.’43

Ten tweede hoop ik met het onderzoek relaties aan te tonen, of verdere inzichten
voor het nader kunnen aantonen van de betreffende relaties aan te leveren,
tussen bepaalde voor het kunnen oplossen van zorgplichtclaims belangrijke
onderwerpen die nog niet eerder zijn aangetoond. Zo laat het onderzoek een
relatie zien tussen de aanwezigheid van zorgplichtclaims en wantrouwen met
mogelijke gevolgen van instabiliteit voor financiële ondernemingen en
imagoschade bij inclusief mogelijke aansprakelijkheden van de daarbinnen
opererende directe beleidsbepalers. De relatie laat ook een preventief effect zien

38

39

40
41

42

43

Zie met name de aanbevelingen van de juristengroep ter uitvoering van de motie Dijksma
definitieve versie d.d. 14 juli 2016 gepubliceerd in het Tijdschrift voor
Ondernemingsrecht afl. 4 2016 en de memorie van toelichting bij het wetsvoorstel motie
Dijksma 2016.
Voortzetting van resultaten van onderzoekers als: Grin, Van de Graaf en Hoppe, Guba &
Lincoln, Loeber en Abma. Zie hoofdstuk 2.
Par. 2.4.
Hartlief 2012, p. 1381.
Er zijn ook tegenpleiters met betrekking tot de opkomst van de Civilologie zoals Smits
2015.
Hartlief 2012, p. 1381.

58

45

van het verbintenissen- en daarbinnen opererende aansprakelijkheidsrecht in de
zin van positieve gedragsverandering onder financiële ondernemingen die
geconfronteerd worden met zorgplichtclaims. Het onderzoek laat in dit kader
goed de mogelijke wisselwerking zien tussen het toezicht op de financiële
markten met dat van het privaatrecht met betrekking tot de omgang met
zorgplichtclaims omdat beiden hetzelfde beogen: positieve gedragsverandering
zodat zorgplichtclaims minder kans krijgen om te ontstaan. Met deze inzichten
draagt het onderzoek bij aan bestaande discussies over de wisselwerking tussen
het publiek- en het privaatrecht in de wetenschap en daarbuiten.44 Maar ook aan
de discussies over inmenging van de overheid in van oorsprong
privaatrechtelijke aangelegenheden zoals de afwikkeling van zorgplichtclaims in
de kern is.45 Die inmenging vindt logischerwijze vaak plaats via een
toezichthouder. Overal ter wereld zijn toezichthouders aan het zoeken naar een
passende rol bij de afwikkeling van dit soort claims omdat vooral hun
doelstelling en wettelijke taakomschrijving vaak raakvlakken vertonen met
zorgplichtclaims en de afwikkeling ervan. Dit onderzoek laat verder zien hoe
een toezichthouder zich kan en in de ogen van de actoren in het
afwikkelingssysteem soms moet opstellen met betrekking tot de problematiek
rondom zorgplichtclaims. Een dergelijk resultaat is in zo’n open vorm nergens
nog openbaar gemaakt waardoor het uniek is om kennis van te nemen.
Ten vierde draagt het onderzoek bij aan al bestaand onderzoek naar de
efficiëntie en effectiviteit van het huidige afwikkelingssysteem van
massaclaims, waar zorgplichtclaims deel van uit maken, omdat het nieuwe
inzichten meebrengt voor zowel de vergroting van de slagkracht van
claimorganisaties, de regulering van deze organisaties als de rol van een
44
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Zie o.a. Cherednychenco 2014, p. 87-92 en 2015, p. 500-520; georganiseerde seminars,
symposia en congressen als het Seminar zorgplichtclaims 2016 (een samenvatting ervan
is, om vergelijkbare redenen als die van de deelnemers aan mijn onderzoek met
betrekking tot de interviewverslagen, niet publiek gemaakt en daarmee vertrouwelijk, wel
ligt deze ter inzage voor de promotiecommissie), de conferentie ‘Towards Sustainable
Financial Services in the EU: Making Sense of the Trend’ van het GCEFSL 2016,
http://www.rug.nl/rechten/congressen/archief/2016/towards-sustainable-finacialservices/conference-report, (laatst gecontroleerd op 3 juli 2017) en het Symposium van
OO&R over ‘Collectief schadeverhaal, claimcode en toezichthouder’ bij Loyens & Loeff
2017, https://www.loyensloeff.com/nl-nl/news-events/news/collective-loss-redress-fromcartels-in-the-financial-sector-a-blessing-or-a-curse, (laatst gecontroleerd op 3 juli 2017)
en A.C.J. de Moor- van Vugt, ‘Blurred lines: vervaging van de magische lijn bij de
handhaving van het Unierecht, NTB 2017/6,
(http://deeplinking.kluwer.nl/?param=00CD5049&cpid=WKNL-LTR-Nav2, (laatst
gecontroleerd op 5 april 2017) en Hensler, Hodges & Tzankova 2016 en Busch & Van
Dam 2017.
Zoals bijvoorbeeld tijdens het congres van het Hazelhoff Centre for Financial Law d.d. 11
mei 2017, https://www.universiteitleiden.nl/agenda/2017/05/lustrumcongres-hazelhoffcentre, (laatst gecontroleerd op 3 juli 2017).
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toezichthouder in het afwikkelingssysteem. Ten vijfde bouwt het onderzoek
voort op al bestaand onderzoek naar de omgang van Nederlanders met schade en
schande vanaf 1843 tot en met heden en biedt het vernieuwende inzichten op het
gebied van het bestaan van dit denken op de werking van de afwikkeling van
zorgplichtclaims.46 Ten zesde bouwt het onderzoek voort op al lang aanwezige
discussies in de wetenschap en praktijk over de normatieve overwegingen van
betrokken actoren in het afwikkelingssysteem zoals: (i) de juridisering van de
samenleving, (ii) de opkomst van een mogelijke claimcultuur, (iii) de eigen
verantwoordelijkheid van een consument of klein-zakelijke partij, (iv) de
verbreding van de toegang tot het recht, (v) maatwerk op micro niveau of
categorisering, (vi) de autonomie van procespartijen. En de hiervoor genoemde
overwegingen met betrekking tot: (vii) het nut en de noodzaak van bemoeienis
van de overheid bij zorgplichtclaims, (viii) vermenging van privaat- en
publiekrecht bij de afwikkeling van zorgplichtclaims en (ix) de preventieve
werking van zorgplichtclaims.
Ten zevende biedt dit onderzoek inzicht in het opereren van financiële
toezichthouders en de door hen gehanteerde handhavings- en
beïnvloedingsstrategieën.47 Het geeft aan waarom er mogelijk aanpassingen
nodig zijn in deze strategievormgeving om in de huidige tijd van ongetemde
problemen vanuit het verleden (de zogenaamde legacy problematiek) en snel
veranderende markten (via o.a. FinTech)48 nog adequaat te kunnen functioneren.
Hiermee bouwt dit onderzoek voort op onderzoek dat eerder is uitgevoerd door:
Sparrow 2000 en 2008; Power 2004 & 2007; Poser 2009; Mertens 2014; De
Wolf & Honingh 2014; Bischof e.a. 2016 en Roth 2016.
Ten slotte sluit het onderzoek aan op onderzoeken naar de ontwikkeling van
organisaties en daarbinnen opererende experts. Er vindt in het huidige tijdperk
een hernieuwde maar ook in sommige opzichten noodzakelijke waardering
plaatst voor de rol van een expert binnen een organisatie. Dit gezien de steeds
complexere samenleving waarin de mens zich begeeft. Zonder aanpassing van
de organisatiestructuur en omgang met experts kunnen sommige organisaties
niet langer voldoende functioneren. Het onderhavige onderzoek biedt inzichten
voor met name toezichthouders en financiële ondernemingen waarom en hoe
46
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Zie o.a. Pieterman 2008; Kortleven 2013 en Schwitters 1991.
Overigens zijn de in dit onderzoek opgedane inzichten op dit onderdeel ook nuttig voor
toezichthouders opererende als commissaris (en bestuurder) binnen een (financiële)
onderneming. Dit omdat expertise op het gebied van publiek- en privaatrecht
(zorgplichten, aansprakelijkheden, overeenkomsten, financieel recht etc.) essentieel is
gebleken om (claim)risico’s voor een bedrijf adequaat in te kunnen schatten.
FinTech is de afkorting van financial technologie. FinTech omvat alle innovatieve
financiële producten en diensten die de manier waarop we met geld omgaan
vereenvoudigt en versnelt aldus Miteva 2015. Vgl. http://www.quotenet.nl/Nieuws/DezeNederlandse-fintech-startups-gaan-uw-bank-overbodig-maken-186374 (laatst
gecontroleerd op 26 mei 2017).
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hun organisatiestructuur aan te passen aan de wensen en behoeften van deze tijd
en de specifieke omgang met zorgplichtclaims. Hierdoor sluit dit onderzoek aan
op al bestaand onderzoek naar de (her)waardering van experts en veranderende
organisaties. Vanuit verschillende onderzoeksdisciplines wordt gewezen op het
belang van expertise voor het oplossen van hedendaagse complexe
vraagstukken.49 Het hebben van expertise die up-to-date is en van waarde voor
de organisatie is van groot belang om bij te kunnen dragen aan het
verandervermogen van organisaties. Op de werkvloer ervaart men hierin soms
de zogenaamde ‘management paradox’. Voor het flexibel kunnen inzetten van
personeel is een brede kennisbasis handzaam. Echter voor het oplossen van
complexe vraagstukken zoals zorgplichtclaims heb je hyperspecialisten nodig.
Het is de kunst van organisaties om hyperspecialisten te ontwikkelen, zonder dat
mensen hun waarde verliezen wanneer dit specialisme minder gevraagd wordt.50
Het belang om onderzoek te doen naar de optimalisering van het
afwikkelingssysteem van zorgplichtclaims komt voort uit de mogelijk
schadelijke gevolgen voor de financiële markten in geval van de (langdurige)
aanwezigheid van zorgplichtclaims bij financiële ondernemingen. Deze
schadelijke gevolgen bestaan uit aanhoudend wantrouwen in deze
ondernemingen door benadeelden, maar bij lang genoeg aanhouden van een
zorgplichtclaim ook door gewone burgers. Bij aanhoudende zorgplichtclaims of
de dreiging daarvan is het daarom van belang om een snelle, duurzame en
gecontroleerde oplossing te bereiken zodat een worst case scenario als
instabiliteit en/of een faillissement kan worden voorkomen.51 Verder is, zoals
eerder genoemd, dit onderzoek van belang voor het functioneren van alle
betrokken actoren bij de afwikkeling van zorgplichtclaims, omdat zij via het
huidige systeem niet optimaal de door hen gewenste en/of aan hen toebedeelde
of verwachte doelstelling(en) kunnen behalen.52 Met dit onderzoek hoop ik bij te
dragen aan een concrete oplossing voor de door alle actoren gezamenlijk
gedeelde zorgplichtclaimproblematiek. Dit hoop ik te doen door inzichten aan te
dragen die kunnen bijdragen aan het opstellen van een of meerdere
gemeenschappelijk gedragen mogelijkheden voor de afwikkeling van
zorgplichtclaims en het reduceren van daarbinnen zich bevindende claimrisico’s.
49

50

51

52

Zie bijv. E. Brynjolfsson & A. McAfee 2014; Evers & Van der Heijden 2017 en Quast
2016.
Friedman 2007 en Weggeman 2007.
Rapport Commissie Verzekeraars 2015, p. 51-55 en p. 65 en concept wetsvoorstel herstel
en afwikkeling verzekeraars, (MvT) p. 1.
Par. 5.2. Door de expertgroep voor de opstelling van het wetsvoorstel motie Dijksma
wordt ook aangegeven dat het huidige afwikkelingssysteem van zorgplichtclaims niet
optimaal is vormgegeven en gebreken vertoond die op een door hen omschreven wijze
kan worden verbeterd. Zie Tijdschrift voor Ondernemingsrecht afl. 4 2016 en de memorie
van toelichting bij het wetsvoorstel motie Dijksma 2016.
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De uitkomst van het onderzoek kan concreet gebruikt worden voor
verbetering van het huidige afwikkelingssysteem van zorgplichtclaims en
massaclaims in het algemeen zoals wordt beaamd door de inhoud van het
wetsvoorstel motie-Dijksma.53 De wetgever en de politiek in het algemeen kan
de inhoud van dit proefschrift gebruiken om de inhoud van het voorstel verder
aan te passen met bijvoorbeeld een rol voor een financiële toezichthouder bij de
afwikkeling van zorgplichtclaims. Ook kan de wetgever de inhoud van dit
proefschrift gebruiken om te bezien in hoeverre er aanpassingen in de wet- en
regelgeving dienen te worden doorgevoerd om de beoogde gedragsverandering
binnen de financiële adequater te kunnen behalen. Bijvoorbeeld op basis van
inzichten met betrekking tot de wisselwerking van het publiek- en het
privaatrecht. Ook zijn voor de wetgever de inzichten mogelijk nuttig die
betrekking hebben op de toepassing van de responsieve evaluatie op de
ontwikkeling van wet- en regelgeving en het evalueren van bestaand beleid.
Verder kunnen de overige actoren in het afwikkelingssysteem de aanbevelingen
gebruiken om hun handelen aan te passen met betrekking tot de omgang met
(dreigende of reeds bestaande) zorgplichtclaims zodat de door hen gedeelde
aanpassingen in het systeem worden behaald. Het onderzoek biedt hen concrete
handvaten om actief bij te dragen aan de optimalisering van het
afwikkelingssysteem van zorgplichtclaims. Ten slotte biedt het onderzoek de
actoren in het algemeen mogelijkheden om de organisatiestructuur en toe te
passen strategie daar waar nodig te veranderen om hun doelstelling in de
toekomst effectiever en efficiënter te behalen.

1.5

Afbakening van het onderzoek

Zoals in paragraaf 1.1 aangegeven, staan in dit boek (dreigende of reeds
bestaande) zorgplichtclaims centraal. Hiermee doel ik specifiek op claims die
kunnen voortvloeien uit gelijksoortige gebrekkige financiële producten die in
grote getalen aan klanten (consumenten en klein-zakelijke partijen) van een
bank of verzekeraar zijn aangeboden en/of geadviseerd. Onder het begrip
gelijksoortig versta ik belangen die kunnen worden beoordeeld zonder naar de
individuele omstandigheden van het geval te kijken. Bundeling van
gelijksoortige belangen is volgens de rechtbank Haarlem alleen mogelijk
wanneer het niet noodzakelijk is om voor de beoordeling van de vordering de
individuen zelf bij de procedure te betrekken. De rechter moet bij de beoordeling
van de vordering kunnen abstraheren van de bijzonderheden van individuele
gevallen.54 Dat kan bijvoorbeeld wanneer er door een bepaalde financiële
53
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Par. 4.2.3.2.
Rechtbank Haarlem, 5 februari 2002, JOR 2002, 102. Zie ook HR 23 december 2005, NJ
2006, 289 (Safe Haven).

62

49

onderneming een zelfde soort dienstverlening is toegepast waarbij een zelfde
zorgplicht nageleefd diende te worden. Zo ruste er in de Haarlemse zaak een
waarschuwingsplicht op de door de betreffende financiële onderneming
verleende financiële dienst.
Onder het begrip ‘klant’ versta ik zowel een consument als een kleinzakelijke partij. Met een consument doel ik op de consument ex art. 1:1 Wft. Dit
is een niet in de uitoefening van zijn bedrijf handelende persoon aan wie een
financiële onderneming een financiële dienst verleent. Onder een klein-zakelijke
partij versta ik een partij die actief is in het midden- en kleinbedrijf en een
redelijk vergelijkbare situatie kent met betrekking tot kennis en ervaring met
financiële producten en dienstverlening als een consument.55 Wanneer ik spreek
over financiële ondernemingen bedoel ik in dit boek een bank of verzekeraar
zoals aangeduid in art. 1:1 Wft. Ik beperk mij in mijn onderzoek tot deze twee
financiële ondernemingen omdat voor deze twee instellingen de problematiek
van zorgplichtclaims het meest duidelijk maar ook het meest prangend naar
voren komt. Ten slotte diende ik ergens keuzes te maken om mijn onderzoek
adequaat uit te kunnen voeren.
Ik bespreek verder de afwikkeling van zowel dreigende als reeds bestaande
zorgplichtclaims. Hieronder versta ik ten eerste individuele afwikkeling van
claims die in potentie via precedentwerking kunnen leiden tot een massaclaim al
dan niet via aansturing of ondersteuning van een claimorganisatie. Ten tweede
versta ik hieronder collectieve afwikkeling van zorgplichtclaims via
gebruikmaking van een collectieve actieprocedure ex artikel 3:305a-c BW en/of
via artikel 7:907-910 BW en in artikel 1013-1018 Rv (Wet collectieve
afwikkeling massaschade-procedure (hierna: ‘WCAM-procedure’)).56 Ook
versta ik onder de afwikkeling van zorgplichtclaims individuele claims die via
bijvoorbeeld een opt-out verklaring ex art. 7:908 lid 2 BW overblijven na een op
basis van de WCAM overeengekomen vaststellingsovereenkomst tussen een
financiële onderneming en een claimorganisatie. Deze claims dienen uiteindelijk
in grote hoeveelheden door geschilbeslechters van de rechterlijke organisatie of
het Kifid te worden beslecht. Ten slotte beperk ik me bij de invulling van het
begrip afwikkeling niet tot het volgen van een juridische afwikkelingsprocedure
gebaseerd op het huidig wettelijk kader. Ik versta namelijk ook onder
afwikkeling de mogelijkheden om via inzet van alternatieve
geschillenbeslechting57 en/of via inmenging van de overheid (toezichthouder,
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Zie voor een voorbeeld van een klein-zakelijke partij: Hof Amsterdam 15 september
2015, ECLI:NL:GHAMS: 2015:3842. Verder sluit ik bij het begrip ‘klant’ in het kader
van een klein-zakelijke partij aan op het begrip ‘klant’ zoals vermeld in het Reglement
van beroep rentederivaten 2015.
Wet van 27 juli 2005, Stb 2005 340 jo 380.
Mediation, bindend advies en arbitrage.
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ombudsman en/of minister) op formele of informele basis een eind te maken aan
een zorgplichtclaimgeschil.
Door deze ruim gekozen reikwijdte van afwikkeling van zorgplichtclaims
reikt dit onderzoek verder dan recente literatuur58 en voorgestelde wetgeving59
over de afwikkeling van massaclaims. In deze literatuur en (potentiële)
wetgeving is de focus gelegd op de collectieve actieprocedure ex art. 3:305a
BW. In tegenstelling tot deze focus gaat dit boek over het gehele
afwikkelingspalet (van een individuele claim tot massaclaim en weer terug), het
gehele arsenaal aan afwikkelingsmethoden (ook die waarbij niet (in eerste
instantie) het wettelijk kader en daartoe behorende collectieve actie wordt
toegepast) en bijbehorende effecten van claims (zoals instabiliteit van een
financiële onderneming of zelfs een faillissement), over gebrekkige financiële
producten van en dienstverlening door banken en verzekeraars. Verder reik ik in
dit boek oplossingen aan voor zorgplichtclaims die bijdragen aan het bereiken
van finale sluiting van de bijbehorende dossiers of beëindiging van de daaraan
gekoppelde affaires.60 Het onderzoek bestrijkt ten slotte de periode 1 januari
2011 tot en met 1 mei 2017. Hierdoor is bijvoorbeeld nog het wetsvoorstel motie
Dijksma in het onderzoek meegenomen. Overige parlementaire stukken, reacties
op het wetsvoorstel in literatuur of kamerstukken en andere literatuur
verschenen na 1 mei 2017 zijn in principe niet meer in dit onderzoek
meegenomen. Publicaties die zijn verschenen na 1 mei 2017 zijn bij
uitzondering in het onderzoek betrokken wanneer dit noodzakelijk is voor het
voeren van een scherp debat over het optimaliseren van de afwikkeling van
zorgplichtclaims.

1.6

Opbouw van dit boek

Door de combinatie van klassiek-juridisch onderzoek en de uitvoering van een
responsieve evaluatie, heb ik op een passende wijze al mijn deelvragen en de
hoofdvraag kunnen beantwoorden. De combinatie van klassiek-juridisch
onderzoek met de uitvoering van een responsieve evaluatie heeft mij de vraag
doen stellen welk verwijssysteem het meest passend is om te gebruiken: (i) het
volledig verwijzen in eindnoten, (ii) het verkort verwijzen in eindnoten, (iii) het
volledig verwijzen in de hoofdtekst of (iv) het verkort verwijzen in de
hoofdtekst. Die laatste verwijsmethode is gebruikelijk om toe te passen in
58
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Faure, Visscher & Tzankova 2015.
Zie hiervoor het wetsvoorstel afwikkeling van massaschade in een collectieve actie van 16
november 2016: (Hierna: wetsvoorstel motie Dijksma).
Omdat ik naast het zijn van wetenschapper ook ten tijde van het schrijven van dit
proefschrift werkzaam ben als beleidsadviseur bij de AFM hebben de uit mijn
wetenschappelijke onderzoek opgedane inzichten mogelijk al bijgedragen aan de
inmiddels bereikte oplossingen voor sommige van de betreffende dossiers.
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sociaal-wetenschappelijke literatuur en de tweede in juridische boeken. Omdat
dit boek een volledige combinatie is van juridisch- en sociaal-wetenschappelijk
onderzoek, was het maken van een keuze niet gemakkelijk. Uiteindelijk heb ik
gekozen om verkort te verwijzen in voetnoten en aan het eind van de publicatie
een literatuurlijst op te nemen met de volledige bibliografische gegevens. Dit
systeem bevordert namelijk de leesbaarheid van het boek in tegenstelling tot het
verkort verwijzen in de hoofdtekst. Dit komt omdat ik veel moet verwijzen naar
jurisprudentie, regelgeving en kamerstukken en deze verwijzingen volgens de
door mij gehanteerde leidraad voor juridische auteurs 2013 volledig
uitgeschreven moet worden.61
De door mij geformuleerde deelvragen die moeten leiden tot de
beantwoording van de centrale onderzoeksvraag heb ik op chronologisch
volgorde in een afzonderlijk hoofdstuk geplaatst en beantwoord. De opbouw
hiervan ziet er als volgt uit:
Hoofdstuk 2. In dit hoofdstuk verantwoord ik de door mij toegepaste
empirische onderzoeksmethoden. Dit betreft de toepassing van de responsieve
evaluatie en het daarin verankerde onderzoek naar de handelingstheorieën van
de actoren in het speelveld van de afwikkeling van zorgplichtclaims. Belangrijke
onderwerpen in dit hoofdstuk betreffen: (i) de deelnemersselectie (paragraaf
2.4.2.1) en (ii) nadere toelichting van de vormgeving van het onderzoeksproces
(paragraaf 2.4.2.2 en 2.4.2.3). Ik wijd een geheel hoofdstuk aan de toegepaste
methodiek omdat deze de spil vormt achter de inhoud van mijn onderzoek en de
bereikte resultaten in de vorm van conclusies en aanbeveling achterin het boek.
Hoofdstuk 3. In dit hoofdstuk beantwoord ik de vraag welke (voor het recht
relevante) culturen er bestaan ten aanzien van het voorkomen en de afwikkeling
van zorgplichtclaims. Dit doe ik op basis van opgedane inzichten uit
literatuuronderzoek naar het oordelen van Nederlanders met betrekking tot
schade en schande vanaf het jaar 1838 tot en met heden. Dit oordelen kan
worden ingedeeld in drie culturen die ik in dit hoofdstuk nader toelicht. Met de
opgedane inzichten over de drie culturen tracht ik het handelen (de zienswijze
over problemen, oplossingen en normatieve overwegingen) van de actorgroepen
te verklaren en daarmee begrip voor hun handelen te kweken. De drie culturen
geven ten slotte aan dat er naast de verschillende rollen van partijen uiteindelijk
nog een reden bestaat waarom actoren buiten en soms ook binnen een
actorgroep niet tot elkaar komen bij het bereiken van een concrete oplossing
voor de problematiek van zorgplichtclaims. Slechts een gemene deler tussen drie
oplossingsrichtingen lijkt op voorhand haalbaar.
Hoofdstuk 4. In dit hoofdstuk beantwoord ik de vraag hoe de afwikkeling
van zorgplichtclaims in Nederland is vormgegeven en mogelijk zal worden
61

Bastiaans e.a. 2013, p. 18-20.
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vormgegeven in de nabije toekomst. Dit doe ik op basis van klassiek-juridisch
onderzoek naar het wettelijk kader waarbinnen zorgplichtclaims in Nederland
kunnen worden afgewikkeld. Ook besteed ik daarbij kort aandacht aan de
inhoud en ontwikkeling van het wetsvoorstel motie Dijksma omdat dit
wetsvoorstel voor een gedeelte hetzelfde beoogd als mijn eigen onderzoek.62
Hoofdstuk 5. In dit hoofdstuk beantwoord ik de vraag welke problemen zich
voordoen volgens de betrokken actorgroepen bij de afwikkeling van
zorgplichtclaims in Nederland. Ik beantwoord deze vraag op basis van zowel
klassiek-juridisch als sociaal-empirisch onderzoek. Ik geef daarbij eerst in
paragraaf 5.2.1 aan wat de door de betrokken actorgroepen gedeelde
probleemanalyse is. In paragraaf 5.2.2 en verder ga ik dieper in op elk
afzonderlijk element van deze gedeelde probleemanalyse. Ik onderbouw de
conclusies die ik uit de verzamelde data heb kunnen trekken over de
probleemanalyse met inzichten die ik heb opgedaan uit relevante
literatuurstudie. In de slotparagraaf 5.3 behorende bij dit hoofdstuk vat ik de
bevindingen die ik heb opgedaan over de probleemanalyse onder de actoren van
mijn onderzoek samen. Ook koppel ik deze, indien interessant voor de inhoud
van het onderzoek en de te beantwoorden hoofdvraag, aan mijn bevindingen uit
hoofdstuk 3. Dit doe ik via verwijzingen naar paragrafen uit hoofdstuk 7 waarin
ik de bevindingen uit hoofdstuk 3 heb gekoppeld aan de normatieve
overwegingen van de actoren in het speelveld. Deze normatieve overwegingen
heb ik weer kunnen opstellen op basis van een reconstructie van de
handelingstheorieën die ik heb uitgevraagd tijdens de uitvoering van de
responsieve evaluatie.
Hoofdstuk 6. In dit hoofdstuk beantwoord ik de vraag hoe de bestaande
problemen bij de afwikkeling van zorgplichtclaims volgens de betrokken
actorgroepen vanuit een praktisch en vanuit een beleidsperspectief kunnen
worden gereduceerd. Ik pas hierbij eenzelfde indeling toe als hiervoor
aangegeven bij de uitleg van hoofdstuk 5. In de slotparagraaf neem ik de
bevindingen mee uit hoofdstuk 3 en hoofdstuk 7 zoals hierboven kort toegelicht.
Hoofdstuk 7. In dit hoofdstuk beantwoord ik op basis van zowel klassiekjuridisch onderzoek als sociaal-empirisch onderzoek het antwoord op de vraag
62

Zoals in par. 1.4 aangegeven, kent mijn onderzoek een andere reikwijdte qua doelstelling
dan het wetsvoorstel motie Dijksma. Het wetsvoorstel heeft tot doel een efficiënte en
effectieve collectieve afwikkeling van massaschade in zijn algemeenheid te bevorderen.
Mijn onderzoek beperkt zich tot een adequatere afwikkeling van zorgplichtclaims en richt
zich daarmee specifiek op een snellere, meer gecontroleerde en met een duurzaam (lees
finaal) resultaat vormgegeven afwikkeling van massaschade ontstaan door gebrekkige
financiële producten en/of niet passende financiële dienstverlening. Ik beperk mij in mijn
onderzoek niet tot oplossingen die slechts mogelijk zijn via het (uitbreiding of aanpassing
van) het huidig wettelijk afwikkelingskader, maar reik ook oplossingen aan die anderszins
tot stand kunnen komen. Zoals bijvoorbeeld via informele beïnvloeding of formele
handhaving door een toezichthouder.
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vanuit welke normatieve overwegingen de betrokken actorgroepen bij de
afwikkeling van zorgplichtclaims kijken naar de mogelijk aanwezige problemen
en oplossingen daarvoor. Ik geef hiervoor in paragraaf 7.2 aan wat de tien meest
genoemde normatieve overwegingen63 zijn van de deelnemers aan mijn
onderzoek. Ook licht ik hier vervolgens toe op basis van welke normatieve
overwegingen bepaalde actorgroepen intern of ten opzichte van elkaar extern
verdeeld zijn over de nadere invulling van oplossingsrichtingen voor de
problematiek van zorgplichtclaims. Waarom die verdeeldheid onder
actorgroepen intern en extern bestaat, licht ik in de slotparagraaf van dit
hoofdstuk nader toe. Ook geef ik daarin aan waarom en op welke onderdelen de
invulling van de gedeelde oplossingsrichtingen nog wel op draagvlak onder de
actoren in het speelveld van zorgplichtclaims kan rekenen. Ik plaats de
conclusies die ik trek in de slotparagraaf in het licht van opgedane inzichten uit
relevant literatuuronderzoek over het denken door Nederlanders over schade en
schande vanaf 1838 tot en met heden uit hoofdstuk 3. Bij het maken van deze
koppeling probeer ik de tweede-orde-opvattingen van Fischer 1995 concreet in
te vullen zodat deze functioneel kunnen zijn bij het vormen van concrete en
gedragen oplossingen voor de problematiek van zorgplichtclaims.64
Hoofdstuk 8. In dit hoofdstuk geef ik antwoord op de onderzoeksvraag hoe
(dreigende of reeds bestaande) zorgplichtclaims van consumenten en kleinzakelijke partijen worden beslecht op een wijze die aansluit bij de
handelingstheorieën van uiteenlopende betrokkenen in het speelveld, en die de
kans op claimrisico’s grotendeels wegneemt. Ik baseer dit antwoord op
verworven inzichten die ik heb opgedaan na literatuuronderzoek naar de
culturele opvattingen over schade en schande in de Nederlandse samenleving
vanaf 1838 tot en met heden (H.3) en het wettelijke kader behorende bij de
afwikkeling van zorgplichtclaims (H.4), te koppelen aan inzichten die ik heb
opgedaan na uitvoering van een responsieve evaluatie onder alle actoren in het
speelveld van de afwikkeling van zorgplichtclaims (H.5-7). Een samenvatting
van alle in hoofdstuk 3 tot en met 7 door mij opgestelde en beantwoorde
deelvragen geef ik in paragraaf 8.2 tot en met paragraaf 8.5. In paragraaf 8.6
plaats ik uiteindelijk mijn conclusies en in paragraaf 8.7 geef aanbevelingen ter
verbetering van het afwikkelingsysteem van zorgplichtclaims. De aanbevelingen
zien zowel op praktische acties die door actoren in het speelveld van de
afwikkeling van zorgplichtclaims worden verricht als op noodzakelijke
beleidsaanpassingen om claimrisico’s in de toekomst te kunnen reduceren en
vastgelopen zorgplichtclaims alsnog te kunnen beslechten. De aanbevelingen
zijn gebaseerd op de door actoren in mijn onderzoek aangegeven drie globale
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Zie voor een toelichting op het begrip ‘normatieve overwegingen’ bijlage D.
Zie voor de toepassing van de inzichten van Fischer e.a. meer in H. 2 over de
verantwoording van de toepassing van de responsieve evaluatie.
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oplossingsrichtingen voor de door hen aangegeven problematiek. Op basis van
een analyse van de beantwoording van alle door mij geformuleerde deelvragen,
waaronder met name de normatieve overwegingen van actoren voor het wel of
niet verder inkleuren van een globale oplossingsrichting, heb ik deze al
gedeeltelijk verder ingevuld.
Bijlagen. Achter in mijn boek heb ik een aantal bijlagen geplaatst. Deze
dienen ten eerste de lezer ondersteuning te bieden bij het lezen van dit boek. Ten
tweede dienen ze bij te dragen aan de transparantie van de door mij verkregen
onderzoeksresultaten. Transparantie is van groot belang om te laten zien dat ik
een goede werkbare balans heb gevonden tussen het committeren aan de
(gedrags)regels van de wetenschap als aan die van het toezicht. Voor de
wetenschap is transparantie van belang om de geloofwaardigheid van de
conclusies en kwaliteit van het onderzoek in het totaal aan te tonen als het
bieden van de mogelijkheid voor andere wetenschappers om het werk te
controleren en er vervolgstudies op uit te kunnen voeren. Voor het toezicht is het
van belang dat ik de doelstellingen van mijn eigen werkgever de AFM niet in
gevaar breng door het doen van voor haar kerntaak of missie schadelijke
ongefundeerde uitspraken of de schijn opwek door ongeoorloofde
belangenverstrengeling.65 Gezien de gevoeligheden van mijn onderzoeksobject
heb ik wel enige concessies moeten doen op het gebied van transparantie, maar
deze gaan niet zover dat ze de vereisten voor het beoefenen van de wetenschap
schenden.66
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AFM Gedragscode 2016 en bijbehorende wettelijke regels ex art. 1:89 lid 1 en 2 Wft.
Zie voor een uitgebreide toelichting op kwaliteitskenmerken van wetenschappelijke
juridische publicaties: (i) Rapport Commissie Voorbereiding Onderzoeksbeoordeling
Rechtsgeleerdheid 2005; (ii) Tijsen 2009. Zie voor algemene voorwaarden voor goed
wetenschappelijk onderzoek de Nederlandse Gedragscode Wetenschapsbeoefening 2014.
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2.

Een responsieve evaluatie als
onderzoeksmethode67

2.1

Introductie

Dit onderzoek is opgezet als een responsieve evaluatie. Voor deze opzet heb ik
gekozen na een aanvankelijke literatuur- en jurisprudentiestudie naar de
problematiek van zorgplichtclaims. Een belangrijke reden was de overweging
dat een zuiver juridische aanpak bij het beantwoorden van de onderzoeksvraag
niet verder komt dan het beargumenteren van één bepaalde visie op hoe deze
claims praktisch en beleidsmatig het best kunnen worden afgewikkeld. Juist het
feit dat een volgende jurist vervolgens zijn of haar eigen perspectief daar
tegenoverzet frustreerde. Met de keuze voor een responsieve benadering van
evalueren komt de claim dat het resultaat uit het onderzoek kan bogen op
draagvlak onder uiteenlopende actoren in het speelveld van het onderwerp van
evaluatie, zoals hier de afwikkeling van zorgplichtclaims. In dit hoofdstuk licht
ik de keuze voor deze benadering nader toe, en bespreek ik de opzet van het
onderzoek, en de wijze waarop inzichten in responsieve evaluatie uit de
literatuur geschikt zijn gemaakt voor het bestuderen en samenbrengen van
ideeën over de afwikkeling van zorgplichtclaims.

2.2

Een responsieve evaluatie

De term ‘responsieve evaluatie’ is ontleend aan Stake68 en is bekend geworden
in de uitwerking van de zogenaamde ‘vierde generatie-evaluatie’ door Guba en
Lincoln in de jaren ’80. In deze uitwerking kwam de nadruk te liggen op de
constructivistische wetenschapsopvatting waarop het proces van kennisproductie
bij deze vorm van evalueren is gebaseerd.69 De constructivistische analyse stelt
de specifieke manier waarop actoren de geëvalueerde kwestie beschouwen
centraal. Anders gezegd, een kenmerkend onderscheid ten opzichte van
traditionele evaluatiebenaderingen is dat in deze aanpak de visie van de
evaluator (hierna: ‘onderzoeker’)70 niet centraal staat bij het inrichten van het
evaluatieonderzoek en de focus niet ligt op toetsing van het onderzochte aan een
vooraf en terzijde opgesteld set van criteria. In plaats daarvan wordt de agenda
van het evaluatietraject bepaald door de claims, concerns & issues71 (CC&I’s)
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De tekst van deze paragraaf is grotendeels gebaseerd op Van Hattum & Loeber 2015.
Stake 1973 en Stake 1976, p. 19-22.
Lincoln 2003, p. 69-78.
Zie voor een nadere uitleg van het begrip ‘evaluator’ bijlage D.
Guba & Lincoln 1989, p. 40-42.
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van geselecteerde gesprekspartners, dat wil zeggen, door hun (positief, negatief
of neutraal gewaardeerde) ideeën ten aanzien van het geëvalueerde.
De ruggengraat van een responsieve evaluatie opgezet vanuit dit perspectief
is de zogenaamde hermeneutisch-dialectische cirkel (‘argumentatiecirkel’)72 die
door de onderzoeker doorlopen wordt. Dit houdt in dat de onderzoeker zich in
eerste instantie een beeld vormt van het geëvalueerde op basis van een eerste
interview, dit beeld vervolgens voorlegt aan een volgende gesprekspartner
samen met nieuwe en aanvullende vragen, en op basis van dat gesprek zijn of
haar initiële beeld aanpast om het daarna voor te leggen aan een derde, et cetera.
Op basis van deze wijze van interviewen en terugkoppelen wordt, als een
verzadigingspunt van visies is bereikt, een document opgesteld waarin het
resulterend gezamenlijk beeld van het geëvalueerde staat beschreven. De
onderzoeker geeft daarbij aan over welke zaken consensus bestaat, en welke
zaken nadere gedachtewisseling behoeven. Deze laatsten vormen in de woorden
van Guba en Lincoln een ‘agenda voor onderhandeling’. Die onderhandeling
vindt vervolgens plaats in een bijeenkomst met betrokken actoren (niet
noodzakelijkerwijs dezelfde personen) waarna een volgende ronde van
bevragen, voorleggen en eventueel opnieuw terugkoppelen volgt, et cetera.
Potentiële gesprekspartners in dit proces zijn in de ogen van Guba en Lincoln
al diegenen die een stake hebben in de kwestie die geëvalueerd wordt
(zogenaamde stakeholders). De keuze om hun claims, concerns & issues
centraal te stellen in het evaluatieproces is ingegeven door de wens van de
auteurs om verschillen in kennis en macht tussen partijen – tussen de
verschillende deelnemers onderling, maar ook tussen hen en de opdrachtgever
en onderzoeker – te neutraliseren. Om met hen een argumentatiecirkel goed te
kunnen doorlopen, en alle betrokkenen op gelijke basis gelegenheid te bieden
zich uit te laten over het geëvalueerde, moet bij het uitvoeren van het
evaluatieproces volgens Guba & Lincoln aan een aantal voorwaarden worden
voldaan:
1.

2.

3.

72

Alle betrokkenen zijn op de hoogte van de doelstelling en werkwijze
van de evaluatie, en begrijpen dat hun bijdrage bedoeld is om een
overzicht van probleemdefinities en oplossingsrichtingen te
ontwikkelen als joint construction.
Interviews worden afgenomen op de plek waar de geïnterviewde
doorgaans werkt of verblijft, opdat de context waarin de antwoorden
worden geformeerd in voldoende mate doorklinkt in de data en
analyse.
De onderzoeker combineert een hoge mate van onpartijdigheid met
een goede kennis van zaken, en legt ten opzichte van alle

Grin, Van de Graaf & Hoppe 1997.
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4.

geïnterviewden een openheid aan de dag die ervoor zorgt dat het
proces van kennisvergaring en –uitwisseling in beweging blijft.
De onderzoeker laat zijn of haar eigen expertise en intuïtie
doorklinken in het proces van interviewen en terugkoppelen, in het
bijzonder in de initiële stadia van het kennisproductieproces.73 De
wijze waarop het proces is ingericht – waarbij uitkomsten als
tussentijdse resultaten telkens opnieuw worden voorgelegd aan
volgende gesprekspartners, en op basis daarvan geamendeerd –
voorkomt dat de agenda, percepties en persoonlijke ideeën van de
onderzoeker de uitkomsten kleuren.74

De onderzoeker neemt dus weliswaar het initiatief tot het verzamelen van
inzichten, en is daar verantwoordelijk voor, maar let erop dat zijn of haar eigen
interpretatie van de geëvalueerde kwestie niet de boventoon krijgt. Dit wordt
gewaarborgd door systematisch de bevindingen uit eerdere interviews aan
volgende gesprekspartners voor te leggen, en door de geaggregeerde inzichten
uit de eerste interviewronde voor te leggen voor aanvullingen en correcties aan
vertegenwoordigers uit het veld tijdens een workshop. Door op deze manier te
streven naar een evenwicht in visies over probleemdefinities en oplossingen
wordt de uitkomst van de evaluatie niet eenzijdig door de onderzoeker
vormgegeven, maar is het een gezamenlijk product (joint construction) van alle
betrokkenen, onder verantwoordelijkheid van de onderzoeker.
Door met meerdere belanghebbenden de verschillende perspectieven in beeld
te brengen, en hen uit te nodigen om kritisch te reflecteren op hun eigen en
elkaars standpunten, leidt het onderzoeksproces niet alleen tot een gedragen
verduidelijking van verschillende probleemdefinities en waarderingen van
oplossingen, maar vormt het ook zelf een middel om de discussie over
mogelijke en wenselijke ontwikkelingen verder te brengen. Vanwege deze
(potentiële) functie van ‘inhoudelijke hefboom’, bij moeizaam verlopende
discussies over maatschappelijke kwesties, is de responsieve evaluatie in de
jaren ’90 in Nederland – in allerlei gedaanten75 en op uiteenlopende terreinen,
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Dit komt voort uit de constructivistische wetenschapsopvatting waarop de methode stoelt,
waarbij vooropstaat dat de ‘inquirer and the inquired-into are interlocked in such a way
that the findings of an investigation are the literal creation of the inquiry process’ aldus
Guba & Lincoln 1989, p. 84.
Guba en Lincoln, 1989, p. 174-177 en Grin, Van de Graaf & Hoppe 1997, p. 43.
Vierde generatie-evaluatie zoals uitgewerkt door Guba en Lincoln 1989 heeft een
uitwerking gekregen in het Interactive Technology Assessment (Grin, Van de Graaf &
Hoppe 1997), een interactieve Medische Technology Assessment (Reuzel 2002), de
Interactive Bottom-Up Approach (Broerse e.a. 1995) en de participatieve beleidsanalyse
(waaronder Mayer 1997 en Loeber 2004 en 2007).
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zoals medische technologie,76 gewasbescherming77 en gezondheidszorg78 –
herkend als een methode die zich bij uitstek leent voor de analyse van
ontembare kwesties. De gedachte daarbij was dat gezamenlijke kennisvergaring
over zowel de aard van de problematiek, als over mogelijke handelingsopties
aan de basis van het formuleren van oplossingen kan liggen, op zo’n manier dat
de evaluatie (c.q. Interactieve (Medische) Technology Assessment) kan
bijdragen aan het doorbreken van een impasse in beleidsvorming.79

2.3

Waarom een responsieve evaluatie?

De functie van inhoudelijke hefboom lag ook ten grondslag aan mijn keuze om
een responsieve evaluatie op te zetten naar de kwestie van de afwikkeling van
zorgplichtclaims. De grote belangen die met het onderwerp zijn gemoeid, in
combinatie met de zorg dat het werken aan een oplossing het probleem zou
kunnen versterken, zorgden voor een impasse, en maakten dat betrokkenen op
hun handen bleven zitten. Bovendien bleek uit een aantal verkennende
gesprekken en latere interviews met deelnemers aan mijn onderzoek, dat er
sprake was van een gebrek aan een overzicht van de relevante (juridische)
aspecten, in combinatie met onduidelijkheden over de mogelijke impact van
eventuele oplossingen:

‘Natuurlijk heb ik af en toe de gedachte dat ik een eind aan [de
Woekerpolisaffaire] zou willen maken en wel op deze [of gene]
manier, maar als ik er dan langer over nadenk, roept het toch nog
wel meer vragen op dan dat het echt antwoorden oplevert.’80

Deze feitelijke onzekerheid, gepaard aan ethische vragen, voedde een gevoel
van urgentie om toch stappen te ondernemen, zo bleek later tijdens de
‘onderhandeling’ over de voorlopige resultaten die plaats vond in een Workshop
met betrokkenen:

‘… het gaat knellen wanneer de samenleving als geheel gaat
opdraaien voor dat probleem en dat is een andere kant van het
76
77
78
79
80

Reuzel 2002.
Groenewegen e.a. 1996.
Abma 1998; Moret-Hartman e.a. 2011, p. 37-52 en Nierse e.a. 2012, p. 242-254.
Reuzel 2002 en Hendriks & Grin 2007, p. 333-350.
Interview 26, p. 20 (deelnemer toezichthouders).
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moral hazard, namelijk dat een bepaalde groep consumenten weet
dat ze … maar met claims kan blijven komen. Want zelfs als het
een instelling of zelfs een sector te boven gaat, dan springt de
overheid bij. Ze laat deze niet omvallen.’81

‘Hoe kan je ervoor zorgen dat iedereen zijn deel krijgt en niet
alleen … claimanten het grootste gedeelte van het
compensatiebedrag voor zichzelf … claimen, en er dus weinig
overblijft voor de gezonde klanten; of zelfs dat deze klanten
meebetalen aan compensatie voor claimanten, terwijl ze eigenlijk
geen partij waren bij het geschil?’82

Het besef dat de ‘ontembaarheid’ onhoudbaar is, verklaart de wens om over
oplossingen met elkaar in gesprek te gaan, en daarmee de bereidheid van
uiteenlopende betrokkenen om aan het onderzoek deel te nemen:83

‘[Je zou zeggen] laten we ophouden met deze hele discussie, u
krijgt van ons uw doelkapitaal en u krijgt van ons een bos bloemen
… Maar we praten hier over bedragen die groter zijn dan het bruto
nationaal product van Nederland, als je het echt op die manier wilt
oplossen. En daarom moeten we naar een soort van compromis.’84

2.4

Een responsieve evaluatie naar mogelijkheden voor
het afwikkelen van zorgplichtclaims, kan dat?

2.4.1

Algemene aandachtspunten voor het maken van een
vertaalslag
De vraag is of het onderwerp van de afwikkeling van zorgplichtclaims zich leent
voor een responsieve evaluatie. Immers, Guba en Lincolns ‘vierde- generatie
evaluatie’ is uitgewerkt met het oog op het evalueren van relatief overzichtelijke
problemen op het terrein van onderwijsvernieuwing. In de evaluaties waarop zij
hun werk baseren is de verzameling stakeholders bijvoorbeeld te definiëren als
81
82
83

84

Workshopverslag p. 25.
Workshopverslag p, 36
Daarbij speelden behalve morele overigens ook praktische en economische motieven:
actoren melden negatieve effecten van de aanwezigheid van zorgplichtclaims in
mogelijkheden om financieringen rond te krijgen en te kunnen innoveren zodat financiële
groei beter mogelijk is.
Interview 20, p. 20 (deelnemer verzekeraars).
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‘eenieder die ooit een voet zet in een klaslokaal’. In het geval van
maatschappelijke kwesties waarbij de populatie ‘potentieel betrokkenen’
oneindig veel groter kan zijn, moet een andere manier gevonden worden om
daarin een afbakening aan te brengen, die tegelijkertijd recht doet aan de
methodologische grondslag van responsieve evaluatie. Met andere woorden,
toepassing van de methode op gepolitiseerde en naar aard en omvang complexe
maatschappelijke kwesties, behoeft een consciëntieuze operationalisering van de
onderliggende methodologische overwegingen in lijn met de kenmerken van het
onderwerp van evaluatie en de institutionele context waarin het is ingebed aldus
Loeber.85
Het onderzoek van Loeber biedt het begin van houvast bij het beantwoorden
van de vraag hoe om te gaan met de frictie tussen de methodologie van vierde
generatie-evaluatie en de complexiteit van ontembare problemen. Loeber
destilleert drie punten van aandacht bij het toepassen van de benadering op
complexe maatschappelijke problemen:
Een eerste punt van aandacht is de selectie van deelnemers. De vraag wie tot
de stakeholders (hierna: ‘actoren’) en daarmee ook de deelnemers aan mijn
onderzoek behoren, is in het geval van zorgplichtclaims lastig te beantwoorden
vanwege de omvang van de groep. Dat maakt de vraag naar deelnemerselectie
een vraag naar closure: hoe te bepalen waar de grens ligt bij het betrekken van
actoren? Loeber heeft beargumenteerd,86 op basis van Fox en Miller87 en een
analyse van het phronetisch karakter van de responsieve evaluatie, dat een
nauwe professionele betrokkenheid van deelnemers bij het onderwerp van
evaluatie een voorwaarde is voor succes, en een criterium biedt bij
deelnemerselectie: “The participants must be those actors who in everyday life
get their feet wet, so to speak: the people from the shop-floor and the
experienced practitioners.”88 Een ander criterium volgt uit het streven de
responsieve evaluatie in te zetten als hulpmiddel bij het doorbreken van
impasses, en het formuleren van probleem-oplossingscombinaties die de zaak
verder brengen: geselecteerde mensen moeten in staat zijn om een creatieve en
innovatieve bijdrage te leveren.89
Ten tweede behoeft het kenmerkend element van responsieve evaluatie
aandacht, het gegeven dat de ideeën, zorgen en aandachtspunten van de
respondenten de agenda bepalen. Dit leidt potentieel tot problemen bij een
onderwerp als zorgplichtclaims: om de claims, concerns & issues van de
deelnemers leidend te kunnen laten zijn is het nodig dat deelnemers bereid zijn
85
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Loeber 2004 en Loeber 2007, p. 389-414.
Loeber 2004 en Loeber 2007.
Fox & Miller 1996.
Loeber 2004, p. 65.
Grin, Van de Graaf & Hoppe 1997, p. 64.
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vrijelijk over hun zorgen en aandachtspunten te spreken. Gegeven de
eigenschappen van het onderwerp zorgplichtclaims en van de context waarin dit
als probleem wordt ervaren, is de vraag hoe recht te doen aan dit
methodologisch uitgangspunt in zo’n gepolitiseerde context? Het betekent dat
gezocht moet worden naar een manier om uiteenlopende perspectieven op een
praktische en doelgerichte wijze bij elkaar te brengen, zonder dat consensus over
het centrale issue of de normatieve overwegingen van waaruit partijen handelen
een voorwaarde is om vooruit te komen. Om hier concreet vorm aan te geven
hebben Grin en Van de Graaf de constructivistische onderzoeksbenadering
verbonden met het reconstrueren van de ‘handelingstheorie’ van actoren: het
doorlopen van de dialectisch-hermeneutische cirkel is een manier om de
handelingstheorieën van de diverse actorgroepen in kaart te brengen.90 De
handelingstheorie is het geheel van normatieve uitgangspunten, theoretische
inzichten en praktische overwegingen op basis waarvan een actor, gegeven de
omstandigheden, kiest voor een bepaalde gedragslijn. Dit geheel van
uitgangspunten en overwegingen is analytisch te ordenen,91 en op basis van
kwalitatief onderzoek (interviews, document-analyse) in kaart te brengen per
actorgroep. Door de handelingstheorie te expliciteren ontstaat zicht op de
probleemdefinities die een actorgroep hanteert inzake een bepaalde kwestie
(bijvoorbeeld van verzekeraars, of van toezichthouders, of van claimentiteiten)
en op hoe die groep oordeelt over specifieke oplossingen. Daarnaast geeft het de
onderzoeker zicht op de waarden, normen en meer generieke veronderstellingen
op grond waarvan een actorgroep keuzes maakt ten aanzien van wat wenselijk
wordt geacht, welke probleem-oplossingscombinaties aanvaardbaar kunnen zijn.
Dit laatste is van groot belang bij responsieve evaluaties ten aanzien van
ontembare kwesties omdat het helpt bij het uitwerken van de ‘agenda voor
onderhandeling’. Inzicht in de diverse handelingstheorieën van de
geïdentificeerde actorgroepen biedt inzicht in de ruimte die er is bij de diverse
betrokkenen om draagvlak te ontwikkelen voor een bepaalde probleemdefinitie
en/of oplossingsrichting. De gedachte hierbij is dat partijen het nimmer in alle
opzichten met elkaar eens zullen worden. Maar het idee is dat dit ook niet nodig
is; een zekere mate van ‘congruentie’ tussen de opvattingen van de verschillende
betrokkenen over wat in ieders eigen situatie concreet wenselijk is om te doen, is
een basis voor het praktisch oplossen van problemen in een complex actorveld
waarin actoren in hoge mate onderling afhankelijk zijn voor het welslagen van
hun plannen.92
Een derde punt van aandacht bij het uitwerken van een responsieve evaluatie
op een gepolitiseerd onderwerp met ontembaarheids-kernmerken is het idee een
90

Grin & Van de Graaf 1996 en Grin, Van de Graaf, Hoppe 1997.
Grin en Van de Graaf 1996 op basis van Fischer 1995.
92
Grin en Van de Graaf 1996, p. 90.
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‘machtsbalans tussen deelnemers’ te bewerkstelligen en bewaren. Hierbij is ook
de positie van de onderzoeker van cruciaal belang. Hoe een machtsevenwicht
tussen deelnemers onderling en tussen deelnemers enerzijds en de onderzoeker
anderzijds te waarborgen in een context waarin de doorzettingsmacht in handen
is van een complexe configuratie van partijen? Bij het afwikkelen van
zorgplichtclaims is het uitwerken van een oplossing afhankelijk van de
bereidheid van velen om ‘te bewegen’ en de (juridische, institutionele) kaders te
creëren waarmee oplossingen mogelijk worden gemaakt. Suggesties uit eerdere
ervaringen met evaluaties in zulke complexe situaties boden enig houvast bij het
bewerkstelligen van een dergelijke balans in de praktijk van het onderzoek.93
Deze geven richting aan het maken van een ‘vertaalslag’ tussen de methodische
richtlijnen en intenties van vierde-generatie-evaluatie enerzijds, en een
onderzoek naar de afwikkeling van zorgplichtclaims in Nederland anderzijds.

2.4.2
Concrete aanpassingen voor het maken van een vertaalslag
Een eerste verkenning van de problematiek in 2010-2011 maakte duidelijk dat
het opzetten van een responsieve evaluatie over zorgplichtclaims complex zou
zijn. Niet alleen de omvang en complexiteit van het speelveld waren daar debet
aan, maar ook de voorzichtigheid waarmee er over gesproken werd door
betrokkenen. Het was de tijd van de Dexia-affaire, en de Woekerpolisaffaire
beheerste de berichtgeving:

‘De kans dat je als bestuurder persoonlijk aansprakelijk wordt
gesteld is toegenomen en dat is wel anders dan het was. Ik denk
dat mensen absoluut voorzichtiger zijn [geworden].’94

Tegelijkertijd bleek er, ondanks de voorzichtigheid, bij diverse gesprekspartners
een groot animo om de zaak in constructieve sfeer te bespreken:

‘[We moeten] toch meer door de zure appel heen bijten en zeggen:
‘Ja, laten we dan toch maar proberen om … het probleem echt een
keer op te lossen’. Je ziet vaak dat als je de problemen half oplost,
dat het geen oplossing is.’95

93
94
95

Zie Abma & Widdershoven 2008, p. 209-225.
Interview 2, p. 12 (deelnemer banken).
Interview 1, p. 4 (deelnemer banken).
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‘[D]e kortste route naar vertrouwen van klanten is toch, als zoiets
gebeurt, gewoon de juiste stappen zetten: oplossen.’96

‘Er is een belang gelegen bij het oplossen, omdat je daardoor
vertrouwen kan proberen te herstellen en voor de toekomst kan
verbeteren.’97

‘Iedere massaschade levert impact op vertrouwen op.’98

Om in deze context van complexiteit en welwillende voorzichtigheid de
methode voor responsieve evaluatie tot zijn recht te laten komen, zijn ten
aanzien van de genoemde methodische knelpunten verschillende keuzen
gemaakt. Daarbij is er steeds op gelet of deze in lijn waren met de onderliggende
methodologische overwegingen én strookten met de kenmerken van het
onderwerp van evaluatie.

2.4.2.1 Selectie van deelnemers
De vraag wie tot de stakeholders of actoren behoren, was in het geval van
zorgplichtclaims lastig af te bakenen. Dit komt door de grootte van de groep,
maar vooral door het diffuse karakter van de invloed die actoren kunnen
uitoefenen op de vormgeving van het afwikkelingssysteem,99 en van de wijze
waarop dit systeem van invloed is (in positieve of negatieve zin) op hen. Bij de
selectie van deelnemers is in eerste instantie uitgegaan van de notie zoals
uitgewerkt door Guba en Lincoln.100 Zij onderscheiden personen die betrokken
zijn bij het ontwerpen, produceren, gebruiken of toepassen van hetgeen wordt
geëvalueerd (zogenaamde agents); personen die (op welke wijze ook) voordeel
hebben bij hetgeen wordt geëvalueerd (beneficiaries), en zij die er (op welke
manier ook) door worden geschaad (victims).
Een eerste moeilijkheid bij het selecteren van gesprekspartners op basis van
deze indeling tekende zich van meet af aan af. Actoren101 zijn lastig te
karakteriseren in dergelijke eenduidige termen. De grens tussen agent en
96
97
98
99

100
101

Interview 2, p. 3 (deelnemer banken).
Interview 8, p. 9 (deelnemer collectieve belangenbehartigers).
Interview 25, p. 1 (deelnemer toezichthouders).
Omwille van noodzakelijk toe te passen reikwijdteafbakening ga ik in mijn boek niet
verder in op het systeembegrip. Ik zal daarom niet nader uitleggen waarom de afwikkeling
van zorgplichtclaims een eigen systeem kent en uit welke elementen dit systeem bestaat.
Guba & Lincoln 1989. Zie ook Abma 2000.
Voor een nadere uitleg van het begrip ‘actor’ verwijs ik naar het begrippenkader in bijlage
D.
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beneficiary is bijvoorbeeld in het geval van claimentiteiten, en individuele
advocaten van gedupeerde klanten (aangeduid als adviseurs in dit boek),
enigszins arbitrair: zij verdienen geld met hun activiteiten in het
afwikkelingssysteem en hebben er baat bij om het mede vorm te geven in een
richting die past bij hun verdienmodel. Tegelijkertijd worden zij beschouwd,
zeker door zichzelf, als vertegenwoordiger van de gedupeerde klant die een
(mogelijk) gebrekkig product heeft aangeschaft, en zijn ze daarmee te
karakteriseren als (vertegenwoordiger van) de victims. Deze laatste rol is
overigens ook in het geval van de klant niet eenduidig: de vraag in hoeverre een
klant met een mogelijk gebrekkig product ‘slachtoffer’ is,102 dan wel kan
worden beschouwd als economisch handelend persoon met een eigen
verantwoordelijkheid bij het aangaan van een transactie,103 is een centraal
onderdeel van de inhoudelijk discussie over de afwikkeling van
zorgplichtclaims,104 en daarmee niet een kwestie die door de onderzoeker op
voorhand kan worden beslecht. Om het actorveld beredeneerd af te bakenen
(closure te bereiken) is gebruik gemaakt van de inzichten uit het werk van Grin
en Hoppe105 en Loeber106 die stellen dat, in het geval van ontembare problemen,
de mate waarin het formuleren van een oplossing wordt bemoeilijkt door de
reikwijdte van de maatschappelijke consequenties daarvan, de nadruk in de
selectie van deelnemers aan een responsieve evaluatie moet liggen op de
combinatie van creativiteit en doorzettingsmacht van betrokkenen. Dit leidde tot
een selectie van actorgroepen107 op basis van de volgende overwegingen:
1.

2.
3.

De mate waarin actoren belang hebben bij en invloed kunnen
uitoefenen op de vormgeving van afwikkelingsprocedures voor
zorgplichtclaims.
De mate waarin er sprake is van variëteit in het geheel aan
actorgroepen, opdat een ‘gelijk speelveld’ wordt gecreëerd.
De mate waarin een organisatie bereid is tot deelname (gegeven
beschikbaarheid van mensen op de werkvloer, bereidheid er tijd in te
steken).

De closure is, met andere woorden, gelegd bij partijen die (door hun positie in
het speelveld ofwel door de groepen die zij vertegenwoordigen) invloed kunnen
uitoefenen op de vormgeving van afwikkelingsmethoden en/of het wettelijk
102
103
104
105
106
107

Mertens e.a. 2003.
Jansen 2010, p. 623.
Zie hierover o.a. meer in par. 7.2.4.
Grin en Hoppe 1995.
Loeber 2004.
Voor een nadere uitleg van het begrip ‘actorgroep’ verwijs ik naar het begrippenkader in
bijlage D.
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kader voor de beslechting van zorgplichtclaims. Vanwege de nadruk op de
vormgeving van de afwikkelingsmethoden en/of het wettelijk afwikkelingskader
van zorgplichtclaims in het licht van de doelstelling van het onderzoek is ervan
afgezien om individuele afnemers van financiële producten (individuele
‘gezonde’ en gedupeerde klanten van banken en verzekeraars met een retailproduct)108 en individuele ‘belastingbetalers’ bij het onderzoek te betrekken.
Evenmin zijn vertegenwoordigers van politieke partijen of door hun aangestelde
onderzoekscommissies,109 de media of individuele wetenschappers in dit
stadium bij het onderzoek betrokken. De reden om deze groepen niet in de
responsieve evaluatie te betrekken betreft het feit dat deze laatste groepen of als
aanjager fungeren voor het toepassen van afwikkelingsmethoden (media) of
aanpassingen in het wettelijk kader forceren of deze juist nader vormgeven op
basis van wat de ‘officiële’ stakeholders in het speelveld wensen of hebben
aangedragen (politiek en door de politiek ingestelde commissies).110 Daarom
heb ik bijvoorbeeld de Commissie Verzekeraars geïnterviewd los van de rest
van de deelnemers aan mijn onderzoek. Met dit interview heb ik beoogd een
eerste mogelijke effect van mijn onderzoek zichtbaar te krijgen en een aantal bij
mij levende inhoudelijke vragen over de inhoud van mijn proefschrift
beantwoord te krijgen. Een vergelijkbare rol van externe expert hadden
individuele wetenschappers. Deze groep adviseert weliswaar de politiek, heeft
invloed op de media en op officiële actoren in het speelveld, maar is dusdanig
divers dat geen eenduidige handelingstheorie per actorgroep is te construeren op
een vergelijkbare manier als voor banken, toezichthouders en/of claimentiteiten.
Claimorganisaties voor victims111 kwamen vanwege de focus op vormgeving
juist wel in beeld, waaronder de claimentiteiten en collectieve
belangenbehartigers (de Vereniging van Effectenbezitters (VEB), en de
Consumentenbond) en brancheorganisaties, dat wil zeggen, de Nederlandse
Vereniging van Banken (NVB) en het Verbond van Verzekeraars (VvV).
Daarnaast zijn de voor de hand liggende ‘vormgevers’ benaderd, als de AFM,
DNB, de ministeries Veiligheid en Justitie (V&J) en Financiën (FIN), banken en
108

109

110
111

Zie voor een overzicht van de belangen van gedupeerde klanten van een financiële
onderneming op basis van een case study naar de afwikkeling van zorgplichtclaims bij de
DSB-bank: Van Doorn 2015.
De Commissie Verzekeraars is voor een eerste inzicht in het effect van het onderzoek in
2015 geïnterviewd maar maakt geen onderdeel uit van de toegepaste responsieve
evaluatiemethode en de conclusies die ik daaruit heb getrokken voor invulling van de
handelingstheorieën van actoren in het speelveld van de afwikkeling van
zorgplichtclaims.
Grin, Van de Graaf & Hoppe 1997, p. 64.
In een worst case scenario vallen onder dit brede label ook ‘gezonde’ klanten van
financiële onderneming, dat wil zeggen klanten van een financiële onderneming zonder
gebrekkig product of niet-passende dienst, en de belastingbetaler als zodanig, om de
kosten voor de afwikkeling te dragen.
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verzekeraars, en hun adviseurs (advocaten, consultants, curatoren en
communicatieadviseurs). Ook zijn geschilbeslechtingsinstanties zoals Kifid en
het Gerechtshof Amsterdam (Hof Amsterdam) bij het onderzoek betrokken.

FIGUUR 1

Nr

Gesprekspartners in de responsieve evaluatie naar de afwikkeling van
zorgplichtclaims per fase*112

Actorgroep

Partijen

(iv)

1.

2.

Financiële
ondernemingen
Collectieve
belangenbehartigers
Claimentiteiten

a. Banken
b. Verzekeraars

Totaal
aantal
interviews
onderzoek
NL(i)
a. 3
b. 6

Aantal
Fase I

Aantal
Fase II

a. 2
b. 4

a. 1
b. 2

Deelname
Workshop

a. x
b. 4

(ii)

a. VEB
a. 1
a. 1
a. x
a. x
b. Consumenb. 2
b. 1
b. 1
tenbond
3.
a. Stichtingen
a. 4
b. 4
a. x
a. 3
b. Verenigingen
c. Overige
rechtsvormen
4.
Branchea. NVB
a. 1
x
x
a. x
organisaties b. VvV
b. 1
b. &
5.
Adviseurs
a. Curatoren
a. 1
a. 1
a. x
a. 1
b. Consultants
b. 2
b. x
b. 2
b. x
en/of
c. 6
c. 4
c. 2
c. 2
accountants
c. Advocaten
6.
Geschila. Kifid
a. 2
a. 2
a. 1
a. x
beslechters
b. Het
b. 3
b. 3
b. x
b. x
Gerechtshof
Amsterdam
7.
Toezichta. AFM
a. 3
a. x
a. 3
a. &
houders
b. DNB
b. 1
b. x
b. 1
b. x
8.
Wetgever
a. FIN
a. 1
a. x
a. 1
a. &
b. V&J (iii)
b. x
b. x
b. x
*Uitleg bij de in de tabel gebruikte tekens. De cijfers geven het aantal interviews per deelactor
weer. De x’en geven weer dat de deelactor niet heeft deelgenomen aan een interview in een
bepaalde fase of aan de Workshop. Het &-teken geeft weer dat er wel een deelname heeft
plaatsgevonden.

112

Zie voor een nog uitgebreidere toelichting op het aantal geïnterviewde gesprekspartners,
hun (deel)actorgroep en de fase(n) waarin ze zijn geïnterviewd bijlage H.
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(i)

(ii)

(iii)
(iv)

Niet in dit schema is meegenomen de Commissie Verzekeraars omdat dit interview
bij de effectmeting van het onderzoek thuishoort en niet bij de deelnemersselectie met
betrekking tot ‘beleidsbepalers’.
In verband met de selectiecriteria die zijn toegepast in het onderzoek is de keuze
gemaakt om alleen interviews af te nemen onder de grootste verzekeraars in
Nederland.
V&J heeft door ongeplande omstandigheden slechts op informele wijze deel kunnen
nemen aan het onderzoek.
De deelactorgroepen collectieve belangenbehartigers en claimentiteiten heb ik
samengevoegd tot de actorgroep ‘claimorganisaties’.

Vervolgens is binnen deze actorgroepen een selectie gemaakt van
daadwerkelijke gesprekspartners. Conform de methodische richtlijnen van Guba
en Lincoln is daarbij voortdurend ruimte gelaten voor de mogelijkheid
additionele gesprekspartners toe te voegen. Selectie van gesprekspartners in de
eerste fase van het onderzoek gebeurde op basis van overwegingen ten aanzien
van de criteria ‘proximiteit’ en ‘creativiteit’.
Ervaringen tijdens de praktische uitvoering van het onderzoek resulteerden
enerzijds in een bekrachtiging van de veronderstelling dat een selectie op basis
van criteria als ‘proximiteit’ en ‘creativiteit’ relevant is, en anderzijds in een
modificatie ervan. De veronderstelling, gebaseerd op de literatuur, dat
bekendheid met het onderwerp (proximiteit) en de creatieve kwaliteiten van de
gesprekspartner bleek zodanig van belang, dat gaandeweg het accent in het
kiezen van gesprekspartners is verlegd van de CEO’s (of directe
beleidsbepalers) van autoriteiten, banken en verzekeraars naar hun interne
adviseurs. Op die manier konden ideeën voor oplossingen worden aangedragen
die in de formulering ervan niet gehinderd werden door zorgen omtrent
imagoverlies of aansprakelijkheidsrisico’s.113 Ook bleek gaandeweg dat de
bereidheid van een gesprekspartner om zich sterk te maken voor het vinden van
een (bepaalde) oplossing, en de mate waarin hij/zij anderen daarvoor kan
motiveren een belangrijke kwaliteit vormden. Deze overweging wordt wel in de
literatuur aangeduid met de term ‘koploperschap’: de bereidheid en het
vermogen te fungeren als ambassadeur voor specifieke innovaties in het systeem
(bijvoorbeeld door het vermogen om anderen mee te nemen in verandering).114
Praktische inzichten leidden daarnaast tot een herziening van eerdere
overwegingen ten aanzien van het betrekken van vertegenwoordigende
organisaties. Het bleek niet mogelijk om de handelingstheorie van de
brancheorganisaties te reconstrueren, juist vanwege hun vertegenwoordigende
rol: naast een gemeenschappelijk belang verschilden de actoren die zij

113
114

Vgl. Grin, Van de Graaf & Hoppe 1997, p. 64.
Vgl. Paredis, 2009, p. 15-19.
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vertegenwoordigen daarvoor te zeer van elkaar. Deze bevinding is conform
eerdere ervaringen met het construeren van handelingstheorieën in relatie tot
brancheverenigingen.115 Met betrekking tot de geschilbeslechtingsinstanties
werd ervoor gekozen om naast leden van het Kifid rechters te spreken met
specifieke bevoegdheden op het gebied van de afwikkeling van
zorgplichtclaims. De leden van het Kifid hebben een wettelijk vastgelegde taak
om consumenten en in het kader van rentederivaten ook klein-zakelijke partijen
van geschilbeslechting te voorzien met betrekking tot zorgplichtclaims.116
Specifieke bevoegdheden op het gebied van massaclaims heeft het Kifid niet117
maar het Kifid wikkelt wel op individuele geschilbeslechtingsbasis deze claims
af of draagt bij aan het ontstaan van precedentwerking. Rechters met specifieke
bevoegdheden voor het afwikkelen van massaclaims bevinden zich bij het
Gerechtshof te Amsterdam omdat dit Hof exclusief is aangewezen om
verzoekschriften in behandeling te nemen ex artikel 7:907 BW e.v. (de WCAMprocedure).118 Andere rechters zijn niet betrokken.119 Omdat de leden van het
Kifid en de rechters van het Gerechtshof te Amsterdam beiden goede ervaring
hebben met het afwikkelen van dreigende of reeds bestaande massaclaims en
daarmee zorgplichtclaims op de financiële markten heb ik ze als een
gezamenlijke actorgroep in mijn onderzoek opgenomen. Als gezamenlijke naam
voor deze groep heb ik ‘geschilbeslechters’ gekozen. In de tweede fase is een
nadere afbakening gemaakt vanuit de focus op het vormgeven van
afwikkelingsmogelijkheden. Er is voor gekozen om de geïnterviewde
accountants, consultants, curatoren en advocaten niet mee te nemen in het nader
formuleren van oplossingsrichtingen op basis van een analyse van de afgenomen
interviews. De reden is dat deze actoren slechts indirect of in latere instantie
betrokken zijn bij oplossingen, ofwel een specifiek belang hebben bij een
bepaalde uitkomst. Hun inbreng is uiteindelijk gedeeltelijk in totaalanalyse van
de toegepaste responsieve evaluatie meegenomen via hun deelname aan de in
het kader van de evaluatie georganiseerde Workshop.

115

Grin, Van de Graaf & Hoppe 1997, p. 64.
Zie hiervoor art. 16 lid 1 Implementatiewet buitengerechtelijke geschillenbeslechting jo.
art. 4:17 lid 1 sub b Wft, inclusief de toepasselijke reglementen van het Kifid:
https://www.kifid.nl/kifid/statuten-en-reglementen,( laatst gecontroleerd op 13 oktober
2016).
117
Zie art. 9 lid 2 sub d Reglement Ombudsman en Geschillencommissie financiële
dienstverlening (Kifid). Zie:
https://www.kifid.nl/fileupload/reglementen/Reglement_Ombudsman_en_Geschillencom
missie_Financiele_Dienstverlening.pdf, (laatst gecontroleerd op 12 januari 2017).
118
Art. 1013 lid 3 Rv.
119
Naast het spreken van geschilbeslechters heb ik de Rvdr uitgenodigd om deel te nemen aan
mijn onderzoek. Helaas gaf deze te kennen niet deel te willen nemen. V&J heeft verder op
informele wijze deelgenomen aan het onderzoek.
116
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Het bleek lastig, gegeven de hiervoor door mij genoemde overwegingen,
maar niet onmogelijk om voldoende actoren bereid te vinden mee te doen.
Omdat het onderwerp zeer gevoelig ligt bij vrijwel alle actoren in het speelveld,
is een aantal stappen gezet die de bereidheid tot deelname konden vergroten. Zo
is gezorgd voor entree in het veld door als eerste gesprekspartner in de
hermeneutisch-dialectische cirkel een persoon te vragen die autoriteit en
vertrouwen geniet onder met name bankiers en verzekeraars.120 Het noemen van
de betreffende naam in uitnodigingsbrieven en zijn vertrouwen in het onderzoek
droeg bij aan de bereidheid van anderen om op te treden als gesprekspartner.
Ook wees deze eerste geïnterviewde op potentiele gesprekspartners, die
vervolgens weer gevraagd zijn naar andere mogelijke gesprekspartners. Deze
sneeuwbalmethode, vanuit het netwerk van de eerste gesprekspartner en vanuit
het netwerk van de onderzoeker, heeft de toegang tot andere relevante
gesprekspartners vergemakkelijkt.
In totaal zijn tussen januari 2012 en september 2012 21 interviews
afgenomen in Nederland (fase I). Na analyse van de daaruit voortgekomen data
is een tweede ronde interviews gehouden om de gedistilleerde ideeën over
probleem-oplossingscombinaties voor te leggen en aan te passen. In deze fase II,
die liep van januari 2013 tot en met de zomer van 2015, zijn 16 interviews in
Nederland gehouden.121
In november 2013 heb ik een Workshop georganiseerd. Daarin zijn de
voorlopige resultaten gepresenteerd aan deelnemers met als doel de
interpretaties van de problematiek en de door de gesprekspartners uit de eerste
interviewronde aangedragen oplossingen te bespreken (in termen van Guba en
Lincoln, als ‘onderhandeling over de resultaten’). Daarnaast bedoelde de
Workshop mogelijkheden te verkennen voor het opzetten van ‘duurzame
gesprekken’ over de problematiek en mogelijke oplossingen. Voor de Workshop
zijn uitnodigingen uitgegaan naar partijen uit alle onderzochte actorgroepen.122
Van de Workshop is een verslag gemaakt dat aan alle deelnemers na afloop is
120

Zie voor een indicatie van deze actor bijlage H.
In het kader van aanvullend, systeem vergelijkend, onderzoek, zijn in de zomer van 2014
daarnaast 3 interviews afgenomen bij drie actoren in het Verenigd Koninkrijk. Dit
betroffen interviews bij: (i) Financial Ombudsman Service (FOS) d.d. 17 juli 2014; (ii)
Financial Services Compensation Scheme (FSCS) d.d. 17 juli 2014 en (iii) Claims
Management Regulator (CMR) d.d. 18 juli 2014. Zie voor het bijbehorende
onderzoeksplan figuur 2 en voor een overzicht van alle afgenomen interviews en
deelnames aan de Workshop door de actoren in het speelveld, bijlage H.
122
Zie voor een overzicht van het aantal deelnemers aan de Workshop, en de actorgroepen die
daarmee werden aanwezig waren bijlage H. Van de actorgroep Geschilbeslechters, en van
één van de twee financiële toezichthouders, de Consumentenbond, de VEB en V&J was
uiteindelijk niemand bij de Workshop aanwezig. Wel aanwezig alhoewel niet in eerste
instantie betrokken bij de interviewende waren advocaten. De reden hiervan was dat
duidelijk werd, gaandeweg de interviews, dat inhoudelijke inbreng vanuit het perspectief
van de advocatuur relevant was.
121
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toegestuurd, met de uitnodiging een reactie te geven.123 Op één deelnemer na
(een verzekeraar) is iedere deelnemer aan de Workshop akkoord gegaan met de
inhoud van het verlag.124

2.4.2.2 Uitwerking van het organiserend principe
Essentieel in een responsieve evaluatie is dat de claim, concerns & issues van de
deelnemers de agenda van de evaluatie bepalen. Dat vergt in de eerst plaats niet
alleen de nodige bescheidenheid van de onderzoeker (dus van mezelf) om eigen
ideeën en interpretaties steeds opnieuw kritisch tegen het licht te houden naar
aanleiding van wat anderen aandragen, en ze daarop aan te passen. Ook is nodig
dat de deelnemers in de gelegenheid worden gesteld vrijelijk over hun ideeën,
zorgen en aandachtspunten te spreken, waarbij de onderzoeker hooguit het
initiatief kan nemen om over bepaalde zaken door te vragen. Gegeven de
gevoeligheden van het onderwerp was dat geenszins vanzelfsprekend. Heel
belangrijk voor de bereidheid om met mij in gesprek te gaan op een manier die
waardevol was voor het onderzoek bleken afspraken omtrent vertrouwelijkheid.
Actoren waren bereid deel te nemen aan de interviewrondes op voorwaarde dat
zij in latere publicaties daarover slechts als deelnemer van een actorgroep
zouden worden aangehaald, en niet onder de eigen naam of de naam van de
organisatie waarvoor ze werken. In de uitnodigingen en interviews is
anonimiteit toegezegd.125 Ook is afgesproken dat de uitkomsten uit de
interviews en de Workshop slechts zouden worden gebruikt voor
123

Door een technische mankement aan de opnameapparatuur zijn er geen beeldopnamen van
de Workshop. Daardoor is het achteraf niet mogelijk gebleken iedere spreker op de
geluidsopname te herleiden tot een bepaalde actorgroep. Daarom wordt in het
Workshopverslag niet verwezen naar bepaalde actorgroepen maar naar 'deelnemer aan de
Workshop.' Dat is ook in de weergave van resultaten van de Workshop in dit boek het
geval.
124
De resultaten uit interviews en Workshop vormden de basis voor een boek, gepubliceerd in
oktober 2014, dat zicht bood op het gevonden spectrum aan handelingsopties, opdat deze
meegenomen konden worden, mocht daar behoefte aan zijn, bij het uitwerken van
maatregelen op dat moment. Inderdaad is het gebruikt: met referentie aan het boek zijn
Kamervragen gesteld over de manier waarop finale sluiting is te bereiken bij affaires
gebaseerd op zorgplichtclaims (Kamerstukken II 2011/12, 29 507, nr. 106). Regels voor
de financiële dienstverlening (wet financiële dienstverlening) nr. 124. Verslag schriftelijk
overleg d.d. 19 december 2014. Zie ook: Brief van de Minister d.d. 18 december 2014
inzake schriftelijk overleg beleggingsverzekeringen, ref. FM2014/1964 M. Ook de
Commissie Verzekeraars verwees naar het boek in zijn rapportage aan de regering
waarvoor het — in opdracht — keek naar oplossingen voor problemen van
levensverzekeraars. Concrete wordt verwezen naar het boek in de aanbevelingen, waar de
Commissie vraagt om onderzoek naar wettelijke mogelijkheden om voor de Woekerpolisaffaire finale sluiting af te kunnen dwingen. Zie voetnoot 53 op p. 54 van het rapport dat
zij heeft uitgebracht d.d. 5 maart 2015. Zie tevens interview 32, p. 1-2 en p. 14
(Commissie verzekeraars).
125
Zie hiervoor de brief voor uitnodiging van deelname aan het onderzoek in bijlage F.
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wetenschappelijk onderzoek, en niet zouden worden ingezet in andere (niet aan
mijn wetenschappelijke activiteiten te liëren) discussies en activiteiten rond de
afwikkelingsproblematiek.126 Toezeggingen omtrent het anonimiseren van
resultaten namen de angst weg om te spreken over zaken die mogelijk
verstrekkende gevolgen hebben (in financiële termen van schadebedragen of in
termen van reputatieschade). Zodoende lukte het de evaluatie daadwerkelijk in
te richten als een open verkenning van mogelijkheden voor een verbetering van
de afwikkeling van zorgplichtclaims.
Omdat de gesprekspartners een evenwichtige afspiegeling vormden van
betrokken actoren in het afwikkelingssysteem, werd het onderwerp in den brede
verkend. Wat daarbij hielp is dat ik steeds in de vraagstelling de nadruk legde op
opties voor afwikkeling ten koste van discussies over wat er met betrekking tot
concrete zaken in het verleden zoal mis was gegaan. Een manier om dat te doen
was door herhaaldelijk te vragen naar hoe een optimaal functionerend
Nederlands afwikkelingssysteem eruit zou kunnen zien volgens de individuele
deelnemers. Door deze werkwijze werd na de eerste interviewronde duidelijk
dat de variatie van de aangedragen oplossingsrichtingen verrassend groot was,
maar dat er door ideeën te combineren op basis van inzichten in de
gereconstrueerde handelingstheorieën raakvlakken en overeenkomsten te
ontdekken waren.

2.4.2.3 Het bewaren van een machtsbalans tussen deelnemers
Gegeven het zwaar gepolitiseerde onderwerp, en de potentieel verstrekkende
gevolgen van de uitwerking ervan (en zelfs maar van het praten daarover), was
de noodzaak om een ‘machtsbalans’ te bewaren, zoals voor de uitwerking van
een responsieve evaluatie wordt verondersteld, niet alleen van uiterst belang
maar ook uiterst precair. Lastig daarbij is dat er institutioneel geen sprake is van
een level playing field:

‘Dat level playing field is geen vanzelfsprekendheid. [Er] moeten
hordes worden genomen om daar te komen.’127

126

Zie als voorbeeld van afspraken omtrent vertrouwelijkheden aan deelnemers een niet
gepersonaliseerde versie van een uitnodigingsbrief voor deelname aan het onderzoek in
bijlage F. Overige documentatie m.b.t. afspraken omtrent vertrouwelijkheden en de
inhoud van gespreksverslagen en de georganiseerde Workshop zijn slechts toegankelijk
voor mijn directe wetenschappelijke begeleiders en de leden van de promotiecommissie
onder het tekenen van een geheimhoudingsverklaring. Hiermee wordt de
wetenschappelijk vereiste transparantie, zoals omschreven in de Nederlandse
Gedragscode Wetenschapsbeoefening, gewaarborgd in het onderzoek.
127
Interview 18, p 6 (deelnemer geschilbeslechters).
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Het belang van de gedupeerde klant is bijvoorbeeld niet in een zelfde mate
verankerd in het afwikkelingssysteem als dat van andere actoren.128 Een van de
oorzaken van de zwakkere positie van de gedupeerde klant is zijn beperkte
toegang tot het recht.129 De hoge drempel voor de gedupeerde klant om toegang
tot het recht te krijgen werd door een groot gedeelte van de deelnemers aan het
onderzoek genoemd als probleem:130

‘Daarnaast waren er andere problemen, althans wat ons betreft,
waardoor verklaard kan worden dat consumenten niet krijgen waar
ze recht op hebben. Dat is de toegang tot het recht, met name de
toegang tot de rechter. Dat is een veel te grote stap voor
consumenten.’131

Ook de betrokken instituties verschillen aanzienlijk in doorzettingsmacht.
Alleen DNB kan een zelfstandig besluit nemen.132 Maar ook deze actor is daarin
beperkt gebonden door de onderlinge verwevenheid van actoren in het veld, al
was het maar omdat uitwerking van oplossingen de actieve medewerking vraagt
van andere partijen. Om in deze context een machtsevenwicht tussen deelnemers
te waarborgen heb ik telkens de aandacht gelegd op wat gesprekspartners keer
op keer naar voren brachten, namelijk het besef dat men elkaar nodig heeft om
de problematiek op te lossen:

‘Door collectief iets af te spreken, kunnen we een grote stap
zetten, kan het sneller opgelost worden en blijven we niet
eindeloos hangen in bepaalde fases.’133

128

Dit verschil in positie is door Van Doorn 2015 uitgewerkt in haar onderzoek naar het
belang van de gedupeerde klant in collectief verband.
129
Aldus verschillende wetenschappers. Zie hiervoor o.a. het RMO-advies 2004; Tzankova
2007; Van Velthoven & Klein Haarhuis 2010 en het advies van Brenninkmeijer e.a. uit
2015. Ook wordt de hoge drempel voor de toegang tot het recht in Nederland bevestigd
door verschillende deelnemers binnen diverse actorgroepen aan mijn onderzoek. Zie
hierover meer in par. 5.2.2.2.
130
Toch bleken over de hoogte van de drempel voor de toegang tot het recht actoren
onderling verdeeld. Zie hierover meer in par. 7.2.5.
131
Interview 8, p. 6-7 (deelnemer collectieve belangenbehartigers).
132
Via handhaving op basis van artikel 3:17 Wft, beheerste en integere bedrijfsuitoefening.
133
Interview 29, p. 8 (deelnemer verzekeraars).
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De noodzaak te komen tot een oplossing voor zorgplichtclaims werd zodanig
breed gedeeld, dat het, op basis van de interviewrondes, het uitgangspunt werd
voor de Workshop: “de deelnemers hebben als gemeenschappelijk doel te
streven naar een snelle en controleerbare, en met waarborgen voor het bereiken
van een duurzaam resultaat beklede procedure”:134

‘Ik denk niet dat het expliciet aan een ministerie [is], of exclusief
aan een toezichthouder of aan de academische wereld, of welke
andere groepen je erbij kan bepalen… Ik denk dat dit een
collectieve verantwoordelijkheid is.’135

Ook het machtsevenwicht tussen deelnemers en mijzelf als onderzoeker was een
issue. Ik had eerder onderzoek gedaan naar de Dexia-affaire, en was in de tijd
van het doen van dit onderzoek werkzaam bij één van de betrokken partijen,
namelijk de AFM. Dit maakte mij tot een goed ingevoerde, geloofwaardige
gesprekspartner bekend met de toezichtscultuur en de claimwereld, conform het
vereiste in een responsieve evaluatie dat de onderzoeker zijn of haar expertise
laat doorklinken in het kennisproductieproces. Het bracht ook praktische
voordelen met zich mee: deuren gingen hierdoor makkelijker open in
toezichtskringen zoals bij DNB en bij overige relevante stakeholders zoals FIN,
banken, verzekeraars en claimentiteiten.
Tegelijkertijd vergde deze dubbele betrokkenheid enige balanceerkunst.
Bruikbare informatie hoe op een passende wijze te manoeuvreren met mijn
dubbele petten binnen mijn primaire werkveld als strategisch beleidsadviseur bij
de AFM, heb ik kunnen vergaren uit literatuur over de participerende observatie
als onderzoeksmethode.136 Deze inzichten heb ik gebruikt voor het nader kunnen
vormgeven van mijn ‘dubbelrol’ als wetenschapper en AFM’er. Participerende
observatie is een onderzoeksmethode waarbij de onderzoeker data verzamelt in
de natuurlijke omgeving van een bepaalde actor of een geheel actorenveld.137
Het nut van het zijn van ‘insider’ als onderzoeker (deelnemer aan een groep die
wordt onderzocht) kan als volgt worden omschreven:
-

Een insider kan de cultuur van de groep beter begrijpen en daardoor
passendere conclusies uit de verzamelde data trekken.138

134

Van Hattum 2014, p. 39. Zie verder ook par. 6.2 van dit boek.
Interview 29, p. 20 (deelnemer verzekeraars).
136
Pugh e.a.2000, p. 43-44; Reed & Proctor 1995; Tom-Orme 1991 en Bonner & Tolhurst
2002.
137
Adler & Adler 1994.
138
Pugh e.a. 2000, p. 43-44; Reed & Proctor 1995 en Tom-Orme 1991.
135

87

75

-

-

Een insider kan door begrip voor de cultuur en de inhoud van de
werkzaamheden van de groep die wordt onderzocht gemakkelijker
met de groep schakelen en zijn onderzoek uitvoeren.139
Een insider kan zijn onderzoek doen zonder de natuurlijke omgang en
cultuur van de groep te verstoren.140
Een insider kan via de opgebouwde vertrouwensrelatie bevorderen dat
tijdens interviews eerder de waarheid wordt gesproken en door
deelnemers ongezuiverde kritiek wordt geuit.141

Om van deze voordelen gebruik te maken in onderzoek zonder je positie van
onafhankelijk onderzoeker te compromitteren is het van belang een goede balans
te vinden en te bewaken tussen de rol van de outsider-onderzoeker en die van
insider in de groep van actoren die wordt onderzocht.142 Voor het behouden van
een juiste balans zijn in de literatuur voorwaarden geformuleerd. Deze
voorwaarden zijn te vertalen in strategieën om de onafhankelijke positie van de
kritische wetenschapper te helpen bewaren:143
(i)
(ii)

(iii)

Een continue reflectie op de verrichte onderzoekshandelingen en het
kritisch reflecteren op eigen aannames.144
Duidelijk aangeven bij alle contacten wanneer men opereert als
onafhankelijk onderzoeker en niet als onderdeel van een betrokken
actorgroep.
Zo veel mogelijk deelname aan discussies of probleemoplossende en
daarbij behorende operationele acties uit de weg gaan, voor de duur
van het onderzoek.145

Concreet heb ik op de volgende wijze bovenstaande strategieën geprobeerd te
verankeren in mijn onderzoek en werkzaamheden binnen de AFM. Zowel met
de AFM als met de gesprekspartners zijn afspraken gemaakt om de twee petten
(die van mij als onderzoeker en van medewerker bij een betrokken partij) zo
goed mogelijk te scheiden, opdat zowel aan de interne compliance- en
integriteitsregels van de werkgever kon worden voldaan, als aan de vereisten
voor goed onderzoek. Lastig daarbij was dat ik als onafhankelijk onderzoeker te
maken kreeg met toezichtsgevoelige materie waarover ik, vanuit mijn positie
139

Bonner & Tolhurst 2002, p. 7-19.
Adler & Adler 1994 en Kennedy 1999, p. 56-65.
141
Leininger 1985 en Robinson & Thorne 1988, p. 65-76.
142
Atkinson & Hammersley 1994 en Spradley 1980.
143
Bonner & Tolhurst 2002 p. 7-19.
144
Gerrish 1997, p. 25-34; Lipson 1984, p. 348-352 en Miles & Huberman 1994.
145
Bonner & Tolhurst 2002, p. 7-19.
140
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binnen de hiërarchie van de werkgever geen bemoeienis zou hebben. Bovendien
had het implicaties voor mogelijkheden om inzichten en uitkomsten uit het
onderzoek te gebruiken voor bijvoorbeeld de voorbereiding van de Workshop,
of voor publicaties (met in achtneming van de gemaakte afspraken met
betrekking tot vertrouwelijkheid) zonder dat deze onbedoeld voor
toezichtsdoeleinden zouden worden gebruikt. Een oplossing werd gevonden in
het opstellen van een proefschriftovereenkomst met daarin afspraken omtrent
integriteit, datagebruik door de werkgever, publicatiemogelijkheden en
informatieverplichtingen met betrekking tot onderzoeksactiviteiten, mediaaandacht of politieke aandacht. Deze overeenkomst en een reeks aan praktische
oplossingen – ik bleef continu in gesprek met de AFM, DNB en FIN over
bijvoorbeeld deelname aan projecten die een raakvlak hadden met het
onderzoeksonderwerp – hield mijn betrokkenheid bij het onderwerp in beide
rollen zuiver. Door me bewust te zijn van mijn ‘dubbele pet’ was ik er ook
voortdurend alert op me inhoudelijk terughoudend op te stellen en de ideeën en
inzichten van gesprekspartners leidend te laten zijn in de uitwerking van de
evaluatie.
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2.5

Praktische vormgeving van de responsieve evaluatie

Bovenstaande overwegingen hebben geleid tot de volgende onderzoeksopzet
(hierna: ‘plan van aanpak’):
FIGUUR 2

Plan van aanpak voor de uitvoering van het proefschriftonderzoek naar
de afwikkeling van zorgplichtclaims

Plan van aanpak proefschrift
Eind 2011/
Begin 2012

Proefschriftopzet

Mei 2012/
Sept. 2012

Onderzoek handelingstheorieën
actorenveld fase 1

Februari 2013/
Mei 2013

Juni 2013/
Oktober 2013

Onderzoek handelingstheorieën
actorenveld fase 2

Literatuur- en
documenten
onderzoek inclusief
het toepassen van
aanvullend
systeemvergelijkend
onderzoek.

Verzameling resultaten en
opstellen generieke delers uit
onderzoek handelingstheorieën

Deelonderzoeken 1-4.

Juni/oktober2013

Workshop
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Organiseren
seminar

Mei/sept. 2014

Openbaren resultaten workshop

Mei/okt. 2014

Deelonderzoeken 1-4.

Opstellen en publiceren bundel

Aug.2014/2015

Dec. 2015

Laatste afnames noodzakelijke
interviews

Literatuur- en
documenten
onderzoek inclusief
aanvullend
systeemvergelijkend
onderzoek.
Opstellen
artikel B&M
resultaten
toegepaste
methoden.

Publiceren artikel B&M over de
inzichten uit de toegepaste
responsieve evaluatie

2016-2017

Opstellen van proefschrift
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Een korte tekstuele toelichting plan van aanpak ziet er als volgt uit:
Tijd
Eind 2011/begin
2012

Onderwerp
Opstellen proefschriftopzet.

Begin 2012/mei
2012

Opstellen plan van aanpak
toepassing responsieve
evaluatie en het daarin op te
nemen onderzoek naar
handelingstheorieën.
Opstellen en uitvoeren fase 1
van de responsieve evaluatie.

Mei 2012/sept. 2012

Opstellen en uitvoeren fase 2
van de responsieve evaluatie.

Organiseren van een
workshop.

Februari 2013 tot en
met augustus 2014

Uitvoering extra
literatuuronderzoek en
beantwoording van enkele
deelvragen behorende bij het
onderzoek.
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Nadere toelichting
Doen van klassiek-juridisch
onderzoek zoals literatuurstudie,
documentenonderzoek,
rechtsvergelijking en
jurisprudentieonderzoek. Tevens
doen van onderzoek naar
toepassing van passende
empirische
onderzoeksmethoden.
Uitdenken en organiseren van
een passend plan van aanpak
voor de toepassing van de
gekozen empirische
onderzoeksmethoden.
Het organiseren van
proefinterviews, opstellen van
een selectie van deelnemers,
uitdenken van een, via
toepassing van de
hermeneutische cirkel, opgesteld
plan van aanpak om interviews
in actorenveld af te nemen.
Opstellen en versturen van
brieven naar deelnemers en
afnemen van interviews. Ten
slotte analyseren van de
verzamelde data en bepalen of
en wie er nog meer of dieper
dienden te worden geïnterviewd.
Organiseren en afnemen van
extra interviews en opnieuw
analyseren van verkregen extra
data.
Opstellen van een
werkdocument met
samenvatting van data-analyses
tot dan toe en organiseren van
workshop d.d. 21 november
2013.
Begeleiden van 4 juridische
masterscriptiestudenten voor
verzameling extra inzichten
m.b.t. de beantwoording van
mijn hoofdvraag. Het

Juli 2014 – eind
2016.

Uitvoeren van aanvullend
systeemvergelijkend
onderzoek.

Mei 2014 tot en met
september 2014

Opstellen inhoud bundel ter
publicatie.

Mei 2014 tot en met
oktober 2014

Openbaren resultaten
workshop.

Juni 2014 tot en met
augustus 2016

Afname en uittypen van
noodzakelijke resterende
interviews, gesprekken en/of
het leveren van commentaar
op geanalyseerde data.

93

81

onderzoeksproject heb ik
uitgevoerd in samenwerking met
mw. mr. dr. T.M. Bos
(universitair hoofddocent
rechtsgeleerdheid). De studenten
in die tijd waren: S.A.
Oosterhof, L.D. Blommers, L.S.
Boutaibi en M.M. Timmerman
Thijssen.
Het afnemen van 3 interviews in
het Verenigd Koninkrijk bij de
Financial Ombudsman Service
(FOS), de Financial Services
Compensation Scheme (FSCS)
en de Claims Management
Regulator (CMR). Maar ook het
doen van literatuuronderzoek
naar de afwikkeling van
zorgplichtclaims elders ter
wereld om de
handelingstheorieën van actoren
aan te vullen c.q. beter te
kunnen duiden.
Het opstellen van een bundel
met oplossingsrichtingen voor
claimrisico’s op de financiële
markten. De inhoud wordt
vormgegeven door bijdragen
van 4 door mij begeleide
masterscriptiestudenten. De
studenten hebben deelvragen
uitgewerkt van mijn
proefschriftonderzoek. Zie voor
het resultaat Van Hattum 2014.
Het doorsturen en door
deelnemers voor akkoord vragen
van de in een verslag opgestelde
resultaten van de workshop d.d.
21 november 2013.
Uit de resultaten van de
workshop kwam naar voren dat
er een aantal extra interviews
afgenomen moeten worden om
de betreffende doelstelling te
behalen: meer zicht op een door
iedere actor gedragen oplossing
voor claimrisico’s op de
financiële markten. Extra

Maart 2015 tot en
met december 2015

Opstellen van een artikel voor
publicatie in het tijdschrift
Beleid en Maatschappij.

Januari 2016 tot en
met de zomer van
2017.

Op papier zetten van alle
verzamelde
onderzoeksresultaten voor
publicatie van proefschrift in
boekvorm.
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interviews zijn daarop
afgenomen onder de commissie
verzekeraars, toezichthouders en
geschilbeslechters.
Het opstellen van een artikel ter
publicatie in het
bestuurskundige tijdschrift
Beleid en Maatschappij. De
inhoud van het artikel betreft
inzichten uit de toegepaste
responsieve evaluatie.
Het bundelen van alle
onderzoeksresultaten
voortvloeiende uit de hiervoor
genoemde
proefschriftactiviteiten en deze
op papier uitwerken voor het
definitief opstellen van het
proefschrift. Tevens is een
koppeling van inzichten uit
literatuur over het oordelen van
Nederlanders met betrekking tot
schade en schande vanuit het
jaar 1838 tot en met heden
gemaakt met inzichten uit de via
de responsieve evaluatie
geanalyseerde data.

De reconstructie van de handelingstheorieën heb ik via invulling van
onderstaand schema uitgevoerd en geanalyseerd:
FIGUUR 3

Handelingstheorieën actoren bij de afwikkeling van zorgplichtclaims op
de financiële markten

146

Actor

Deelactor

Financiële
ondernemingen

Banken

Claimorganis
aties

Claimentiteiten

Eerste
orde
opvattingen

Eerste
orde
opvattingen

Tweede orde
opvattingen

Tweede
orde
opvattingen

Oordelen
over
oplossingen

Probleemdefinities

Achtergrondtheorieën

Uiteindelijke
voorkeuren148

147

Verzekeraars

Vereniging
Effecten
Bezitters.
Zichtbaar
verder via
benaming
collectieve
belangenbehartiger x of y)149
Consumentenbond.
(Zichtbaar
verder via
benaming
collectieve
belangenbehartiger x of y)

146

Dit schema is gebaseerd op kader 3.1 in Grin, Van de Graaf & Hoppe 1997, p. 40.
De blauw gearceerde twee kolomhoofden vormen eerste-orde-opvattingen. Zie Grin, Van
de Graaf & Hoppe 1997, p. 38.
148
De oranje gearceerde twee kolomhoofden vormen twee orde opvattingen. Grin, Van de
Graaf & Hoppe 1997, p. 39.
149
In het boek benoem ik, in verband met toegezegde privacy-voorwaarden aan de
deelnemers van het onderzoek, niet hun organisatienaam wel hun actorgroep.
147
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Geschilbeslechters

Rechterlijke
instanties/rechte
rs. (Idem als bij
benaming
claimorganisaties i.v.m.
privacy).
Klachteninstitu
ut Financiële
Dienstverlening
(Idem als bij
benaming
claimorganisati
es i.v.m.
privacy).

Toezichthoud
ers

Autoriteit
Financiële
Markten. (Idem
als bij
benaming
claimorganisati
es i.v.m.
privacy).
De
Nederlandsche
Bank. (Idem als
bij benaming
claimorganisaties i.v.m.
privacy).

De uiteindelijke koppeling van de reconstructie van de handelingstheorieën van
actoren aan het denken van Nederlanders over schade en schande vanaf 1838 tot
en met heden zoals in het plan van aanpak staat beschreven,150 heb ik ten slotte
gedaan via de invulling en uitvoering van een schema dat aan dit boek is
toegevoegd in bijlage E.
Voor een uitgebreide toelichting op de inhoud van deze bijlage en waarom ik
de koppeling heb gemaakt tussen de uitkomsten van een reconstructie van de
handelingstheorieën en de zogenaamde ‘schade en schandeculturen’, verwijs ik
naar paragraaf 3 behorende bij hoofdstuk 1 en hoofdstuk 7.

150

H. 3.
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3.

De drie culturen van denken over schade en
schande

3.1

Introductie

In dit hoofdstuk beantwoord ik de eerste door mij gestelde deelvraag:
Welke (voor het recht relevante) culturen bestaan er ten aanzien van het denken
over schade en schande in de Nederlandse samenleving tussen 1838 tot en met
heden?
Deze vraag beantwoord ik op basis van opgedane inzichten uit
literatuuronderzoek naar het oordelen van Nederlanders met betrekking tot
schade en schande151 vanaf het jaar 1838 tot en met heden.152 Onder dit denken
valt ook het denken over zorgplichtclaims in Nederland omdat bij deze claims
het denken over schade en schande bij de betrokken actoren een grote rol spelen
bij de wijze waarop zij handelen en daarmee ook op het te behalen resultaat. Ik
bouw hierbij voort op ideeën over de betreffende materie zoals ontwikkeld door
de Nederlandse rechtssocioloog Pieterman,153 Kortleven en de Franse filosoof
Ewald.154 Hiermee tracht ik het handelen (de zienswijze over problemen,
oplossingen en normatieve overwegingen) van de actorgroepen te verklaren en
daarmee begrip voor hun handelen te kweken. Ik heb de inzichten uit de
literatuur over de drie culturen in de rest van het boek verwerkt via
onderbouwing van en het aantonen van de relaties tussen hun probleemanalyses,
oplossingen en normatieve overwegingen. De drie culturen geven ten slotte aan
dat er naast de verschillende rollen van partijen uiteindelijk nog een reden
bestaat waarom actoren buiten en soms ook binnen een actorgroep niet tot elkaar
komen bij het bereiken van een concrete oplossing voor de problematiek van

151

Zie voor de uitleg en een overzicht van het denken over schade en schande in Nederland
vanaf de invoering van het BW tot en met heden: o.a. Pieterman 2008.
152
Ik heb de omschrijving van de ontwikkelingen van de Nederlandse samenleving met
betrekking tot het denken over schade en schande beperkt tot de periode 1838
(inwerkingtreding BW) tot en met heden. Ik heb gekozen voor het startpunt van de
inwerkingtreding van het BW omdat op dat moment het verbintenissenrecht, binnen welk
wettelijk kader de afwikkeling van massaclaims grotendeels valt, formeel juridisch werd
verankerd.
153
Pieterman 2008.
154
Ewald 2002, p. 273-301. Omdat de theorieën van Ewald grotendeels vergelijkbaar zijn met
die van Pieterman concentreer ik mij in mijn proefschrift voornamelijk op de ideeën van
Pieterman zoals ontwikkeld in zijn boek uit 2008. De beschrijving van de concepten
schuldcultuur, risicocultuur en voorzorgcultuur van Pieterman worden door Ewald
overigens aangeduid als de paradigmata van verantwoordelijkheid, solidariteit en
veiligheid aldus Kortleven 2013, p. 5.
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zorgplichtclaims. Slechts een gemene deler tussen drie oplossingsrichtingen lijkt
op voorhand haalbaar.
Graag licht ik in dit hoofdstuk nader toe wat de achtergronden en inhoud zijn
van de betreffende drie culturen behorende bij het denken over schade en
schande (en risico’s) in de Nederlandse samenleving vanaf de tweede helft van
de 19de eeuw tot en met heden. In een afsluitende paragraaf geef ik een
samenvatting weer van de inhoud van dit hoofdstuk en trek ik enkele conclusies
uit de koppeling van de inzichten op basis van literatuuronderzoek naar de drie
genoemde culturen aan de afwikkeling van zorgplichtclaims in Nederland.

3.2

Algemene uitleg van de drie culturen

Volgens Pieterman en Ewald, zoals weergegeven door Kortleven, heeft het
westerse denken en doen ten aanzien van de thematiek van schade, onveiligheid
en risico sinds het einde van de negentiende eeuw twee keer een wezenlijke
transformatie doorgemaakt. In de termen van Pieterman gaat het om de
overgang van een vroegmoderne schuldcultuur naar een moderne risicocultuur
(niet te verwarren met Becks risicomaatschappij)155 en vervolgens om de
overgang naar een laatmoderne voorzorgcultuur.156
Het kader van oordelen over schade en schande en risico’s in het algemeen in
de samenleving bestaat uit maatschappelijke ontwikkelingen, die onder meer een
verschuiving van schuldcultuur via een risicocultuur naar een voorzorgcultuur
laat zien.157 Een nadere invulling van deze verschuivingen binnen de genoemde
culturen is gegeven door Kortleven in zijn proefschrift over voorzorg in
Nederland uit 2013. Kortleven geeft aan, en daar volg ik hem in, dat gevaar en
schade meer dan voorheen in de maatschappelijke aandacht staan en minder
worden getolereerd dan voorheen. Samenhangend hiermee zijn volgens
Kortleven veranderingen waarneembaar in de intensiteit en de aard van de
maatregelen die in westerse samenlevingen worden genomen om gevaren het
hoofd te bieden zoals in dit boek de bedreigingen van zorgplichtclaims voor de
155

Beck 2013. Beck stelt in zijn boek over de risicomaatschappij dat de visie op
technologische ontwikkeling als generator van welvaart en bron van vooruitgang, die in
de moderne samenleving dominant is, in de zweite Moderne plaatsmaakt voor een visie
waarin technologische ontwikkeling als bron van potentiële catastrofes wordt gezien.
Deze en dergelijke veranderingen, die zowel de aard van risico’s als de maatschappelijke
houding tegenover risico’s betreffen, duidt hij aan als een ontwikkeling in de richting van
een risicomaatschappij. Aldus Kortleven 2013, p. 6.
156
Aldus Kortleven 2013, p. 5.
157
De verschuiving moet niet de indruk wekken dat de schuldcultuur tegenwoordig definitief
verdwenen is en heeft plaatsgemaakt voor een risicocultuur waarbinnen een
voorzorgcultuur zich op termijn dominant zal gaan manifesteren. Er kan niet gesproken
worden van een evolutionistisch geschiedbeeld waarin afzonderlijke fasen elkaar in een
bepaalde noodzakelijke volgorde opvolgen. Aldus Pieterman 2008, p. 84.
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werking van de financiële markten. In dit verband is het betekenisvol dat het
gebruik van het begrip risico een enorme opmars heeft gemaakt.158 Niet alleen
lijkt dat aldus Kortleven een uiting van een grotere bewustheid van de
aanwezigheid van dreigingen; het begrip risico vestigt volgens hem daarbij
specifiek de aandacht op de voorzienbaarheid van dreigingen en daarmee op de
mogelijkheid tot anticipatie. In lijn hiermee is volgens velen in het
overheidsbeleid van westerse landen een groeiende nadruk op preventie van
risico’s zichtbaar.159 Deze ontwikkelingen zijn het onderwerp van een inmiddels
zeer omvangrijke en nog steeds uitdijende literatuur.160

3.3

De schuldcultuur

De schuldcultuur kent haar wortels in de geschreven en ongeschreven regels van
het christendom en dan specifiek in het calvinisme dat vanaf de 16de eeuw in
Nederland zijn intrede deed.161 In de schuldcultuur zijn het noodlot en ‘de hand
van God’ de overheersende verklaringen voor ongelukkige gebeurtenissen. De
schuldcultuur vindt haar juridische kern in het leerstuk van de onrechtmatige
daad, waarin tot ver in de twintigste eeuw de schuldaansprakelijkheid centraal
staat. De grote officiële codificatie van de schuldcultuur vindt plaats vanaf de
invoering van het BW in 1838.162 De schuldcultuur maakt deel uit van de
klassiek liberale ideologie. In deze ideologie wordt de individuele mens geacht
voor zichzelf verantwoordelijk te zijn en als rationeel wezen in staat te zijn om
zijn eigen belangen te behartigen.163 Een consument of arbeider wordt in staat
geacht om voor zichzelf de voor- en nadelen van allerlei gedragsalternatieven af
te wegen. Wanneer hij door zijn gedrag, bijvoorbeeld bij de aankoop van een
product of door handelen op zijn werk, schade lijdt, is hij daarvoor binnen de
civiele schuldaansprakelijkheid zelf verantwoordelijk. Om schade te voorkomen
moet hij zelfs een vooruitziende blik hanteren (Ewald spreekt van
providence).164 De nadruk die het principe van eigen verantwoordelijkheid in het
liberale denken krijgt, wordt door de Franse liberaal Adolphe Thiers, bij Ewald
geciteerd,165 in 1850 als volgt gemotiveerd:
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Vgl. Furedi 2002; Kemshall 2003 en Garland 2003 in Kortleven 2013, p. 5.
Aldus Kortleven 2013, p. 5.
160
Aldus Kortleven 2013, p.6.
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Weber (1920) 2015.
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Pieterman 2008, p. 45.
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Pieterman 2008, p. 45.
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Ewald 1986.
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Ewald 2002, p. 274.
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‘Without this principle, all activity would come to a halt since, if
man could rely on work other than his own to survive, he would
gladly leave to others the tasks and difficulties of life.’

Uit dit citaat blijkt, aldus Korleven, een sterke beduchtheid voor moral hazard:
“als mensen niet zelf de risico’s van hun doen en laten ondervinden, zijn zij
geneigd zich zorgeloos te gaan gedragen. Daarom is het in de schuldcultuur zo
belangrijk dat ieder zijn eigen schade draagt. Door de consequenties van zijn
kennelijk onzorgvuldige gedrag onder ogen te zien, leert degene die schade lijdt
als het goed is in het vervolg oppassender te zijn. En voor anderen kan hij als
waarschuwend voorbeeld dienen.” Er wordt in de schuldcultuur dus een
preventief effect toegekend aan het tonen van eigen verantwoordelijkheid door
een consument. De verankering van het hechten van het tonen van eigen
verantwoordelijkheid in het verbintenissenrecht geeft daarmee dit recht ook een
preventief effect.166
Schade die iemand treft kan de betreffende persoon volgens de
schuldcultuurelementen slechts verhalen op de veroorzaker wanneer er in
juridische zin sprake is van een onrechtmatige daad of van wanprestatie. Dit
leerstuk werpt hoge juridische drempels op voor de vergoeding van schade door
anderen.167 In de schuldcultuur gaat de aandacht voor schade, wanneer deze via
juridische weg toch wordt gevraagd, vooral uit naar schade die al is opgetreden.
Dit komt door het heersende morele gedachtengoed waarin schade in beginsel
als een privé aangelegenheid wordt beschouwd. Het belang van experts en de
mate van zekerheid van hun kennis bij het berekenen en voorspellen van schade
speelt in de schuldcultuur niet of nauwelijks een rol.168 Deze manier van omgaan
met schade komt pas tevoorschijn in de risicocultuur die vanwege de
industrialisering en verschuiving van de politieke moraal aan het einde van de
19de eeuw opkomt.

3.4

De risicocultuur

De risicocultuur is een cultuur die, zoals ik aan het slot van de vorige paragraaf
heb aangegeven, is ontstaan vanuit de opkomst van de industrialisering aan het
einde van de 19de eeuw. Door de gemechaniseerde productie kwamen er andere
oorzaken dan ziekte en ouderdom in beeld als oorzaak van grootschalige sterfte
en arbeidsongeschiktheid: ongevallen op de werkvloer konden minder snel
166

Zie meer over het preventieve effect van het verbintenissenrecht in par. 7.2.10.
Voor het slagen van een onrechtmatige daadactie dient een klager de schade aantoonbaar
en concreet te maken, causaal verband aan te tonen etc. Zie het huidige leerstuk van de
onrechtmatige daad in art. 6:162 BW.
168
Pieterman 2008, p. 43.
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worden beschouwd als het gevolg van natuurwetten of de wil van God.169 In de
politiek kwam er daardoor een stroming op gang die deze risico’s voor rekening
wilde laten komen van de onderneming die het risico creëerde in plaats van
(behoudens aan de veroorzaker toerekenbare verwijtbare gedragingen) voor
risico van de persoon en/of diens familie die de schade leed, zoals in de
schuldcultuur normaal werd gevonden.170 Gezien vooral de grootte van de groep
werk-gerelateerde slachtoffers en de mate van ernst van hun situatie werd er in
de politiek gediscussieerd over de wijze waarop deze mensen voor hun pech
konden worden gecompenseerd. Het recht kende twee mogelijke manieren om
de vereenvoudiging van het verhaal van schade te faciliteren: (i) via het
privaatrecht en (ii) via het publiekrecht. Via het privaatrecht diende de
bewijslast te worden omgekeerd. Een werkgever zou dan zijn onschuld zelf
dienen te bewijzen om geen schadevergoeding behoeven te betalen. Werkgevers
en de politiek waren hier tegen. Ten eerste sprak het hen niet aan om vooraf al te
spreken over schuld en ten tweede waren zij bang voor de toename van het
aantal civiele procedures. Zij vreesden voor het ontstaan van een claimcultuur.
Dit begrip is opgekomen in de jaren ’90. Het houdt doorgaans in ‘een cultuur
waarin burgers elkaar veelvuldig en voor hoge bedragen in juridische zin
aanspreken ter vergoeding van geleden schade, zonder dat dit overigens in alle
gevallen hoeft te leiden tot een juridische procedure’.171
Gezien de genoemde nadelen van de private route om slachtoffers op de
werkvloer voor hun schade te compenseren werd er in die tijd gekozen voor een
publieke route via een collectieve ongevallenverzekering. De civiele procedure,
waarin het om recht en onrecht gaat, het gelijk van de werknemer tegenover dat
van de werkgever, leende zich volgens de meeste politici172 niet voor het regelen
van de schadeverdeling in de industriële samenleving. Het zou de situatie teveel
op scherp zetten en conflicten in de samenleving kunnen aanwakkeren. De
verantwoordelijkheid voor de schade diende diffuus te blijven.173
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Schwitters 1991, p. 31.
Lely, Handelingen II, 1898/99, Bijlagen I, p. 46. Zie ook de opvatting van Schaper in:
Handelingen II, 1899/00, p. 71-72.
171
Zie voor een uitgebreide toelichting op het begrip ‘claimcultuur’ par. 7.2.2 en bijlage D.
172
Compromis tussen liberalen en socialisten: liberalen wensten vermindering van publieke
negatieve aandacht voor ongevallen op de werkvloer. Die zouden alleen maar leiden tot
politieke groei van het socialisme en de socialisten wensten compensatie voor
gedupeerden van ongevallen op de werkvloer losgekoppeld van het beantwoorden van de
vraag wie daadwerkelijk juridisch aansprakelijk was voor de geleden schade. Een
gemeenschappelijke deler om het afwikkelen van schade op de werkvloer verder
publiekrechtelijk te regelen werd gevonden in de angst voor juridisering van de
samenleving en de opkomst van een claimcultuur.
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Schwitters 1991, p. 33. Tot een soortgelijke conclusie komen: Geers & Gevers 1977, p.
951-959. Ook in België heeft de pacificatie een grote rol gespeeld. Zie Tange 1989, p. 67.
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Wat in de schuldcultuur wordt verfoeid, namelijk afwenteling van schade
van individuele schadelijdenden op anderen, wordt in de risicocultuur
normaal.174 Daarbij krijgt het begrip eigen verantwoordelijkheid een aanzienlijk
andere betekenis. Ewald beschrijft deze verandering als volgt:

‘Spreading risks means judging who must bear them, not in terms
of the moral responsiblity, which is irrelevant here, but in terms of
a ‘social fairness’ to be constructed. The source and foundation of
responsibility are displaced from the individual onto society: one
is responsible not because one is free by nature and could
therefore have acted differently, but because society judges it ‘fair’
to make you responsible, that is to cause you to bear the financial
cost of the injury, whether you are actor or victim.’175 .

De verandering van een schuld- naar een risicocultuur, die na de invoering van
de ongevallenverzekering via de Ongevallenwet uit 1901 sterk zichtbaar werd,
kan als volgt kort worden samengevat:176
1.

2.

3.

Er wordt niet meer gesproken van een schuldige (dader) maar van
pech (slachtoffer). De moreel-normatieve blik die in de schuldcultuur
dominant is, komt onder druk te staan van een meer empirische
benadering, waarin de noodzaak van aandacht voor de sociale
werkelijkheid wordt benadrukt. Deze verschuiving in denken is zowel
waarneembaar in de menswetenschappen177 in het algemeen en de
rechtswetenschap in het bijzonder als in de politiek.
Centraal staat niet meer de afwijking van gewenst gedrag, maar van
een statistisch gemiddelde: het handelen van de gemiddelde persoon
en daarmee van het gemiddelde slachtoffer van een schadegeval.
Het slachtoffer behoort tot een categorie van betrokken actoren en
staat niet meer alleen tegenover een veroorzaker van schade.
Schadevergoeding of compensatie wordt niet langer gebaseerd op de
mate van verwijtbaar gedrag maar op basis van maatschappelijke
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Aldus Kortleven 2013, p. 38.
Ewald 2002, p. 279.
176
Schwitters 1991, p. 36-38; schema’s van Pieterman 2008, p. 57 en 68 inclusief Kortleven
2013, par. 2.3.
177
Een zeer bekend voorbeeld is de opkomst van sociaal wetenschappelijk onderzoek vanuit
de gedragseconomie naar het keuzegedrag van consumenten. Hieruit blijkt dat de
gemiddelde consument geen rationeel wezen is maar zijn keuzes voornamelijk baseert op
gevoel. Zie hiervoor o.a. Kahneman 2011 en Thaler & Sunstein 2009.
175

102

90

4.

5.

6.

7.

prioriteit. Wie de verantwoordelijkheid voor schade moet dragen,
hangt af van wat maatschappelijk ‘fair’ wordt gevonden.
Het liberale gedachtengoed waarin een strikt onderscheid werd
gemaakt tussen wet en zede werd verlaten. Hiervoor in de plaats
kwam er een wettelijke verplichting om mensen met pech bij te staan.
In plaats van het baseren van keuzes om te compenseren op feiten
(betrouwbare causale verklaringen) worden keuzes gebaseerd op
betrouwbare voorspellingen. Dit verklaart de opkomst van het
risicomanagement.178
De
opkomst
van
de
maakbaarheidsgedachte
en
het
vooruitgangsdenken zorgt ervoor dat een en ander leidt tot een
vermaatschappelijking van het recht, die zowel tot uiting komt in
veranderingen binnen het privaatrecht, zoals de toename van
dwingende bepalingen ter bescherming van zwakkere partijen en het
publieke belang, als in een sterke groei van het bestand aan
publiekrechtelijke regelgeving.179
Er kwam een eind aan de veronderstelling dat het privaatrecht zowel
een schade verdelende, repressieve als preventieve functie kende. De
preventieve functie kwam nu meer te liggen bij het publiekrecht via
onder andere de Ongevallenwet.180 Preventie moet er in ieder geval
voor zorgen dat de schade binnen de perken en daarmee compensabel
blijft. Compensatie blijft nodig omdat risico’s nooit volledig
geëlimineerd kunnen worden aldus Ewald:
‘While one cannot eliminate risks altogether (there is never zero
risk), they will have been reduced sufficiently to be able to be
dealt with collectively: accidents are the by-product, necessary
although always more marginalized, of scientific and technical
progress.’181

8.

Het recht houdt zich niet meer afzijdig van de maatschappij maar
wordt in het risicoregime meer gezien als een instrument om
maatschappelijke problemen op te lossen.
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Zie hiervoor o.a. Power 2007. Onder het begrip ‘risicomanagement’ versta ik het
organiseren van activiteiten die erop gericht zijn de risico's binnen een aanvaardbaar
niveau te houden. Zie http://www.woorden.org/woord/risicomanagement, (laatst
geraadpleegd op 28 december 2016).
179
Pitlo 1969.
180
In geval van zorgplichtclaims is dat met name de Wft en het BGfo in combinatie met de
Whc.
181
Ewald 2002, p. 282.
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De risicocultuur betreft een verschuiving van het individuele naar het collectieve
perspectief. In plaats van achteraf redeneren, gaat men anticiperen. Besluiten
worden genomen op basis van risicoanalyses182 gebaseerd op
(wetenschappelijke) onderzoeken en een kostenbaten-analyse.183 De maximaal
vereiste inspanning tot voorkomen is bereikt op het punt waar de kosten van
voorkomen gelijk zijn aan de vermindering van de totale schade. In de
risicocultuur wordt hierdoor een zekere mate van schade voor lief genomen.184
Het credo is: schade mag, mits deze gecompenseerd kan worden. En wie de
schade moet compenseren hangt weer af van wat maatschappelijk fair wordt
gevonden. Hierbij merkt Ewald op dat het daarbij gaat om ‘fairness in terms that
are more economic than moral’.185 In de risicocultuur kan de vraag welke
persoon of rechtspersoon in de beste positie is om schade te dragen en te
minimaliseren de doorslag geven bij de toedeling van schade.186
In de laatste decennia van de twintigste eeuw (vanaf de jaren ’70) komt er
kritiek op de risicocultuur. De kritiek is politiek en ideologisch terug te voeren
op de liberale bronnen van de schuldcultuur. Er wordt bijvoorbeeld opgeroepen
om meer eigen verantwoordelijkheid voor het voorkomen van schade van
burgers te vragen. Zie hiervoor de recente discussies over de
participatiesamenleving.187 Maar ook vinden vergelijkbare discussies plaats bij
de totstandkoming van en over toepasselijke wet- en regelgeving met betrekking
tot toezicht op de financiële markten.188 De discussies gaan in het algemeen over
de vraag welke ‘risico’s de samenleving wil en kan uitsluiten. Critici van de
risicocultuur in de jaren ’70 van de vorige eeuw gaven aan dat niet alle risico’s
konden worden uitgesloten omdat dat onbetaalbaar of niet realistisch zou zijn.189
In dat laatste geval zou namelijk bij het uitblijven van het vragen naar de eigen
182

Onder een risicoanalyse versta ik een methode waarbij nader benoemde risico's worden
gekwantificeerd door het bepalen van de kans dat een dreiging zich voordoet en de
gevolgen daarvan: Risico = Kans x Gevolg. Zie voor uitleg van dit begrip ook bijlage D.
183
Onder een kosten-batenanalyse versta ik een monetaire evaluatiemethode, waarbij de
verwachte kosten worden afgewogen ten opzichte van de te verwachten baten voor één of
meerdere onderwerpen, zodat de meest voordelige oplossing kan worden gekozen. Zie
voor uitleg van dit begrip ook bijlage D.
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Pieterman 2008, p. 52.
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Ewald 2002, p. 279.
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Kortleven 2013, p. 38.
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Voorbeelden hiervan zijn: ‘Van verzorgingsstaat naar participatiesamenleving’, Tweede
Kamerdebat d.d. 2 juli 2014,
https://www.tweedekamer.nl/kamerstukken/plenaire_verslagen/kamer_in_het_kort/verzor
gingsstaat, (laatst gecontroleerd op 12 januari 2017) en Vis 2016.
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Zie onder meer Jansen 2010, p. 623. Jansen vraagt zich af of de toepasselijke publiek- en
privaatrechtelijke zorgplichten niet te paternalistisch van aard zijn en daarmee de eigen
verantwoordelijkheid, die in zijn ogen en de kern van het verbintenissenrecht gewenst is,
op de achtergrond doen verschuiven. Zie verder meer tekst en toelichting op deze
discussie in paragraaf 7.2.4.
189
Pieterman 2008, p. 58.
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verantwoordelijkheid bij het compenseren van slachtoffers voor geleden schade
dit tot ongewenste neveneffecten leiden. Een van deze ongewenste
neveneffecten is bijvoorbeeld het moral hazard-gedrag onder consumenten. Dit
gedrag komt neer op onzorgvuldigheid en onoplettendheid bij burgers waardoor
zij juist meer risico’s nemen dan maatschappelijk gewenst is, omdat de
regelgeving ervoor zorgt dat de negatieve gevolgen van onzorgvuldig gedrag
afgewikkeld kunnen worden op een ander.190

3.5

De voorzorgcultuur

Pieterman omschrijft ten slotte nog een derde cultuur die past bij het denken
over schade en schande. Hij omschrijft deze cultuur als een voorzorgcultuur.
Ewald noemt deze cultuur het veiligheidsparadigma.191 De voorzorgcultuur kent
als adagium: schade is schande. Schade is geen schande voor het individu zelf
zoals in geval van de schuldcultuur, maar het is een schande voor de gehele
samenleving en mag in zijn geheel niet optreden. Gevaren, hoe ver ook in de
toekomst, hoe vaag ook omschreven en hoe klein ook hun kans op
uitkristalliseren, mogen eigenlijk niet bestaan. Er dient te worden gestreefd naar
beschermende maatregelen om de mogelijke schade te voorkomen. Preventie
van schade is de plicht van degenen die eindverantwoordelijk zijn voor de
maatschappelijke
systemen
die
de
schade
veroorzaken.
De
eindverantwoordelijken of systeembeheersers zijn vaak de toezichthouders en/of
de Staat, die moeten in de voorzorgcultuur voorkomen dat er überhaupt schade
ontstaat en als deze alsnog zich heeft voorgedaan moeten zij daarvoor zich
verantwoorden.192 In de voorzorgcultuur gaat men uit van de aanname dat alle
ongewenste gebeurtenissen vooral voorzienbaar en te voorkomen zijn
geweest.193 Er worden acties door beleidsmakers, politici, autoriteiten et cetera
ondernomen op basis van de angst voor grote onomkeerbare schade zonder dat
deze schade zich heeft voorgedaan of dat er causaal verband is aangetoond
tussen de schade en de mogelijke oorzaak die de schade zou hebben
veroorzaakt. Pieterman beweert dat deze cultuur in de moderne tijd sinds de
laatste decennia van de vorige eeuw zijn intrede doet en veel kritiek krijgt te
voorduren.194 De kern van de kritiek is gericht op de aandacht die in de
voorzorgcultuur te nadrukkelijk uitgaat naar de gevreesde ernstige en
onomkeerbare schade, dat er nauwelijks ruimte is voor het inzicht dat de
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Van Hattum 2012, p. 32 voetnoot 69.
Ewald 2002, p. 282.
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Pieterman 2008, p. 64-65.
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Pieterman 2008, p. 67.
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Zie voor een uitgebreide uiteenzetting van de belangrijkste kritiekpunten inclusief critici
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voorzorgmaatregelen zelf ook onbedoelde negatieve gevolgen kunnen
hebben.195 Deze onbedoelde neveneffecten betreffen bijvoorbeeld het maken
van beleidskeuzes of het nemen van besluiten zonder het toepassen van een
gedegen kosten-batenanalyse en belangenafweging. Hierdoor kan het draagvlak
worden aangetast voor het besluit maar kunnen ook onnodig hoge kosten
worden gemaakt door het treffen van maatregelen om effecten van een probleem
te reduceren die achteraf helemaal geen causaal verband blijken te hebben met
de oorzaak van het probleem.196 Een ander onbedoeld neveneffect is het steeds
meer vragen van toezicht of het treffen van voorzorgsmaatregelen die
uiteindelijk zowel belemmerend kunnen werken op mogelijk noodzakelijk te
treffen innovaties als een onmogelijke opdracht vormen voor de betreffende
autoriteiten.197 Deze autoriteiten dienen in de voorzorgcultuur bij het treffen van
de door de samenleving gewenste voorzorgmaatregelen ook nog de bewijslast te
dragen om aan te tonen dat die maatregelen niet tot onzekere maar ernstige en
onomkeerbare schade leiden.198 Er wordt in de voorzorgcultuur dus met een
vergrootglas naar een systeembeheerder zoals een toezichthouder en de staat
gekeken en er wordt in plaats van de primaire schadeveroorzaker juist de
systeembeheerder aangewezen als eerst-verantwoordelijke voor het ontstaan en
voorkomen van de schade.199 Een toezichthouder, maar ook financiële
ondernemingen, dienen zich rekenschap te geven van het bestaan van het
voorzorgbeginsel door actief onderzoek te doen naar onzekere risico’s. Als er
desondanks schade ontstaat, volgens de WRR, kan die als overmacht worden
aangemerkt wanneer bedrijven en instellingen kunnen aantonen dat zij deze
verplichting om zich te vergewissen van de mogelijke bekende en onzekere
risico’s van hun handelen adequaat hebben vervuld. Doen zij dit niet, dan horen
zij de gevolgen te dragen van de schade en op te draaien voor eventuele
aansprakelijkheidsclaims.200 Ook wordt er in zo’n geval, maar ook los van
195

Pieterman 2008, p. 156.
Pieterman 2008, p. 153-154.
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Pieterman 2008, p. 168. De ‘onmogelijke opdracht’ van toezichthouders wordt ook wel de
toezichtparadox genoemd: de roep vanuit de samenleving om minder toezicht als het goed
gaat (en te willen innoveren of te groeien), maar om méér (en beter) toezicht als er iets
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toezicht te verminderen. Maar kwaliteit kost geld. Zie: WRR-Rapport 2013, p. 148.
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Pieterman 2008, p. 172.
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Zie ook het AFM Jaarverslag 2016, p. 19. Onder het kopje ‘Het veranderende speelveld’
geeft de AFM in punt 3 aan dat de samenleving tegenwoordig veel meer van de
toezichthouder verwacht dan in het verleden gangbaar was. Soms zelfs vraagt de
samenleving de AFM om misstanden te voorkomen. In veel gevallen legt men de
verantwoordelijkheid voor een risicovrije samenleving geheel bij de toezichthouder neer
aldus de AFM. Deze zienswijze van de AFM past in bij de elementen van de huidige
voorzorgcultuur in opmars.
200
WRR-rapport 2013, p. 125.
196
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eventuele mogelijke aansprakelijkheden voor het ontstaan van schade, van een
toezichthouder en/of de staat soms verlangd de ontstane schade op te lossen.201
Interessant te noemen is ten slotte de opkomst van het risicomanagement en het
doorslaan ervan in secondary risk management202 ongeveer tegelijkertijd met de
verdere opmars van de voorzorgcultuur midden jaren ‘90.203 Het ontstaan van
het risk- of risicomanagement kan worden verklaard door de verdere uitwerking
van de risicocultuur waarbij allerlei soorten risico’s (ook de onzekere varianten)
in kaart dienen te worden gebracht en te worden gemeten op mogelijkheden van
uitkristalliseren. De voorzorgcultuur maakt dit meten nog complexer omdat
onzekere risico’s nu eenmaal lastiger te meten zijn dan zekere risico’s, maar de
negatieve effecten van het uitkristalliseren ervan groot kunnen zijn voor de
betreffende organisaties en hun bestuurders. Dit geldt in het specifiek voor
bestuurders van systeembeheerders zoals de staat of een toezichthouder.204
Vandaar dat het gevaar voor het toepassen van secondary risk
managementactiviteiten
en de negatieve effecten hiervan voor
systeembeheerders mogelijk groot te noemen is. Daarom dienen zij dit gevaar
goed te beseffen en eventueel maatregelen te nemen om secondary risk
management te reduceren.205

3.6

Samenvatting en conclusies drie culturen

Vanaf 1838, het begin van het Burgerlijk Wetboek, heeft het westerse denken en
doen ten aanzien van de thematiek van schade, onveiligheid en risico twee keer
een wezenlijke transformatie doorgemaakt. Deze transformatie bestaat uit de
overgang van een vroegmoderne schuldcultuur206 naar een moderne
risicocultuur207 en vervolgens de laatmoderne voorzorgcultuur.208 Het
verbintenissenrecht
en
daarmee
ook
het
daarbij
inbegrepen
aansprakelijkheidsrecht is oorspronkelijk vormgegeven in de tijd van de
vroegmoderne schuldcultuur eind negentiende eeuw. In deze cultuur staat de
201

Parool 20 april 2011.
Onder secondary risk management versta ik het te veel tijd, energie en geld besteden aan
mogelijke neveneffecten van gesignaleerde risico’s zoals imagoverlies of
aansprakelijkheidsrisico’s (bijvoorbeeld voortvloeiende uit WOB-verzoeken door de
media) waardoor een oplossing voor het kernprobleem hieronder komt te leiden. Zie
Power 2004, p. 14. Voor meer achtergronden m.b.t. risicomanagement en secondary risk
management in relatie tot zorgplichtclaims verwijs ik naar par. 5.3 en par. 6.7.3.
203
Power 2004, p. 11-13.
204
Par. 3.5.
205
Power 2004, p. 62-65.
206
Par. 3.3.
207
Par. 3.4.
208
Par. 3.5.
202
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eigen verantwoordelijkheid van een gedupeerde klant centraal. Voor de oorzaak
van schade door de aanschaf van een gebrekkig product dient in deze cultuur
een gedupeerde klant in eerste instantie zichzelf verantwoordelijk te achten voor
het ontstaan ervan en lessen te trekken uit zijn handelen dat de schade mede
heeft veroorzaakt. Een gedupeerde klant kan schade slechts verhalen op de
veroorzaker wanneer er in juridische zin sprake is van een onrechtmatige daad
of van wanprestatie.209 Later is door de opmars van het socialisme een
risicocultuur ontstaan.210 In deze cultuur staat niet het individu en zijn eigen
verantwoordelijkheid voor het ontstaan van schade centraal maar is het ontstaan
van schade en het vergoeden ervan een collectieve verantwoordelijkheid
geworden. Voorbeelden van deze collectieve schadeverantwoordelijkheden zijn
terug te vinden in wetten zoals de Ongevallenwet uit 1901211 en de Wet
collectieve afwikkeling massaschade uit 2005.212 Ten slotte heeft zich begin
jaren ’80 een nieuwe cultuur aan de oude schuld- en risicoculturen toegevoegd:
de voorzorgcultuur.213 In deze laatste cultuur verwijst men voor de oorzaak van
het ontstaan van schade niet naar een gedupeerde klant of ziet men de schade als
pech die moet worden verzacht of weggenomen door collectieve vormen van
compensatie. In de voorzorgcultuur is een systeembeheerder zoals de staat of
een toezichthouder verantwoordelijk voor het ontstaan en soms ook het oplossen
van de problematiek van schade, aangezien deze systeembeheerder het ontstaan
van de schade niet voorkómen heeft. Concrete voorbeelden hiervan zijn
bijvoorbeeld de in dit boek centraal staande financiële affaires zoals de
Aandelenlease-affaire, de Woekerpolisaffaire, de DSB-affaire en de
Rentederivatenaffaire. In al deze affaires is voor zowel het ontstaan als het
oplossen van de affaire (tevens) naar een toezichthouder gewezen door de
media, de politiek en/of claimorganisaties.214

209

Par. 3.3.
Par. 3.4.
211
Eerste voorstel voor een Ongevallenwet stampt uit 1897. Zie hiervoor: Handelingen II.
Bijlagen 1896/97, 159, nrs. 1-3. Een tweede voorstel stampt uit 1898 – 1901. Zie
hiervoor: Handelingen II. Bijlagen 1897/98, 182, nrs. 1-3 en de Handelingen II. Bijlagen
1899/00, 207, nrs. 1-3. Op 2 januari 1901 werd de Ongevallenwet in het Staatsblad
(nummer 1) gepubliceerd. De wet trad echter pas op 1 februari 1903 in werking, omdat
eerst nog de Beroepswet moest worden ingevoerd. Zie hiervoor meer in Hertogh 1998.
212
Zie Stb. 2005, 340 jo. 380.
213
Par. 3.5.
214
Zie hiervoor o.a.: Financieele Dagblad 1 maart 2016; De Horde 2014; Persbericht: DNB
gestart met coulanceregeling depositogarantiestelsel d.d. 22 maart 2017,
https://www.dnb.nl/nieuws/nieuwsoverzicht-en-archief/persberichten2017/dnb354555.jsp (laatst gecontroleerd op 11 mei 2017) en Volkskrant 2015.
210
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FIGUUR 4

Drie typen van omgaan met schade en schande215
Schuldcultuur

Risicocultuur

Voorzorgcultuur

Schade in de tijd
gezien
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Nabije toekomst

Verre toekomst

Schade oorzakelijk
gezien

Te voorkomen
gevolg van
individueel handelen

Niet te voorkomen
systeemeffect

Te voorkomen
systeemeffect

Omvang van de
schade

Klein tot gemiddeld
al naar gelang de
omstandigheden van
het geval

Beperkt tot
omvangrijk al naar
gelang de aard en
omvang van het
risicocollectief

Onomkeerbaar en
catastrofaal

Lokalisering van de
schade

Geïndividualiseerd
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moet weg
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Visie op slachtoffer
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van risicocollectief
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215

Dit figuur is een samenstelling van de schema’s 3.2 en 4.1 van Pieterman 2008, p. 57 en
68.
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Relevantie van
wetenschap en
kennis

Betrouwbare causale
verklaringen zijn
noodzakelijk bij
actie uit
onrechtmatige daad

Cruciale relevantie
van betrouwbare
voorspellingen

Beperkte relevantie
door samenhang van
kennis en cultuur

Visie op verhouding
van wetenschappers
en burgers

Grote waardering
voor en vertrouwen
in experts en hun
kennis: burger wordt
gezien als leek

Grote waardering
voor en vertrouwen
in experts en hun
kennis: burger
wordt gezien als
leek

Geringe waardering
voor en vertrouwen in
experts en hun kennis;
burger wordt gezien
als
ervaringsdeskundige
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4.

De afwikkeling van zorgplichtclaims in
Nederland

4.1

Introductie

In dit hoofdstuk beantwoord ik de eerste deelvraag:
Hoe wordt de afwikkeling van zorgplichtclaims in Nederland vormgegeven?
Ik beantwoord deze deelvraag op basis van klassiek-juridisch onderzoek naar het
wettelijk kader waarbinnen zorgplichtclaims in Nederland kunnen worden
afgewikkeld. Ik bespreek hiervoor ten eerste in paragraaf 4.2.1 de reikwijdte die
ik zelf hanteer voor een nadere bespreking van het wettelijk kader om
zorgplichtclaims af te wikkelen. Daarna bespreek ik in paragraaf 4.2.2. het
wettelijk kader dat er bestaat om individuele zorgplichtclaims in Nederland te
kunnen beslechten. Ik ga daarbij zowel in op de privaatrechtelijke- als
publiekrechtelijk vormgegeven wettelijke haakjes voor actoren in het speelveld
van de afwikkeling van zorgplichtclaims. In paragraaf 4.2.3 bespreek ik de
mogelijkheden om op collectieve wijze een zorgplichtclaim af te wikkelen met
bijbehorende juridische haakjes voor de betrokken actoren om deel te kunnen
nemen aan de afwikkeling. In een slotparagraaf (4.3) vat ik de inhoud van dit
hoofdstuk samen en licht ik de meest relevante conclusies voortvloeiende uit de
inhoud van dit hoofdstuk nader toe.

4.2

Het wettelijk kader216

4.2.1
Reikwijdte afbakening
Onder het wettelijk kader behorende bij de afwikkeling van zorgplichtclaims
versta ik de wet- en regelgeving die ten tijde van het schrijven van mijn
proefschrift bestond en in ontwikkeling was om een zorgplichtclaim die kan of
de zorgplichtclaims die kunnen leiden tot massaschade217 af te wikkelen.
216

217

De toelichting op het wettelijk kader behorende bij het Nederlandse afwikkelingssysteem
voor zorgplichtclaims is gedeeltelijk gebaseerd op de bijdrage van Oosterhof in Van
Hattum 2014, p. 19-30.
Ik spreek hier specifiek over ‘massaschade’ zoals Tzankova heeft omschreven in haar
proefschrift: Tzankova 2007, p. 3-4. De massaschade waar ik in dit boek over spreek kan
nader worden aangeduid als gefixeerde massaschade omdat er sprake is van de
blootstelling van een groep mensen aan de gevolgen van een enkele gebeurtenis,
veroorzaakt door dezelfde initiële schadeveroorzaker(s). Net als Tzankova merk ik op dat
de Aandelenlease-affaire, maar ook de Woekerpolisaffaire en de Rentederivatenaffaire
ook onder deze noemer vallen. Dit omdat de beweerde normschending weliswaar uit
meerdere feitelijke gebeurtenissen kan bestaan, maar deze beperkt zijn in de tijd en de
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Daarom behandel ik zowel individuele als collectieve claimafwikkeling. In
Nederland is deze afwikkeling processueel vooralsnog gescheiden. In de
volgende paragrafen bespreek ik achtereenvolgens de mogelijkheden om
individueel en collectief zorgplichtclaims af te kunnen wikkelen.

4.2.2

Individuele claimafwikkeling

4.2.2.1 Algemeen
Nederland kent regelgeving met betrekking tot individuele claimafwikkeling.
Deze regelgeving bestaat zowel uit privaatrechtelijke als uit bestuursrechtelijke
regels waaraan financiële ondernemingen en hun klagers zich moeten houden in
geval van klachtafwikkeling en geschilbeslechting. Een gedupeerde klant kan uit
twee opties kiezen om zijn claim aanhangig te maken: het Kifid of de burgerlijk
rechter.218 Voordat hij zijn klacht bij een van beide instituten in kan dienen, is
het in geval van de burgerlijk rechter raadzaam en in geval van het Kifid
verplicht om de interne klachtenprocedure van de financiële onderneming
waarop een gedupeerde consument zijn klacht richt, te doorlopen.219
4.2.2.2 Interne klachtenprocedure (IKP)
Krachtens een Algemene Maatregel van Bestuur (AMvB), te weten het Besluit
gedragstoezicht financiële ondernemingen (BGfo), dienen financiële
ondernemingen te beschikken over een Interne Klachtenprocedure (IKP).220
Indien de IKP niet tot een oplossing voor het probleem leidt (de financiële
onderneming doet niets, de klacht wordt voor de klager niet bevredigend
opgelost of de klager legt zich niet neer bij de uitkomst) kent Nederland221 het
Kifid als laagdrempelig alternatief ten opzichte van de rechter, om claims van
gedupeerde klanten met betrekking tot financiële producten en dienstverlening
groep van benadeelden vaststaat of nader omlijnd is. Gezegd zou kunnen worden dat het
daarbij steeds om één in juridische zin relevante gebeurtenis gaat, bijvoorbeeld het
aanbieden van een financieel product en/of het geven van financiële dienstverlening. Zie:
Tzankova 2007, p. 3-4.
218
Zie: http://www.rijksoverheid.nl/onderwerpen/rechtspraak-en-geschiloplossing/naar-derechter (20 augustus 2014).
219
Art.10 lid 1 Reglement Ombudsman en Geschillencommissie Financiële Dienstverlening
Kifid.
220
Hoofdstuk 7. Klachtenafhandeling par.7.1 Bepalingen ter uitvoering van art 4:17 lid 3 Wft.
Art. 39 e.v. BGfo.
221
Overigens dienen alle Europese lidstaten conform de Alternative Dispute Resolution
Directive (ADR-richtlijn) een of meerdere instanties te hebben die waarborgen dat
consumenten op vrijwillige basis klachten tegen ondernemers kunnen voorleggen aan
entiteiten die onafhankelijke, onpartijdige, transparante, doeltreffende, snelle en billijke
procedures voor alternatieve geschillenbeslechting aanbieden. Zie voor de implementatie
van de ADR-richtlijn inzake klachten van klanten van een financiële onderneming art.
4:17 lid 1 sub b Wft jo. art. 16 lid 1 Implementatiewet buitengerechtelijke
geschillenbeslechting consumenten.
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te beslechten.222 De IKP houdt in dat de gedupeerde klant met de financiële
onderneming probeert te komen tot een oplossing voor het geschil. Het BGfo
verplicht de financiële onderneming om zorgvuldig om te gaan met de klacht
van de gedupeerde klant223 en deze binnen een redelijke termijn te
behandelen.224 De financiële onderneming bevestigt de ontvangst van de klacht
en bericht de gedupeerde klant binnen twee weken na ontvangst van de klacht
binnen welke termijn de klacht zal worden afgehandeld.225 Verder eist het BGfo
dat de financiële onderneming een beschrijving beschikbaar stelt aan de
gedupeerde klant van de te volgen procedure voor het indienen van een klacht
alsmede van de te volgen procedure bij de afhandeling van de klacht.226 De
gedupeerde klant moet zijn klacht schriftelijk indienen bij de financiële
onderneming. Wanneer een financiële onderneming een klacht van een
gedupeerde klant gedeeltelijk of geheel afwijst dan dient deze de klant te wijze
op de mogelijkheid om de klacht in te dienen bij het Kifid of de rechter onder
vermelding van de geldende termijnen.227 Verder kan een gedupeerde klant 6
weken na ontvangst van de ontvangstbevestiging of 8 weken na het indienen van
zijn klacht bij een financiële onderneming zijn klacht aanhangig maken bij het
Kifid.228 Daarnaast heeft een gedupeerde klant een jaar de tijd om zijn klacht bij
het Kifid in te dienen nadat hij zijn klacht bij de betreffende financiële
onderneming heeft laten meenemen in de IKP. Of binnen drie maanden na de
dagtekening van de brief of het bericht waarin de financiële onderneming
definitief schriftelijk zijn standpunt over de klacht aan de gedupeerde klant
kenbaar heeft gemaakt.229
Het hebben van een adequaat klachtenafwikkelingsproces is tevens
vastgelegd in Europese richtsnoeren afkomstig van de European Supervisory
Authorities (ESA’s).230 Deze richtsnoeren geven minimum standaarden aan
222

Zie voor de reikwijdte van de behandeling van klachten door het Kifid art. 9 Reglement
Ombudsman en Geschillencommissie Financiële dienstverlening Kifid.
223
Hoe het begrip ‘zorgvuldig’ moet worden ingevuld is nader bepaald in zelfregulering. Zie
hiervoor o.a.:
https://www.verzekeraars.nl/verzekeringsbranche/dossiers/klachtbehandeling/Paginas/ho
me.aspx en de op de site van het Verbond van Verzekeraars genoemde richtlijnen interne
klachtenbehandeling 2007 en de Gedragscode Verzekeraars 2015.
224
Art. 43 lid 1 BGfo.
225
Art. 43 lid 2 BGfo.
226
Art. 40 BGfo.
227
Art. 42 BGfo.
228
Art. 43 lid 3 BGfo.
229
Art. 12 lid 1 Reglement Ombudsman en Geschillencommissie Financiële Dienstverlening
Kifid.
230
Zie hiervoor: Richtsnoeren voor de behandeling van klachten door de effectensector
(ESMA) en de bankensector (EBA), Joint Committee 27 mei 2014 en de Richtsnoeren
voor de behandeling van klachten door verzekeringsondernemingen, EIOPA 2012,
EIOPA-BoS-12/069 NL.
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waaraan onder andere banken en verzekeraars moeten voldoen met betrekking
tot klachtenafwikkeling. Ook geven ze in tegenstelling tot de Nederlandse
wetgever nadere invulling aan bepaalde kernbegrippen zoals ‘klacht’ en
‘klager’. De inhoud van de richtsnoeren is redelijk vergelijkbaar met elkaar maar
op sommige minder prominente punten verschilt de inhoud.231 Verder dienen
aangesloten toezichthouders zoals de AFM en DNB aan te geven of ze aan de
richtsnoeren voldoen of op een afgesproken termijn zullen voldoen.232 De
richtsnoeren geven hen extra verplichtingen om toe te zien op het
klachtenafwikkelingsproces van onder toezichtstaande instellingen. Ze dienen
namelijk een adequaat klachtenafwikkelingsproces te waarborgen bijvoorbeeld
door te controleren of een bank of verzekeraars een klager op tijd wijst op zijn
eigen klachtenafwikkelingsproces of het doorsturen van een door hen afgewezen
klacht naar het Kifid.233 Verder is het conform de richtsnoeren van belang dat
toezichthouders meer zicht krijgen op het aantal en het soort klachten dat
binnenkomt bij een instelling zodat ze in geval van misstanden kunnen
ingrijpen. Daarom dienen de instellingen deze data op een geselecteerde wijze
aan de betreffende toezichthouder(s) door te sturen.234 Wanneer de
toezichthouders op voorhand zien dat ze niet aan de richtsnoeren zullen of
kunnen voldoen, dan moeten ze het afwijken van de richtsnoer goed motiveren
aan de betreffende ESA’s. Na een paar jaren zal een ESA een peer review naar
de betreffende toezichthouders sturen, die hebben aangegeven aan deze
richtsnoeren te zullen voldoen, met de vraag wat hun bevindingen zijn met
betrekking tot de naleving van de richtsnoeren. Een toezichthouder dient
vervolgens in deze peer review aan de betreffende ESA haar bevindingen met
effecten in de betreffende sector op klachtenafwikkeling terug te koppelen.
Mocht een toezichthouder de richtsnoer niet of te weinig hebben nageleefd, dan
moet hij dit goed motiveren aan de betreffende ESA die hieraan haar
consequenties kan verbinden.235
231

Zo verschilt de omschrijving van de begrippen klant of klacht, maar de kern ervan blijft
hetzelfde.
232
Ex art. 16 lid 1 Verordening (EU) nr. 1093/2010 tot oprichting van een Europese
Bankenautoriteit, tot wijziging van Besluit nr. 716/2009/EG en tot intrekking van Besluit
2009/78/EG van de Commissie, Verordening (EU) nr. 1094/2010 tot oprichting van een
Europese Autoriteit voor verzekeringen en bedrijfspensioenen, tot wijziging van Besluit
nr. 716/2009/EG en tot intrekking van Besluit 2009/79/EG van de Commissie en
Verordening (EU) nr. 1095/2010 tot oprichting van een Europese Autoriteit voor effecten
en markten, tot wijziging van Besluit nr. 716/2009/EG en tot intrekking van Besluit
2009/77/EG van de Commissie.
233
Zie bijv. richtsnoer 6 Richtsnoeren voor de behandeling van klachten door
verzekeringsondernemingen (EIOPA).
234
Zie bijv. richtsnoer 4 Richtsnoeren voor de behandeling van klachten door de
effectensector (ESMA) en de bankensector (EBA). Hetzelfde nummer geldt voor de
Richtsnoeren voor verzekeringsondernemingen (EIOPA).
235
Ex art. 16 lid 4 van de betreffende ESA-verordeningen.
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De inhoud van de richtsnoeren van de ESA’s is soft law en daarmee niet een
afdwingbare verplichting voor een financiële onderneming. Maar enige status
van naleving kent deze soft law wel. Volgens Van Dam gaat van administratieve
soft law-handelingen namelijk in mindere of meerdere mate een bindende
werking uit naar de lidstaten. Deze bindende werking kan voortvloeien uit een
onderliggende hard law- bepaling (op grond van een samenwerkingsplicht en
aanvaarding of op grond van een specifieke rechtsgrondslag in secundaire hard
law). Ook als een bindende werking niet voortvloeit uit een onderliggende hard
law-bepaling, zorgen de Grimaldi-rechtspraak236 en de comply or explainpraktijk van de Commissie en/of ESA’s voor een gematigd bindende werking
aldus Van Dam. Een feitelijk bindende werking kan tot slot voortvloeien uit een
afhankelijkheidsrelatie tussen de lidstaten, de ESA’s en de Commissie.237 Meer
duidelijkheid over de afdwingbaarheid van de richtsnoeren kan worden
verkregen via het verankeren van de richtsnoeren in nationale wet- en
regelgeving of via het verkrijgen van een uitspraak van het Europese Hof via
een prejudiciële vraagstellingsprocedure.238 In zo’n procedure heeft onlangs het
Europese Hof bepaald dat de maatstaven voor bescherming van een consument
die zijn neergelegd in deze soft law door een nationale rechter mogen worden
meegenomen in zijn beoordeling van een geschil. Een toezichthouder die op de
normen van de soft law wil handhaven behoeft in een dergelijke zaak niet aan te
tonen dat de doelstellingen die bij de betreffende soft law horen ook
daadwerkelijk door deze regelgeving worden behaald.239
Ten slotte treedt op 3 januari 2018 MiFID II in werking.240 Op basis van de
inhoud van deze richtlijn dienen beleggingsondernemingen informatie over bij
hen ingediende klachten aan de AFM door te sturen. Ook moeten zij hun
klachtenafwikkelingsproces op een bepaalde meer het klantbelang centraal
stellende wijze inrichten. Veel aanpassingen ten opzichte van de huidige IKPfase
verplichtingen
voor
beleggingsondernemingen,
behalve
de
rapportageverplichtingen richting een toezichthouder, zal de inwerkingtreding
van MiFID II niet met zich meebrengen voor Nederland. Een toezichthouder kan
wel nadere invulling geven aan bijvoorbeeld de definitie van het begrip klacht.

236

HvJ EG 13 december 1989, zaak C-322/88, Jur. 1989, p. I-4407 (Grimaldi).
Van Dam 2013, p. 32-33.
238
Van Dam 2013, p. 32-33.
239
HvJ EG 15 september 2016, C-28/15, ro. 60 en 61. (Telecomsector/ACM).
240
Richtlijn 2014/65/EU van 15 mei 2014. Zie ook level 2 regelgeving ex art. 26 C(2016)
2398 final d.d. 25 april 2016:
http://ec.europa.eu/finance/securities/docs/isd/mifid/160425-delegated-regulation_en.pdf,
(laatst gecontroleerd op 09 december 2016).
237
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4.2.2.3 Claimafwikkeling door het Kifid
Het Kifid is een onafhankelijk klachteninstituut voor de afwikkeling van
geschillen (claims) tussen de klant en zijn financiële onderneming. Financiële
ondernemingen241 zijn verplicht zich bij het Kifid, als enig onafhankelijk
Klachteninstituut voor zorgplichtclaims aan te sluiten.242 Het Kifid is een
initiatief van brancheorganisaties in de financiële dienstverlening en de
Consumentenbond. Maar het instituut is verder wettelijk verankerd via de ADRrichtlijn in Nederlandse wet- en regelgeving zoals de Wft en de
implementatiewet buitengerechtelijke geschillenbeslechting consumenten. De
dienstverlening van het Kifid wordt bekostigd door de aangesloten financiële
ondernemingen.243
De procedure bij het Kifid bestaat uit 3 fases. Alvorens een klacht de drie
fases kan gaan bewandelen wordt door het Kifid bepaald of de klacht
ontvankelijk is. Klachten die niet ontvankelijk zijn betreffen bijvoorbeeld
klachten die namens een collectief zijn ingediend of klachten die al worden
behandeld door een burgerlijk rechter. Wanneer een klacht ontvankelijk wordt
geacht komt deze terecht bij de Financiële Ombudsman (“Ombudsman”). Dit is
de eerste fase van klachtenafwikkeling bij het Kifid. De Ombudsman bepaalt of
een klacht geschikt is om via bemiddeling te beslechten of niet. Zo ja, dan zal de
Ombudsman bemiddeling toepassen conform het daarvoor omschreven proces in
het reglement.244 Wanneer duidelijk blijkt dat de klacht onbemiddelbaar is dan
verwijst de Ombudsman de klacht door naar de Geschillencommissie. De
Geschillencommissie bepaalt op grond van de klacht en het standpunt van de
financiële onderneming of een klacht gegrond of ongegrond is. Wanneer het
zeer aannemelijk lijkt dat de klacht ongegrond is, dan wordt de zaak in een
vereenvoudigde procedure behandeld door een enkelvoudige kamer van de
Geschillencommissie.245 Wanneer een klacht wel gegrond wordt geacht door de
Commissie dan wordt deze behandeld door een enkelvoudige of meervoudige
kamer. De keuze voor een kamer hangt af van de mate van complexiteit van de
zaak, het maatschappelijk belang en of er al eerder uitspraken over de
betreffende klacht zijn gedaan.246 Een beslissing wordt in beginsel gegeven
uiterlijk 90 dagen na een mondelinge behandeling of – indien geen mondelinge
behandeling heeft plaatsgevonden of zal plaatsvinden – na het afronden van de
241

Tenzij de uitzonderingsregels uit art. 4:17 Wft van toepassing zijn.
Art. 4:17 lid 1 sub b Wft jo. art. 16 lid 1 Implementatiewet buitengerechtelijke
geschillenbeslechting consumenten.
243
Art. 4. lid 1 sub a Statuten Kifid.
244
Art. 22 – 31 Reglement Ombudsman en Geschillencommissie Financiële Dienstverlening
Kifid.
245
Art. 36 lid 1 e.v. Reglement Ombudsman en Geschillencommissie Financiële
Dienstverlening Kifid.
246
Art. 33 Reglement Ombudsman en Geschillencommissie Financiële Dienstverlening Kifid.
242
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schriftelijke procedure. De beslissing van de Commissie is bindend wanneer de
gedupeerde klant en de betreffende financiële onderneming hiervoor expliciet
hebben getekend. In alle andere gevallen is de beslissing niet bindend.247
Uitspraken in een vereenvoudigde procedure zijn nooit bindend. Bijzondere
aandacht verdient artikel 44 lid 6 van het reglement van de
Geschillencommissie. Hierin staat vermeld dat, ondanks de bindendheid van een
bepaalde uitspraak een bank of verzekeraar, wanneer een bedrag als
schadevergoeding wordt toegewezen dat meer is van EUR 250.000 of voor
andere instellingen meer is dan EUR 100.000, een uitspraak niet als bindend kan
worden beschouwd.
De laatste fase waarin een zaak bij het Kifid beslecht kan worden is de Hoger
Beroepsfase. De procedurevereisten hiervoor zijn terug te vinden in het
Regelement van Beroep van het Kifid.248 Binnen 6 weken na verzending van de
uitspraak van de Geschillencommissie dient een verzoeker (financiële
onderneming of gedupeerde klant) beroep in te stellen via indiening van een
beroepschrift bij de Commissie van Beroep.249 Een financiële onderneming kan
in deze laatste fase het bindend advies van de Commissie van Beroep in volle
omvang aan de burgerlijk rechter voorleggen wanneer een financiële
onderneming naar het oordeel van de burgerlijk rechter aannemelijk heeft
gemaakt dat het daarmee gemoeide belang voor de betreffende onderneming of
de bedrijfstak in zijn algemeenheid de grens van EUR 5.000.000 zal
overschrijden. De financiële onderneming blijft wel verplicht om de vergoeding
zoals de Commissie van Beroep heeft bepaald aan de gedupeerde klant te
betalen en zijn nog verder te bewandelen procedure bij de burgerlijk rechter
wanneer de gedupeerde klant hiermee instemt. Wanneer een gedupeerde klant
niet in rechte verder wil optreden vervalt de uitspraak van de Commissie van
Beroep en verkrijgt hij daarmee geen schadevergoeding.250
Het Kifid is niet bevoegd om massaclaims af te wikkelen via het faciliteren
van collectieve actieprocedures.251 In het verleden heeft het Kifid wel op
verzoek van de minister van Financiën bijgedragen aan het opstellen van een
Algemene Regeling inzake de collectieve afwikkeling van de Aandelenlease-

247

Art. 44 lid 2 jo. lid 3 Reglement Ombudsman en Geschillencommissie Financiële
Dienstverlening Kifid.
248
Zie:
https://www.kifid.nl/fileupload/reglementen/Reglement_Commissie_van_Beroep_juli_20
15.pdf. (laatst gecontroleerd op 19 oktober 2016).
249
Art. 6 lid 1 Reglement Ombudsman en Geschillencommissie Financiële Dienstverlening
Kifid.
250
Art. 47 lid 2 Reglement Ombudsman en Geschillencommissie Financiële Dienstverlening
Kifid.
251
Art. 9 lid 2 sub d Reglement Ombudsman en Geschillencommissie Financiële
Dienstverlening Kifid.
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affaire.252 In het geval een gedupeerde klant van een financiële onderneming bij
het Kifid klaagt over misbruik van het procesrecht, bijvoorbeeld in het geval van
‘traineren’ (het steeds verder rekken van een juridische procedure), kan het Kifid
de klacht ongegrond verklaren. Het Kifid is vervolgens bevoegd, in geval van
een verzekeringsgeschil, om de gedupeerde klant door te verwijzen naar de
klachtenprocedure van het Verbond van Verzekeraars.253

4.2.2.4 Burgerlijk rechter
Artikel 17 Grondwet (Gw) bepaalt dat niemand tegen zijn wil kan worden
afgehouden van de rechter die de wet hem toekent. Gedupeerde klanten kunnen
er dan ook voor kiezen hun claim aanhangig te maken bij de burgerlijk rechter.
In civiele zaken geldt bij de rechtbanken, de gerechtshoven en de Hoge Raad het
beginsel van verplichte procesvertegenwoordiging. Dit houdt in dat de partijen
niet in persoon maar slechts bij advocaat kunnen procederen.254 Rechtsbijstand
kan hoge kosten met zich meebrengen. Ook moet er griffierecht betaald worden.
Dit kan een reden zijn dat gedupeerde klanten hun claim niet bij de burgerlijk
rechter aanhangig maken.255 Zoals in de vorige paragraaf nader toegelicht, vormt
de indiening van de klacht bij het Kifid een alternatief voor het aanhangig
maken van een claim bij de burgerlijk rechter.
4.2.3

Collectieve claimafwikkeling

4.2.3.1 Algemeen
Naast de individuele claimbehandeling door de burgerlijk rechter, de IKP en het
Kifid, kent Nederland ook mogelijkheden om claims in collectieve vorm af te
wikkelen. Deze collectieve vorm van claimbehandeling ontwikkelde zich vanaf
het begin van de jaren tachtig in de rechtspraak.256 In 1994 werd het
gecodificeerd in art. 3:305a-c BW.257 Daarbij werd de uitoefening van het
collectief actierecht bewust beperkt tot die (privaatrechtelijke)258 rechtspersonen
waarvan een goede belangenbehartiging mag worden verwacht: de stichting of
vereniging met volledige rechtsbevoegdheid.259 Andere rechtspersonen, zoals de
BV of NV, werden daarvan uitgesloten omdat hun commerciële doelstelling niet

252

Commissie Geschillen Aandelenlease 2004.
Verbond van Verzekeraars, Klachtenprocedure.
https://www.verzekeraars.nl/verzekeringsbranche/dossiers/klachtbehandeling/Paginas/ho
me.aspx (18 augustus 2014).
254
Bovend’Eert 2008, p. 123.
255
Croes & Van Os 2012, p. 18 e.v.
256
Zie voor een overzicht Frenk 1994, p. 81 e.v.
257
Wet van 6 april 1994, Stb. 1994, 269.
258
Zie voor publiekrechtelijke rechtspersonen art. 3:305b BW.
259
Bauw & Van der Linden 2016 (TOP), p. 2.
253
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strookte met collectieve belangenbehartiging.260 Belangrijk is verder om op te
merken dat in lid 3 van artikel 3:305a BW de mogelijkheid tot het vorderen van
een schadevergoeding door anderen dan de benadeelden zelf vooralsnog is
uitgesloten.261 Tenzij zij meewerken aan cessie of volmacht.262.
Naast de collectieve actieprocedure ex artikel 3:305a-c BW is er een
collectieve afwikkeling van (onder andere) zorgplichtclaims mogelijk waarbij
wel een uitkering van schadevergoeding kan worden verdisconteerd, namelijk de
WCAM. De WCAM faciliteert de afwikkeling van massaclaims door een
schikkingsovereenkomst, gesloten tussen de potentiële schadeveroorzaker en de
gedupeerde klanten namens een collectief, algemeen verbindend te verklaren.263

4.2.3.2 Collectieve actie
Huidig wettelijk kader
Krachtens artikel 3:305a BW kan een stichting of vereniging met volledige
rechtsbevoegdheid (‘claimorganisatie’)264 een rechtsvordering instellen. Een
claimorganisatie
procedeert
voor
zichzelf
en
dus
niet
als
procesvertegenwoordiger, in naam van anderen.265 Een claimorganisatie moet
zich krachtens artikel 3:305a lid 2 BW inspannen om via overleg met de
potentieel schadeveroorzakende partij(en), collectieve belangenbehartigers zoals
de VEB en de Consumentenbond en in sommige gevallen ook andere betrokken
partijen zoals een of meerdere toezichthouder(s),266 tot een akkoord te komen.
Wanneer hij dit onvoldoende heeft gedaan en hij wendt zich tot de rechter,
wordt hij niet ontvankelijk verklaard.267 Als de financiële onderneming zijn
medewerking niet verleent of niet in overleg wil treden, heeft een
260

Kamerstukken II 1991/92, 22486, nr. 3, p. 20 en Heltzel 2012, p. 148-156.
Op 7 juli 2014 is een ambtelijk voorontwerp voor een wetsvoorstel ingediend door de
minister van Veiligheid en Justitie om het uitsluiten van een schadevergoedingsvordering
in collectief verband op te heffen. Zie: http://www.internetconsultatie.nl/motiedijksma (18
augustus 2014). Op 16 november 2016 is het officiële wetsvoorstel ingediend bij de
Eerste en Tweede Kamer. Zie hiervoor:
https://www.rijksoverheid.nl/documenten/kamerstukken/2016/11/16/wetsvoorstelafwikkeling-van-massaschade-in-een-collectieve-actie, (laatst gecontroleerd op 12 januari
2017). Zie hierover meer in par. 4.2.3.2 onder het kopje ‘voorgestelde wijzigingen
collectieve actiefase’.
262
Art. 3:305a lid 3 laatste zin BW.
263
Voor schikkingsovereenkomst in een WCAM-procedure behoeft er geen schade tot in
hoogste instantie door een rechter te worden vastgesteld. Het gaat hier vaak om
coulancevergoedingen, compensaties en/of productherstelovereenkomsten los van de
schuldvraag die aan het begrip ‘schade’ is gekoppeld.
264
Zie voor nadere toelichting op het begrip ‘claimorganisatie’ bijlage D.
265
De Jong 2010, p. 72.
266
Zie hiervoor als voorbeeld: de mkb-rentederivatenproblematiek waar de AFM ook een rol
in speelt inclusief de minister van Financiën via een Commissie van Wijzen: Geels 2016.
267
Art. 3:305a lid 2 BW.
261
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claimorganisatie zich wel voldoende ingespannen als hij een uitnodiging voor
overleg heeft doen uitgaan en een termijn van twee weken in acht heeft
genomen.268 Van belang voor een claimorganisatie (stichting of vereniging) is
om voldoende aan te kunnen tonen dat zij de belangen van haar doelgroep
waarborgt. Een rechtbank controleert de waarborg van deze belangen op basis
van de hierover opgestelde richtsnoeren in de Claimcode.269 Zo heeft de
rechtbank Oost-Brabant op 20 juli 2016 de richtsnoeren van de Claimcode als
volgt toegepast in haar oordeel.270 De rechtbank heeft in de betreffende zaak een
stichting niet-ontvankelijk verklaard op grond van 3:305a lid 2 BW. De
belangen van de gedupeerden zijn naar de mening van de rechtbank
onvoldoende gewaarborgd. De groepsactie wordt niet ondersteund door de
gedupeerden. Het is niet bekend of er wel gedupeerden zijn die gebaat zijn met
de groepsactie. Binnen de stichtingsstructuur ontbreken waarborgen om te
voorkomen dat de enige bestuurder van de stichting zijn persoonlijke belangen
laat prevaleren boven de belangen van de gedupeerden. De statuten bieden
onvoldoende waarborgen dat de eventuele schadevergoeding zoveel mogelijk
wordt uitgekeerd aan de gedupeerden. De statuten bevatten onvoldoende
waarborgen dat de stichting over voldoende kennis en vaardigheden beschikt om
de belangen van de gedupeerden te behartigen. De stichting heeft geen andere
werkzaamheden verricht waaruit is gebleken dat zij in staat is de belangen van
gedupeerden op een adequate manier te behartigen.271
Het huidige verbod door de wetgever op een collectieve schadevordering in
geld zou voortkomen uit de gedachte dat wanneer de rechter een
schadevergoeding in geld toekent, hij de schade dient te begroten aan de hand
van de omstandigheden van het individuele geval (de causaliteit, de mate van
eigen schuld en de omvang van de schade) welke aspecten niet gemakkelijk aan
bod kunnen komen bij een collectieve actie.272 De collectieve actie kan slechts
strekken tot veroordeling van de gedaagde tot het openbaar (laten) maken van de
uitspraak, op een door de rechter te bepalen wijze en op kosten van de door de
rechter aan te geven partij of partijen. Ook is het mogelijk om een rechterlijk
bevel/verbod, een verklaring voor recht, nakoming, ontbinding, vernietiging,
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De Jong 2010, p. 72-74.
Van Delden e.a. 2011.
270
Rb. ’s-Hertogenbosch 20 juli 2016, ECLI:NLRBOBR:2016:3892. (Stichting privacy claim
versus precedent B.V.).
271
http://deeplink.rechtspraak.nl/uitspraak?id=ECLI:NL:RBOBR:2016:3892 (laatst
gecontroleerd op 20 oktober 2016).
272
De Jong 2010, p. 71 e.v. Zie ook Van der Grinten & Wolffram- van Doorn 2009, p. 2.
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inroepen van nietigheid (en daarmee de vordering van onverschuldigde betaling)
dan wel, schadevergoeding anders dan in geld, te vorderen.273

Voorgestelde wijzigingen collectieve actiefase274
Op 16 november 2016 is een wetsvoorstel naar aanleiding van een motie van
mevrouw Dijksma275 naar de Eerste en Tweede Kamer gezonden (‘voorstel’).276
Dit voorstel beoogt een efficiënte en effectieve collectieve afwikkeling van
massaschade te bevorderen. Het voorstel probeert om via het toestaan van een
collectieve schadevorderingsactie een level playing field tussen de betrokken
actorgroepen in het afwikkelingssysteem van massaclaims te creëren. Er werd
namelijk een partij gemist die vastgelopen onderhandelingen over massaclaims
kon openbreken en finaal kon laten beslechten. De WCAM-procedure kan
namelijk slechts worden bewandeld wanneer procespartijen een schikking
hebben getroffen en deze gezamenlijk indienen als verzoekschrift bij het
Gerechtshof in Amsterdam zoals ik in de vorige paragrafen over de WCAM
nader heb toegelicht. Maar na een consultatieronde277 en raadpleging van een
expertgroep278 werd het toestaan van een collectieve schadevorderingsactie op
zichzelf onwenselijk geacht vanwege de angst voor het ontstaan van een met
Amerika vergelijkbare claimcultuur in Nederland.279 Claimorganisaties zouden
met een schadevorderingsactie wel meer macht krijgen, maar waarborgen om
273

De Jong 2010, p.72-73. Schadevergoeding anders dan in geld kan bijvoorbeeld via
aanpassing van de productvormgeving zodat het inherente gebrek wordt weggenomen en
het product richting de toekomst gezond opereert.
274
Omdat het wetsvoorstel in zijn volledigheid pas in november 2016 openbaargemaakt werd,
is dit voorstel niet met naam en toenaam in de interviewrondes behorende bij mijn
empirische onderzoeksgedeelte meegenomen. Omdat in 2014 het wetsvontwerp wel ter
consultatie aan actoren is voorgelegd en omdat tijdens de interviews behorende bij het
empirische onderzoeksgedeelte onderdelen van het wetsontwerp ter sprake kwamen,
bespreek ik hier in het kort de inhoud en totstandkoming van het betreffende wetsvoorstel.
In hoofdstuk 6 en in de aanbevelingen ga ik op de door de deelnemers aan mijn onderzoek
genoemde onderdelen nader in.
275
Kamerstukken II 2011/12, 33000 XIII, 4. Een deel van de motie Dijksma werd uitgevoerd
door een wijziging aan de WCAM (Stb. 2013, 255). Deze wijziging voerde onder meer
een preprocessuele comparitie in.
276
Kamerstukken II 2016/17, 34 608, 2.
277
Concept wetsvoorstel (voorontwerp) motie Dijksma d.d. 7 juli 2014:
https://www.internetconsultatie.nl/motiedijksma (13 augustus 2015).
278
De expertgroep bestond uit de volgende personen (veelal adviseurs van financiële
ondernemingen): Olav Haazen (prof. rechtenfaculteit te Leiden), Femke Hendriks (Lid
van de juridische commissie van Eumedion, de belangenbehartiger van institutionele
beleggers in Nederland), Niels Lemmers (VEB), Jurjen Lemstra (Advocaat
claimentiteiten), Daan Lunsingh Scheurleer (advocaat NautaDutilh) en Brechje van der
Velden (advocaat Allen & Overy). Zie: Aanbevelingen juristengroep uitvoering motie
Dijksma definitieve versie d.d. 14 juli 2016.
279
Over de aanwezigheid van een al dan niet met Amerika vergelijkbare claimcultuur in
Nederland verwijs ik naar paragraaf 7.2.2.

121

109

hen het klantbelang centraal te laten stellen zijn er volgens de wetgever
onvoldoende. Omdat er te weinig waarborgen bestaan om claimorganisaties het
klantbelang centraal te laten stellen, kunnen gedupeerde klanten, na schade door
aanschaf van een gebrekkig product, ook nog eens te gemakkelijk door een
claimorganisatie schade oplopen.280
Het compromis tussen een collectieve schadevorderingsactie en regulering is
er als volgt in hoofdlijnen uit komen te zien:281
1.

2.

3.

4.

Het voorstel wil schikken aantrekkelijker maken door verbetering van
de kwaliteit van claimorganisaties, coördinatie van collectieve
procedures en meer finaliteit.
De kwaliteitsbewaking van claimorganisaties vindt plaatst door de
rechter. Deze moet via toepassing van artikel 3:305a lid 2 BW de
claimorganisaties die gebruik willen maken van de collectieve
actieprocedure toetsen op het hebben van: a. een toezichthoudend
orgaan, b. mechanismen voor de deelname aan of vertegenwoordiging
bij de besluitvorming van de benadeelde personen, c. voldoende
middelen om de procedurekosten te dragen, d. een algemeen
toegankelijke internetpagina (de relevante informatie bevat zoals het
bestuursverslag, de statuten en de bestuursstructuur van de
claimorganisatie) en e. voldoende ervaring en deskundigheid met
betrekking tot het kunnen afwikkelen van zorgplichtclaims. Verder
mogen de bestuurders van de betreffende belangenbehartigers en hun
opvolgers geen rechtstreeks of middellijk winstoogmerk hebben dat
via de organisatie wordt gerealiseerd. Ten slotte moet een
claimorganisatie een bestuursverslag en een jaarrekening opstellen.282
Er komt één regime voor collectieve acties op grond van artikel
3:305a BW, ongeacht of ze strekken tot schadevergoeding in geld of
niet.
De ontvankelijkheidseisen voor claimorganisaties voor het instellen
van een collectieve vordering worden aangescherpt op het punt van
governance, financiering en representativiteit. Een uitzondering geldt
voor bepaalde gevallen waarin het stellen van deze eisen
disproportioneel zouden zijn. Conform het nieuwe voorstel moet een
claimorganisatie een zo groot mogelijke achterban weten te
verzamelen om te kunnen voldoen aan het begrip ‘representativiteit’
exclusief artikel 3:305a lid 2 BW om zo in aanmerking te komen voor
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Wetsvoorstel motie Dijksma (MvT), p.1-2.
Wetsvoorstel motie Dijksma 2016 (MvT), p.1-2.
282
Aldus ook Bauw & Voet 2017, p. 243.
281

122

110

5.
6.

7.

8.
9.

10.

het zijn van een Exclusieve Belangenbehartiger.283 Het vergaren van
een zo groot mogelijke achterban dient in balans te zijn met het
vereiste van de collectieve actieprocedure om een voldoende bepaalde
omschrijving van de achterban te geven.284 Die omschrijving is
gekoppeld aan de probleemomschrijving.
Een collectieve vordering moet een voldoende nauwe band hebben
met de Nederlandse rechtssfeer.
Alle collectieve acties moeten als vorderingsprocedure worden
aangebracht bij de rechtbank Amsterdam en worden aangetekend in
een register voor collectieve acties.
Als meer claimorganisaties een collectieve vordering willen instellen
voor dezelfde gebeurtenis of gebeurtenissen over soortgelijke
feitelijke en rechtsvragen, wijst de rechter uit hun midden de meest
geschikte aan als Exclusieve Belangenbehartiger voor alle
gedupeerden.
De niet-aangewezen claimorganisaties blijven wel partij in de
procedure.
Na aanwijzing van de Exclusieve Belangenbehartiger kunnen
gedupeerden zich aan de collectieve belangenbehartiging onttrekken
door een opt-out.
De uitspraak van de rechter in de procedure is bindend voor alle
gedupeerden die niet hebben ge-opt-out.

Gestreefd is naar een balans tussen het belang van gedupeerden om hun rechten
te kunnen verwezenlijken en het belang van aangesproken partijen om
beschermd te worden tegen ongefundeerde of lichtvaardige massaclaims.285 Het
proces van totstandkoming van het wetsvoorstel heeft lang geduurd (2011 tot en
met in ieder geval de zomer van 2017). Op het voorontwerp is door vele actoren
in het speelveld van afwikkeling publiekelijk fundamenteel commentaar
geleverd.286 Vanwege de grote verschillen in het denken over schade en schande
tussen de betreffende actoren,287 ligt het voor de hand dat er ook niet
283

Art. 1018e lid 1 sub a Rv concept wetsvoorstel (voorontwerp) motie Dijksma.
Art. 1018e lid 2 Rv concept wetsvoorstel (voorontwerp) motie Dijksma.
285
Wetsvoorstel motie Dijksma d.d. 16 november 2016 (MvT), p. 1 en 13.
286
Zie voor commentaar op het voorontwerp:
https://www.internetconsultatie.nl/motiedijksma/reacties, (laatste gecontroleerd op 31 mei
2017); Gras & Korsten 2014 en http://blog.ucall.nl/index.php/2016/09/collectieveschadevergoedingsactie-in-zicht/, (laatst gecontroleerd op 7 juli 2017).
287
Voor de verschillen in het denken over schade en schande tussen de actoren in het
speelveld van de afwikkeling van zorgplichtclaims verwijs ik naar H. 3 en voornamelijk
H. 7.
284
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publiekelijk, zowel op het voorontwerp als het wetsvoorstel, fundamenteel
commentaar door de actoren op de inhoud ervan is geleverd.
Op 28 december 2016 heeft de vaste commissie voor Veiligheid en Justitie
een verslag288 uitgebracht met daarin opgenomen de door diverse politieke
partijen gestelde vragen over de inhoud van het voorstel. Deze vragen zijn zeer
divers, inhoudelijk diepgaand en soms ook technisch van aard en zullen door de
minister van Veiligheid en Justitie goed gemotiveerd dienen te worden
beantwoord binnen een niet nader genoemde termijn. Omdat het voorstel
controversieel is verklaard vanwege de nieuwe kabinetsformatie, heeft de
minister de betreffende vragen nog niet beantwoord en is het wetgevingsproces
stilgelegd.

4.2.3.3 Wet collectieve afwikkeling massaschade
Algemeen
Zoals hierboven vermeld, is het via de collectieve actie van Boek 3 BW (nog)
niet mogelijk om te komen tot een schadevergoeding in geld. De WCAM biedt
hiervoor wel uitkomst. De materieelrechtelijke regelingen betreffende de
WCAM zijn te vinden in artikel 7:907- 7:910 BW. De procedurele regels staan
in artikel 1013-1018 Rv. De WCAM faciliteert de afwikkeling van massaclaims
door een schikkingsovereenkomst gesloten tussen de (potentiële) veroorzaker(s)
van de schade, overige belanghebbenden289 en de gedupeerde klanten van de
veroorzaker of veroorzakers, algemeen verbindend te verklaren. De
schikkingsovereenkomst dient gesloten te zijn tussen één of meer partijen die
zich daarbij hebben verbonden tot vergoeding van de schade en een stichting of
vereniging met volledige rechtsbevoegdheid die ingevolge haar statuten de
belangen van de betrokken benadeelden behartigt. Deze heb ik eerder aangeduid
als claimorganisatie. Deze partijen kunnen gezamenlijk de rechter verzoeken
deze overeenkomst algemeen verbindend te verklaren.290 Deze algemeen
verbindendverklaring strekt zich uit over alle benadeelden. De benadeelde die
niet gebonden wil zijn, heeft de mogelijkheid om “er uit te stappen”, de
zogenaamde opt-out mogelijkheid.291 De WCAM komt dus pas in beeld
wanneer
partijen
buiten
rechte
tot
een
minnelijke
regeling
(‘schikkingsovereenkomst’) van hun schade zijn gekomen.292
In artikel 7:907 lid 3 BW wordt vermeld in welke gevallen de rechter het
verzoek tot algemeen verbindendverklaring afwijst. De belangrijkste gronden
voor afwijzing zijn dat een claimorganisatie niet voldoende representatief is ter
288

Verslag 34 608 nr. 5.
Bijvoorbeeld de Consumentenbond en de VEB.
290
Art. 7:907 lid 1 BW.
291
Art. 7:908 lid 2 BW en De Jong 2010, p. 76.
292
Klaassen 2013, p. 628.
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124

112

zake van de belangen van degenen ten behoeve van wie de overeenkomst is
gesloten en dat de hoogte van de overeengekomen vergoeding niet redelijk is,
mede gelet op de omvang van de schade, de eenvoud en snelheid waarmee de
vergoedingen verkregen kunnen worden en de mogelijke oorzaken van de
schade.293 De wetgever heeft geen concrete omlijning van dit vereiste
gegeven.294 De rechter bepaalt de nadere invulling ervan. De invulling van het
begrip representativiteit is op een concrete situatie toegepast in de zaak van
Stichting Privacy Claim versus Precedent B.V.295 Kort samengevat zal de
rechter moeten controleren of de vertegenwoordiging naar verwachting de
belangen van de betreffende groep gedupeerde klanten eerlijk en adequaat zal
behartigen. De nadruk dient te liggen op de te verwachten kwaliteit van de
vertegenwoordiging. Het is dus belangrijk dat de vertegenwoordiger geen
belangen heeft die strijdig zijn met de belangen van de groep. Een goede
motivering van het representativiteitsvereiste is daarmee gewenst. Voor
nationale representativiteit kan bijvoorbeeld de steun van een Nederlandse
toepasselijke belangenvereniging gevraagd worden zoals de VEB of de
Consumentenbond. Ten slotte zal er door de stichting of vereniging voor de
toekenning van respresentativiteit ook rekening moeten worden gehouden met
de belangen van eventuele gedupeerden in het buitenland. Hierbij zal de
stichting of vereniging de in artikel 1013 lid 5 Rv en 1017 lid 3 Rv bedoelde
oproepen ook in een aantal buitenlandse media (dagbladen) moeten plaatsen.
Ook kan voor de volledigheid aansluiting worden gezocht bij toepasselijke
buitenlandse belangenbehartigers. Voor toegang tot de WCAM-procedure geldt
hetzelfde representativiteitsvereiste voor een claimorganisatie als in een
collectieve actieprocedure.
Wat betreft de invulling van het begrip ‘redelijkheid’ dient het Gerechtshof
in Amsterdam volgens Rutten296 in zijn algemeenheid de volgende
gezichtspunten in zijn beoordeling te betrekken zo blijkt uit de wet297 en de
wetsgeschiedenis:298
-

De omvang van de schade.
De afwikkeling via de voorgelegde overeenkomst moet een snellere
en eenvoudigere afwikkeling garanderen in vergelijking met de
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-

-

-

-

situatie dat elke gedupeerde zijn schade via een langdurige procedure
vergoed probeert te krijgen.
De proceskansen dienen te worden betrokken in de beoordeling wat de
vordering feitelijk waard is indien wel een procedure zou zijn gestart
om de schade te verhalen.
Bij wat de mogelijke oorzaken zijn van de schade mag de rechter ook
acht slaan op andere oorzaken van de schade of dat de gedupeerde zelf
een bijdrage aan de schade heeft geleverd.
In lijn met artikel 6:109 BW kunnen ook de draagkracht van de
aangesproken partij, de aard van de aansprakelijkheid en de tussen
partijen bestaande rechtsverhouding een rol spelen bij de toets of de
vergoeding redelijk is.
Aspecten van buitenlands recht kunnen van invloed zijn op de
redelijkheid van de toegekende bedragen.
Indien de overeenkomst is gesloten door een curator dient het
Gerechtshof Amsterdam niet alleen acht te slaan op de belangen van
de gerechtigden onder de overeenkomst, maar ook op de belangen van
de overige schuldeisers. Het Gerechtshof Amsterdam dient in dat
kader te toetsen of in het licht van alle onzekerheden de hoogte van de
vastgestelde vergoderingen de gerechtigden onder de overeenkomst
niet bevoordeeld worden, om te voorkomen dat de paritas creditorum
onder druk komt te staan.

Verder kunnen gronden genoemd in artikel 3:12 BW, gelet op de gelaagdheid
van het BW, ook een rol spelen bij de bepaling van de redelijkheid van een
WCAM-schikking.299 De hiervoor genoemde gezichtspunten dienen uiteindelijk
in onderling verband en samenhang te worden bezien. Geen van de
gezichtspunten komt een zwaarder gewicht toe dan een ander.
De rechter heeft zich in het verleden veelal terughoudend opgesteld bij de
beoordeling van de redelijkheid van een WCAM-schikking of
vaststellingsovereenkomst. Dit vanwege de aard van een dergelijke
overeenkomst. Maar sinds 2013/2014 heeft het Gerechtshof in Amsterdam deze
marginale redelijkheidstoets verlaten en vervangen door een meer inhoudelijke
toets van de vaststellingsovereenkomst op basis van de hiervoor genoemde
gezichtspunten.300

299
300

Rutten 2014, p. 7.
Hof Amsterdam, 12 november 2013, r.o. 2.6. en 2.7, JOR 2013/343, m.nt. Leijten en Hof
Amsterdam, 13 mei 2014, ECLI:NL:GHAMS:2014;1690, r.o. 7.5.20-7.5.22.
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Schikkingsovereenkomst
De WCAM gaat er van uit dat er een schikkingsovereenkomst gesloten is tussen
een of meer gedaagde partijen en een claimorganisatie.301 De WCAM bevordert
als zodanig het aangaan van een schikkingsovereenkomst niet, maar onder de
druk van een collectieve actie ex artikel 3:305a-c BW, waarbij een verklaring
voor recht kan worden verkregen over het onrechtmatig handelen van de
schadeveroorzaker, kan de schadeveroorzaker toch bewogen worden tot een
schikkingsovereenkomst.302
Om de schikkingsovereenkomst algemeen verbindend te laten verklaren,
moeten partijen bij die overeenkomst zich tot het Gerechtshof Amsterdam
wenden. Dit Gerechtshof is exclusief bevoegd om een schikkingsovereenkomst
algemeen verbindend te verklaren. Deze bevoegdheid is neergelegd in artikel
1013 lid 3 Rv. De wetgever heeft gekozen voor het Gerechtshof te Amsterdam
zodat er geprofiteerd kan worden van de daar door de Ondernemingskamer
opgebouwde financiële expertise.303
In dit verband merk ik op dat het sinds 1 juli 2012 mogelijk is om
prejudiciële vragen aan de Hoge Raad te stellen.304 Dit wil zeggen dat de lagere
rechter (de feitenrechter) in een lopende procedure op verzoek van partijen of
ambtshalve aan de Hoge Raad een (rechts)vraag kan voorleggen. Het moet
steeds gaan om rechtsvragen die in een aanzienlijk aantal zaken aan de orde zijn,
hetzij om een groot aantal zaken voortvloeiend uit hetzelfde feitencomplex.305
De mogelijkheid tot het stellen van prejudiciële vragen aan de Hoge Raad is
ingegeven door de vele effectenleasezaken waarin er rechtsvragen speelden die
van belang waren voor een beslissing en waarop pas na vele jaren in cassatie
definitief zou kunnen worden beslist. De nadrukkelijke behoefte werd gevoeld
om spoedig antwoord te krijgen op belangrijke rechtsvragen. Dit zou de
bereidheid van partijen om te onderhandelen en te komen tot een
schikking(overeenkomst) kunnen vergroten.306 Een prejudiciële beslissing van
de Hoge Raad kan dus net als de collectieve actie van 3:305a BW bijdragen aan
het tot stand komen van een schikkingsovereenkomst. Maar het stellen van
prejudiciële vragen aan de Hoge Raad is uitgesloten in een WCAMprocedure.307
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Opt-out
De WCAM kent het opt-out model. Het opt-out model betekent dat alle
benadeelden (die tot een nader gedefinieerde groep behoren) door de algemeen
verbindendverklaring gebonden zijn aan de schikkingsovereenkomst, tenzij zij
expliciet verklaren daar niet aan gebonden te willen zijn en daar dus buiten
vallen.308 Blijkens de memorie van toelichting van de WCAM (MvT) is de
keuze voor het opt-out model door de wetgever geïnspireerd op de zogenaamde.
damages class action uit de Verenigde Staten (rule 23 van de Federal Rules of
Civil Procedure). Kort toegelicht biedt een damages class action een benadeelde
de mogelijkheid de rechter te verzoeken om ten behoeve van een groep
benadeelden (de class) schadevergoeding te vorderen, mits hun belangen
gelijksoortig zijn. Het opvallende daarbij is dat het in de overgrote meerderheid
van de class actions niet tot een einduitspraak komt, maar dat deze eindigen in
een schikking. Indien de rechter een hem voorgelegde schikking goedkeurt, is
deze voor de leden van de class bindend, behoudens voor de leden die zich
hebben uitgesloten via de opt-out mogelijkheid.309 Het rechtsgevolg van de
algemeen verbindendverklaring (in Nederland) is dat benadeelden die geen
partij waren bij de schikkingsovereenkomst wel zijn onderworpen aan de
bepalingen in die overeenkomst. Verder kan de gedupeerde consument, die niet
kiest voor opt-out, het geschil, dat voorwerp is van de schikkingsovereenkomst,
niet meer aan de gewone rechter voorleggen.
Relevante wijzigingen met betrekking tot de WCAM
De wetgever heeft in de Dexia-zaak aanleiding gevonden om de WCAM te
wijzigen.310 In de Dexia-zaak is de zogenoemde Duisenberg-regeling
verbindend verklaard waarin onder andere de vernietigbaarheid en beëindiging
van grote aantallen effectenlease-overeenkomsten en de kwijtschelding van
schulden geregeld was.311 Vóór de wijziging voorzag de WCAM alleen in het
algemeen verbindendverklaren van een vordering tot schadevergoeding in geld.
De Duisenberg-regeling omvatte veel meer. Daarom is aan artikel 7:907 BW een
zevende lid toegevoegd waarin de artikelen 7:907 – 7:910 BW van
overeenkomstige toepassing zijn verklaard op overeenkomsten voor personen
die door een gebeurtenis of gelijksoortige gebeurtenissen zijn benadeeld. Deze
toevoeging geeft de mogelijkheid om een andere dan de in lid 1 bedoelde
prestatie (schadevergoeding) te vorderen of op een andere wijze een beroep op
308
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de overeenkomst te doen.312 Het is na de wijziging van de WCAM dus mogelijk
om alle contractuele civielrechtelijke vorderingen ter algemeen
verbindendverklaring in te dienen. Zo is het bijvoorbeeld mogelijk om eenzijdig
aanpassingen van contractuele voorwaarden door te voeren voor een grote groep
gedupeerde consumenten wanneer deze aanpassingen contractueel zijn
uitgesloten of anderszins juridisch moeilijk zijn vorm te geven.
Op 1 juli 2013 is het na wederom een aanpassing van de WCAM-procedure
mogelijk geworden om claims bij faillissementen sneller af te wikkelen. Het
gaat dan om faillissementen met grote aantallen gedupeerden, zoals het
faillissement van de DSB-bank.313
Ten slotte moet nogmaals worden opgemerkt dat de toepasbaarheid van de
WCAM lijkt te zijn veranderd na de uitspraak van het Gerechtshof te
Amsterdam in de DSB-casus.314 In deze zaak ging het om de
redelijkheidstoetsing van de inhoud van de vaststellingsoverkomst met
betrekking tot de hoogte van de compensatie. De rechter heeft bepaald dat zij
een goed gefundeerde redelijkheidstoets van de procespartijen verlangd alvorens
tot goedkeuring van de ingediende vaststellingsovereenkomst kan worden
overgegaan. De rechter heeft de verzoekers de gelegenheid geboden om zich
nader uit te laten en de overeenkomst aan te passen.315

4.3

Samenvatting en conclusies wettelijk kader
zorgplichtclaims in Nederland

De afwikkeling van massaclaims wordt in Nederland cross-sectoraal
vormgegeven. Dit betekent dat alle soorten massaclaims veroorzaakt door
natuurrampen, vliegtuigcrashes, mededingingsrechtelijke schendingen, gebreken
in ‘normale’ en financiële producten en dienstverlening, via vrijwel hetzelfde
wettelijk kader dienen te worden afgewikkeld. In ieder geval geldt voor alle
vormen van massaschade de collectieve actiewetgeving ex artikel 3:305a-c BW
en de algemeen verbindendverklaringsmogelijkheid van een schikking ex artikel
7:907-7:910 BW en artikel 1013-1018 Rv. Een zelfde afwikkelingswijze voor
allerlei soorten massaclaims is niet vanzelfsprekend vanwege de verschillende
belangen die spelen in de betreffende markten, sectoren of gevallen. Zo spelen
er voor een (groot) gedeelte andere belangen bij de actorgroepen die betrokken
zijn bij de afwikkeling van zorgplichtclaims op de financiële markten dan bij
312
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actorgroepen die zich bezig hebben gehouden met de uitvoering van militaire
missies waarbij deelnemers mogelijk te voorkomen (psychische) schade hebben
opgelopen. Ondanks deze verschillen in omstandigheden omtrent verschillende
soorten massaclaims is er in Nederland voor een en dezelfde
afwikkelingsmethode voor dit soort massaclaims gekozen door de wetgever.316
De afwikkeling van massaclaims kan via de individuele en via de collectieve
route plaatsvinden. Individuele afwikkeling van een massaclaim vindt plaats in
een aantal gevallen: (i) via een individuele zaak met een hoge kans op
precedentwerking,317 (ii) via een op individuele afwikkelingsbasis opererende
claimorganisatie of (iii) via een speciaal ingericht loket bij een
geschilbeslechtingsinstantie
zoals
het
Klachteninstituut
Financiële
Dienstverlening (Kifid) dat of een specifiek daarvoor aangewezen kamer van
een rechtbank die op individuele basis een groot aantal zaken met generieke
elementen318 beslecht. De individuele route kan verlopen in twee fases: (1) de
interne klachtenprocedure-fase bij een financiële onderneming (“IKP-fase”) en
(2) de individuele geschilbeslechtingsfase. Voor het bewandelen van fase 2 kan
een klager zowel kiezen uit het aanhangig maken van een procedure bij de
burgerlijk rechter als bij het Kifid. De collectieve afwikkeling bestaat ook weer
uit twee mogelijk procedures: (1) de collectieve actie-vordering en (2) de Wet
collectieve afwikkeling massaschade (WCAM). De collectieve actie-vordering
betreft een procedure die door een claimorganisatie aanhangig kan worden
gemaakt via artikel 3:305a-c BW. De WCAM-route kan worden bewandeld via
een verzoekschriftprocedure ex artikel 7:907-7:910 BW en artikel 1013-1018
Rv. Het betreft een route die in geval van overeenstemming tussen een of
meerdere potentiële schadeveroorzakers met een claimorganisatie kan worden
bewandeld. Het doel van de WCAM-route is het finaal (in de zin van definitief
afronden) kunnen beslechten van een massaclaimgeschil via algemeen
verbindendverklaring van een overeengekomen vaststellingsovereenkomst.
Naast de twee verschillende collectieve afwikkelingsroutes kan een
massaclaim ook onderhands worden beslecht. In dit geval sluiten een
claimorganisatie en een potentiële veroorzaker van de schade een
316

Toch is afwikkeling van massaclaims vaak verschillend te noemen al is het maar omdat in
geval van zorgplichtclaims een toezichthouder gezien de aan haar opgedragen taken en
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ACM heeft zelfs in geval van massale gebrekkige niet financiële producten en diensten
een bevoegdheid om als claimorganisatie op te treden. Zie hiervoor art. 3:305b BW en art.
2.6 Whc.
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vaststellingsovereenkomst ex artikel 7:900 BW die bindend is voor alle bij de
desbetreffende claimorganisatie aangesloten slachtoffers van het gebrekkige
financiële product of de niet-passende dienstverlening (opt-in model). Ten slotte
merk ik op dat in een vaststellingsovereenkomst zowel compensatie voor
geleden schade als productaanpassingen kunnen worden overeengekomen.
Beide typen afspraken kunnen bijdragen aan het herstel van de financiële positie
van een gedupeerde klant.
De afwikkeling van massaclaims in Nederland is voornamelijk
privaatrechtelijk vormgegeven. Overwegend bepalen privaatrechtelijke regels de
afwikkeling van zorgplichtclaims. Maar publiekrechtelijk worden er soms extra
eisen gesteld aan de afwikkeling voor financiële ondernemingen. Deze eisen
kunnen kort worden samengevat als een verplichte aansluiting bij een door de
overheid erkend klachtenafwikkelingsinstituut ex artikel 4:17 lid 1 sub b Wft en
het hebben van een adequate klachtenafwikkelingsprocedure ex artikel 4:17 lid 1
sub a Wft. In geval van instabiliteit en/of de aanwezigheid van gebrekkige
producten en niet passende dienstverlening kunnen DNB en/of de AFM nadere
regels stellen aan de te bewandelen afwikkelingsmethode met bijbehorende
afwikkelingsopties.319 Verder kan de ACM optreden als claimorganisatie via
artikel 3:305b BW en artikel 2.6 Whc. Artikel 3.2 en artikel 8.3 Whc geven
verder de AFM mogelijkheden om oneerlijke handelspraktijken aan te pakken.
Europese regelgeving bepaalt steeds meer dat een toezichthouder zich met een
klachtenafwikkelingsproces van een onder toezicht staande instelling moet
bemoeien. Te denken valt hierbij aan het doorgeven van informatie aan een
toezichthouder met betrekking tot klachten (product, dienst, aantal en fase van
afwikkeling).320 Ten slotte kunnen ook toezichtsactiviteiten op het gebied van de
afwikkeling van banken en verzekeraars in nood een rol spelen bij de
afwikkeling van zorgplichtclaims en bepalen zij mogelijk mede het resultaat
ervan.321 De afwikkeling is gebaseerd op het beginsel van contractsvrijheid en
daarmee ook van partijautonomie.322 Efficiëntie en effectiviteit zijn de
belangrijkste drijfveren van de wetgever waarop aanpassingen in het
bijbehorende wettelijk kader zijn doorgevoerd.323
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5.

Probleemanalyse volgens betrokken actoren

5.1

Introductie

In dit hoofdstuk beantwoord ik de tweede deelvraag:
Welke problemen doen zich volgens de betrokken actorgroepen voor bij de
afwikkeling van zorgplichtclaims in Nederland?
Deze deelvraag beantwoord ik op basis van de data die ik uit de interviews heb
kunnen destilleren en de georganiseerde Workshop, op 21 november 2013,
behorende bij de responsieve evaluatie, zoals nader toegelicht in hoofdstuk 2. Ik
onderbouw de conclusies die ik uit de verzamelde data heb kunnen trekken met
inzichten die ik heb opgedaan uit relevante literatuurstudie, zoals de studie naar
de drie culturen uit hoofdstuk 3. De conclusies betreffen een gedeelde visie
onder de deelnemers aan mijn onderzoek op de problemen die spelen bij de
afwikkeling voor zorgplichtclaims.

5.2

Gedeelde probleemanalyse

5.2.1
Overeenstemming
De deelnemers aan mijn onderzoek delen de globale probleemanalyse dat de
huidige afwikkelingsmogelijkheden van zorgplichtclaims onvoldoende
mogelijkheden bieden om claimrisico’s te reduceren. Het afwikkelingssysteem
kent te weinig waarborgen om een snelle, gecontroleerde oplossing te bereiken,
met een duurzaam resultaat, voor een (dreigend of reeds bestaand)
zorgplichtclaimgeschil. Het bereiken van een oplossing voor een
zorgplichtclaimgeschil is juist van belang om claimrisico’s te reduceren.
Hierdoor is het afwikkelingssysteem niet adequaat324 te noemen. In de volgende
paragraaf licht ik de drie door de deelnemers gemiste punten, om een voor hen
gewenste
oplossing
te
kunnen
bereiken
voor
een
massaal
zorgplichtclaimgeschil, nader toe.
5.2.2

Het ontbreken van een snelle afwikkelingsprocedure

5.2.2.1

De aanwezigheid van procesvertragende elementen in het
wettelijk kader
Er ontbreekt een snelle afwikkelingsprocedure door de aanwezigheid van ten
eerste procesvertragende elementen in het wettelijk kader. Volgens een
324

Voor een uitgebreide toelichting op het begrip adequaat afwikkelingssysteem verwijs in
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verzekeraar staat het kader haaks op het belang van de gedupeerde klant om op
een zo kort mogelijke termijn compensatie te verkrijgen voor geleden schade en
duidelijkheid over zijn financiële toekomst:

‘Het belang van de consument is [het verkrijgen van] compensatie
op een zo kort mogelijke termijn en duidelijkheid over de
toekomst. Daar staat het juridische systeem haaks op. Het huidige
juridische systeem is traag, het is ongelooflijk op het verleden
gericht. Ze gaan helemaal uitspitten welk foldertje wanneer is
verstrekt en bij complexe financiële producten is het, in mijn
optiek, ontzettend belangrijk dat de consument inzicht krijgt in
consequenties voor de toekomst en nou ja, ook geadviseerd
[wordt] maatregelen kan nemen om bij te sturen. En als volledige
sector laten we hem daarin in de kou staan. Daar proberen we nu
wat mee te doen in het flankerend beleid. Maar in zijn
algemeenheid laten we het daar denk ik liggen en ik krijg het daar
wel benauwd van. Maar als je probeert voor te stellen hoeveel
mensen bijvoorbeeld met zo’n beleggingshypotheek zitten, die
loopt jaar in en uit door en al die tijd doen we er niks aan en loopt
de schade alleen maar op.’325

Financiële ondernemingen, als banken en verzekeraars, kunnen volgens
collectieve belangenbehartigers en claimentiteiten misbruik maken van het feit
dat het huidige juridische afwikkelingskader van zorgplichtclaims lang duurt.
Dit gebeurt door klagers financieel en psychisch als het ware ‘uit te roken’:

‘Te rekken en te trekken, dan zorg je dat je mensen gaat verliezen,
dat mensen denken van nou, laat maar, ik doe niet meer mee, want
ik zie dat zwaard boven me hangen.’
‘Het aspect uitroken. Dat bestaat.’326

‘… des te gecompliceerder de rechtsgang, des te moeilijker een
oplossing, des te langer het duurt, des te minder men risico (als
gedaagde/financiële onderneming) loopt, in de hoop dat mensen of
opgeven of dat er via een individuele afwikkeling een lager bedrag

325
326

Interview 4, p. 6 (deelnemer verzekeraars).
Interview 11, p. 17 (deelnemer claimentiteiten).
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behoeft te worden uitgekeerd dan via een generieke bepaling van
de schade.’327

‘Nou, we kennen in Nederland niet een absolute vergoeding van
proceskosten, dus je kan door eindeloos procederen mensen als het
ware uitroken, moedeloos maken. Tot aan de Hoge Raad aan toe,
dus dat is zeg maar, vind ik, een belangrijk financieel aspect dat
we … in Nederland niet kennen. En zeker als je wilt procederen
tegen financiële instellingen over een complex product. Dan heb je
gewoon een goede advocaat nodig. En die zijn ook kostbaar.’
‘Verder is het zo, dat weet je net als ik, dat die procedures erg lang
duren.’328

Volgens de deelnemers aan de, in het kader van de toepassing van de gekozen
onderzoeksmethode georganiseerde Workshop in november 2013,329 is van
opzettelijke vertraging bij de afwikkeling van schade echter geen sprake. Ook
achten zij de lange duur van de procedure slechts een gevolg van andere
oorzaken:

‘Met name het vertragen van de procedure is geen doel op zich,
maar is wel praktijk. Als je kijkt naar de loop van procedures, lijkt
zo’n procedure achteraf lang, maar daar zijn duidelijke oorzaken
voor.’330

Duidelijke oorzaken, buiten de mogelijk door gedaagde partijen bewust
toegepaste vertragingstechnieken, worden aangegeven in de literatuur. Zo zijn
ze volgens Brenninkmeijer e.a.331 te vinden in het financieringsmodel van
advocaten en rechters met betrekking tot hun rol in de geschilbeslechting.
Beiden worden gefinancierd op basis van het aantal zaken dat ze afwikkelen en
de duur ervan. Zo worden advocaten per uur en proceshandeling grotendeels
327

Interview 7, p. 15, (deelnemer collectieve belangenbehartigers).
Interview 4, p. 5 (deelnemer verzekeraars).
329
De inhoud van het Workshopverslag kan in grote mate worden gezien als gedragen binnen
het actorenveld van de afwikkeling van zorgplichtclaims. Mede om deze reden zal ik
hierna niet bij een citaat uit het bijbehorende Workshopverslag de betreffende actorgroep
noemen van wie het citaat afkomstig is. Zie voor meer tekst en toelichting over de inhoud
en totstandkoming van de Workshop en het bijbehorende Workshopverslag par. 2.4.2.1.
330
Workshopverslag, p. 19 en 21.
331
Brenninkmeijer e.a. 2015, p. 1817-1819.
328
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betaald. De rechterlijke organisatie en daarbinnen opererende rechters worden
gefinancierd per zaak. Een individuele zaak levert daarbij evenveel op als een
collectieve procedure of massaclaim. Een collectieve afwikkelingsprocedure
duurt lang en is daarmee niet rendabel genoeg voor de meeste advocaten en de
rechterlijke organisatie en daarmee de Staat die deze organisaties financiert.

5.2.2.2

Een hoge drempel voor de toegang tot het recht voor gedupeerde
klanten
Een andere oorzaak van het ontbreken van een snelle afwikkelingsprocedure is
de,
door
een
toezichthouder,
geschilbeslechters
en
collectieve
belangenbehartigers332 aangegeven, aanwezige hoge drempel voor zowel
individuele als collectieve toegang tot het recht:333

‘Daarnaast waren er andere problemen, althans wat ons betreft,
waardoor verklaard kan worden dat consumenten niet krijgen waar
ze recht op hebben. Dat is de toegang tot het recht, met name de
toegang tot de rechter. Dat is een veel te grote stap voor
consumenten.’334

‘We hebben nu eigenlijk twee punten. Het eerste punt is het
probleem van de grote groep van claimanten, de middenklasse, die
zich slecht kan weren, omdat de toegang tot de rechter lastig is
[voor hen].’335

Onder de verbreding van de toegang tot het recht versta ik het bereiken van een
resultaat dat recht doet aan de materiële aanspraken die een gedupeerde geldend
wil maken.336 De hoge drempel voor de collectieve toegang tot het recht wordt
met name veroorzaakt door psychologische barrières. Voorbeelden van deze
barrières zij de onduidelijkheid of onwetendheid over de (mate van) opgelopen

332

Verzekeraars oordeelden onderling verschillend over het beginsel van de toegang tot het
recht en het ervaren van een hoge drempel voor de toegang tot het recht van hun klanten
als probleem voor het beslechten van zorgplichtclaims. Zie hiervoor meer in par. 7.2.5.
333
Interview 8, p. 6 (deelnemer collectieve belangenbehartigers), interview 18, p. 4
(deelnemer geschilbeslechters), interview 21, p. 4 (deelnemer geschilbeslechters) en
interview 25, p. 2 (deelnemer toezichthouders).
334
Interview 8, p. 6-7, (deelnemer collectieve belangenbehartigers).
335
Interview 18, p 6, (deelnemer geschilbeslechters).
336
Tzankova 2007, p. 7. Een nog verdere invulling van de toegang tot het recht is te vinden in
Brenningkmeijer e.a. p. 1. Zie voor een nadere toelichting op het beginsel toegang tot het
recht par. 7.2.5.
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schade en het freerider-gedrag337 van gedupeerde klanten om actie te
ondernemen voor het oplossen van hun probleem. Zo oordelen verschillende
deelnemers aan mijn onderzoek:338

‘En mensen vertrouwen [het] in die zin wel dat het toch allemaal
wel goed geregeld is. Dat merk ik toch vaak wel … Ja, dan handel
je ook niet.’
‘De militantheidsgraad in Nederland, voor zover wij dat dan
weten, is zo’n beetje nul. Je moet [gedupeerde klanten] er, zeg
maar, naar toe sleuren, willen ze komen. Ze komen echt niet.’339

‘De geestelijke belasting van een juridische procedure is zo groot
dat je je echt stevig moet afvragen of het de moeite waard is als
het om een relatief gering bedrag gaat en je verder niet in
financiële moeilijkheden verkeerd om daar een proces over te gaan
voeren. Dat kost je, tenzij je je er heel erg goed van kan losmaken,
jaren van je leven.’340

‘In de woekerpolis-zaak is het zo dat het aantal actievelingen veel
kleiner is en dat heeft denk ik een aantal redenen. De ene reden is
dat de Aandelenlease-affaire veel meer ingreep in de financiële
huishouden[s] en dat was ook wat tastbaarder, omdat er een
restschuld ontstond in heel veel gevallen. Bij de woekerpolissen
ging het om iets veel minder tastbaars, namelijk een vermogen wat
je ergens in de toekomst opbouwt, waarbij het bovendien gaat om
gederfde inkomsten in plaats van een restschuld. Dus daar zal …
een verschil in zitten. Maar er zit ook zeker een verschil in, in die
zin dat mensen die in de Aandelenlease-affaire een pulletje hadden
gegooid, het risico liepen dat ze die 50 euro moesten afschrijven.
Die hebben dat uiteindelijk teruggekregen, terwijl in de
woekerpolis-zaak er toen gedacht werd van: ‘He, ook mensen die
die 50 euro niet inbrachten krijgen uiteindelijk wel de opbrengst,
337

Zie voor toelichting op het begrip ‘freerider-gedrag’ het begrippenkader in bijlage D.
Interview 11, p. 11 (deelnemer claimentiteiten), interview 22, p. 8 (deelnemer
geschilbeslechters), interview 9, p. 6-7 (deelnemer claimentiteiten) en interview 19, p. 7
(deelnemer geschilbeslechters). Deze stellingen worden onderbouwd door
wetenschappelijke literatuur. Zie o.a.: Van Doorn 2015, p. 60. Van Doorn spreekt over
materiële en immateriële behoeften van gedupeerde klanten. Het snel zicht willen krijgen
op de mogelijkheid van compensatie en de hoogte van het compensatiebedrag past in de
door Van Doorn ontdekte behoefte van de gedupeerde klant aan financiële compensatie en
de immateriële behoefte om een einde te maken aan zijn onzekere situatie door te laten
weten waar hij aan toe is binnen een afzienbare termijn.
339
Interview 11, p. 11 (deelnemer claimentiteiten).
340
Interview 22, p. 8 (deelnemer geschilbeslechters).
338
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dus waarom zal ik hier überhaupt [geld] inbrengen?’ Dus als men
achterover gaat zitten en er komt een uitspraak of er komt een
regeling, dan kreeg men het toch wel. Die freerider-problematiek
is dus gewoon heel groot.’
‘En naarmate de toonaangevende collectieve acties succesvoller
zijn in het bereiken van resultaat, zullen er meer mensen
achterover gaan zitten, want waarom zou je het risico lopen?’341

Door verzekeraars en banken wordt soms dankbaar gebruik gemaakt van de bij
gedupeerde klanten aanwezige psychologische barrières om een probleem op te
willen lossen:

‘… wat ik heel opvallend vond in de DSB-casus … is de beperkte
hoeveelheid mensen die in de fase vooraan de grote golf van
publiciteit eigenlijk met klachten kwamen. [Voor het indienen van
klachten] was wel alle reden toe als je naar die individuele
dossiers naderhand keek. Maar mensen kwamen niet met klachten.
Dat had voor een belangrijk deel te maken … met de opstelling
van de instelling zelf. [Deze maakte] in feite het klachtentraject
heel hoogdrempelig. Hierdoor straalde deze instelling eigenlijk
ook in allerlei stappen het volgende uit: ‘Ja, we nemen die
klachten ook niet al te serieus’, … ook in de communicatie naar
buiten [toe]. Als er dan [überhaupt al] over [klachten] werd
gecommuniceerd. [De communicatie naar buiten toe verliep als
volgt]: ‘Ja, dat zijn de grote uitzonderingen, natuurlijk vallen er
weleens spaanders waar gehakt wordt en dat lossen we dan netjes
op’, dus dat waren eigenlijk hele relatief kleine aantallen, maar die
aantallen zijn hard omhoog gegaan op het moment dat DSB volop
in de publiciteit kwam.’342

Tijdens een seminar op 9 november 2016343 is het bewust hoogdrempelig maken
van het klachtentraject door DSB bevestigd door zijn eigen medewerkers. In een
341

Interview 9, p. 6-7 (deelnemer claimentiteiten).
Interview 25, p. 2, (deelnemer toezichthouders).
343
Seminar d.d. 9 november 2016 over Zorgplichtclaims: mogelijkheden en valkuilen. Het
seminar is door mezelf en de hierna te noemen sprekers georganiseerd bij de AFM.
Sprekers waren: Femke de Vries, Ben Knüppe, Ianika Tzankova, Rutger
Schimmelpenninck, Arnold Croiset van Uchelen, Elsbeth van Rijn, Jeroen Uppelschoten
en ik zelf. Allen experts vanuit verschillende invalshoeken op het gebied van de
afwikkeling van zorgplichtclaims. Het seminar was toegankelijk voor een besloten kring
beleidsmakers en rechters van de AFM, DNB, FIN, ACM, EZ en V&J. De reden van het
besloten karakter was vergelijkbaar met de reden van het besloten karakter van de op
basis van mijn onderzoek georganiseerde Workshop uit november 2014. Slechts in
342
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presentatie tijdens dit seminar is daarover verder nog verkondigd dat het
belangrijk is dat er een eenvoudige geautomatiseerde procedure is bij het
afwikkelen van claims. Het is bij DSB gelukt om binnen korte tijd een dergelijk
systeem op te zetten. Daarbij is het vervolgens van belang eenvoudige en
duidelijke communicatie toe te passen om het afwikkelproces soepel te laten
verlopen. Het moet duidelijk zijn wat de gedupeerden moeten doen om efficiënt
hun claim in te dienen.344
Ten slotte kennen claimorganisaties, die een bijdrage kunnen leveren aan de
verlaging van de drempel voor de toegang tot het recht, problemen bij de
markttoegang. Ook kennen zij problemen bij de uitvoering van operationele
activiteiten, waardoor zij minder actief kunnen zijn dan gewenst. Hun
problemen bestaan voornamelijk uit het verkrijgen van passende financiering,
zodat zij op basis van gelijke sterkte met de andere stakeholders in het veld
kunnen opereren. Hierdoor kan er een, in economisch perspectief, gewenst level
playing field ontstaan:
‘Soms heb je al funding, want funding is altijd de bottleneck, de
echte bottleneck. Op zich heb je zelf geen gedupeerden nodig om
de stichting op te richten, dus als je een stichting wilt oprichten,
dan doe je dat morgen bij de notaris, want dat is allemaal niet zo’n
probleem. Je kunt dan allemaal prachtig voldoen aan de
Claimcode, die er natuurlijk is zonder dat je ook nog maar een
gedupeerde hebt gezien. Maar de funding is dus inderdaad vaak
een probleem en dat betekent dat je op de een of andere manier
ook ervoor moet zorgen dat je, ofwel bij aanvang al een zak geld
hebt, ofwel [dat je] het zo organiseert dat mensen een vordering
inbrengen aan de stichting en de stichting bereidt [is] op no-cureno-pay-basis345 de zaak [af te doen]. Ofwel dat je voldoende
vertrouwelijkheid kan over het beslechten van zorgplichtclaims effectief worden
gediscussieerd en kunnen er oplossingsrichtingen worden verkend. Een tweede
inhoudelijk vergelijkbaar seminar is georganiseerd door dezelfde groep sprekers op 14
december 2016 voor banken, verzekeraars en tussenpersonen met kennis en expertise op
het gebied van de afwikkeling van massaclaims. Afhankelijk van hun achtergrond zijn
alle aan mijn onderzoek deelnemende banken, verzekeraars, toezichthouders,
beleidsmakers van V&J en FIN en geschilbeslechters voor een van beide seminars
uitgenodigd. Om zo open mogelijk te kunnen discussiëren over de twee gekozen
onderwerpen met bijbehorende doelstelling is gekozen om geen (advocaten of andere
adviseurs van) claimorganisaties uit te nodigen. Een kort verslag van het seminar is in te
zien door de leden van de promotiecommissie.
344
Zie:
http://afmnet/Nieuws/Pages/Seminarzorgplichtclaimsdemeestinteressantemeningen.aspx,
(laatst gecontroleerd op 15 november 2016). Deze site is niet openbaar toegankelijk. Een
print van de site is openbaar voor leden van de promotiecommissie.
345
Zie verder ook het begrippenkader in bijlage D. Voor een voorbeeld van een no-cure-nopay-constructie verwijs ik naar de site van Oversluitclaim. Zie hiervoor:
https://www.oversluitclaim.nl/kosten/, (laatst geraadpleegd op 18 april 2017).
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mensen hebt die door middel van bijdrage een voldoende zak geld
inbrengen om de hele zaak tot een goed einde te brengen.’346

‘… het probleem waar je tegenaan loopt is de financiering. Er zijn
advocaten die bereidt zouden zijn tegen ‘no-cure-no-pay’ te
werken, maar dat mag niet. Dus dan moet je op uur-basis gaan
betalen. Nou, een serieuze zaak die veel om handen heeft, veel
research vraagt, deskundigheid, daar moet je toch minimaal 1 of 2
miljoen bij elkaar zien te krijgen. Dus dat kan wel in een grote
zaak, echt in de hele grote zaken is het nog te realiseren. Zij het
ten koste van de verharding van het speelveld, want als je naar
televisie gaat, of de kranten, daar komt men niet aan met de
serene-handelingssfeer, maar je moet iets. Dus het probleem waar
je tegenaan loopt is dat.’347

‘Het echte probleem is meer de funding van de kosten, omdat je
die omslagkosten alleen maar in rekening kan brengen op het
moment dat je alleen maar voldoende daadwerkelijk potentieel aan
actieve mensen hebt kunnen vinden. En naarmate het probleem
technischer wordt, en ik ben het volstrekt met [deelnemer x] eens,
begrijpt de consument het minder, zal hij minder actief worden, is
er specialisatie nodig en de tarieven zijn dan echt een
probleem.’348

De financieringsproblematiek van claimorganisaties in Nederland wordt ook
uitgebreid in de literatuur besproken.349 De inhoud van deze literatuur bevestigt
de aangegeven problemen van deelnemers aan mijn onderzoek op dit terrein.
Daarbij wordt in de literatuur ook aangegeven dat collectieve afwikkeling van,
onder andere zorgplichtclaims, een tijdrovend en kostbaar proces is. Dit proces
speelt zich op basis van de huidige regelgeving deels in en buiten rechte af.350
Claimorganisaties kunnen om verschillende redenen de financiering niet sluitend
krijgen voor het beslechten van zorgplichtclaims. Hierdoor hebben ze
onvoldoende armslag om op basis van een level playing field met veroorzakers
van de schade een oplossing voor een zorgplichtclaim overeen te komen. Een
346

Interview 9, p. 1, (deelnemer claimentiteiten).
Interview 12, p. 5 (deelnemer claimentiteiten).
348
Workshopverslag, p. 13.
349
Zie hiervoor met name: Bauw & Voet 2017, p. 243. Volgens Bauw en Voet zorgen de te
ver gaande reguleringseisen voor een aanzienlijke verhoging van de kosten op de markt te
kunnen betreden terwijl de al schaarse financieringsmogelijkheden niet door de wetgever
worden vergroot. Zie ook in dit kader: Schonewille 2010 en Tzankova 2012, p. 549-590.
350
Schonewille 2010, p. 2.
347
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belangrijke belemmering voor de markttoegang van claimorganisaties vormt de
huidige regelgeving. Deze is onvoldoende ingericht om passende financiering
voor claimorganisaties mogelijk te maken.351 Zo zijn deze organisaties onder
andere aangewezen op een bijdrage van aangesloten gedupeerden,352 terwijl het
systeem juist freerider-gedrag in de hand werkt.353 Gedupeerden behoeven zich
niet op voorhand bekend te maken, om later toch mee te kunnen liften op een
positief resultaat, terwijl de financiering – en daarmee het ontstaan en het
bestaan van collectieve procedures – nu juist wel afhankelijk is van een bijdrage
vooraf.354 Er bestaat ook een verbod op het maken van winst. Dit verbod wordt
nu omzeild via het aannemen van geld van de wederpartij zo geeft een
deelnemer aan:

‘… de Stichting Leaseverlies is betaald door Dexia in die tijd.
Verliespolis en Woekerpolis hebben geld aangenomen van de
verzekeringsmaatschappijen.’355

Ook het verbod op no-cure-no-pay wordt door sommige claimorganisaties
omzeild via het vermijden van advocaten waarop dit verbod rust. De juridische
dienstverlening gebeurt daarom door juristen zonder advocatentitel:

‘Wij zijn commerciële bedrijven, daar maken we ook geen geheim
van. Wij geloven dat je dit soort dingen alleen maar op
commerciële basis kunt doen, anders komt er niks van terecht.
Advocatenkantoren verwijten ons altijd, de advocaten van Dexia,
de banken en de verzekeraars, dat wij commercieel bezig zijn,
maar dat zijn zij ook. Wij zijn enkel een dienstverlener die [een]
juridische dienst verleent, maar wel de goede.’356

351

Tzankova 2012, p. 590.
No-cure-no-pay is niet toegestaan voor advocaten. Zie Gedragsregel 25 lid 2 en de
Verordening op de Praktijkuitoefening (onderdeel Resultaatgerelateerde Beloning), Stcrt.
2002, 125.
353
Schonewille 2010, p. 3.
354
Aldus Schonewille 2010, p. 3.
355
Interview 11, p. 18 (deelnemer claimentiteiten).
356
Interview 11, p. 13 (deelnemer claimentiteiten).
352
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Verder wordt aangegeven dat het ook lastiger is om aan de vereisten van
representativiteit357 te voldoen en aan de inhoud van de Claimcode358 in het
totaal:

‘En we hebben ook heel weinig aanmeldingen. Als je in het totaal
ziet dat er 7 miljoen woekerpolissen zijn… nou, wij hebben er nog
geen miljoen. Dus dat is natuurlijk heel weinig.’
‘We zijn eigenlijk de enige die dit doen en hebben laten zien in de
Dexia-affaire dat we het ook kunnen en toch komen ze [de
gedupeerde klanten] niet.’
‘De financiële drempel is er niet…het is meer, ze [gedupeerde
klanten] doen het niet, je moet ze uit hun luie stoel trekken,
kennelijk.’359

Ten slotte geeft een claimentiteit aan dat het probleem van financiering
voornamelijk speelt bij middelgrote en kleinere massaclaims. Reden hiervoor is
dat de enige passende financieringsmethode is en blijft het vragen van bijdragen
aan aangesloten gedupeerde klanten van een financiële onderneming:

‘Ik denk dat [in] Nederland nog steeds de eisende partijen met één
hand op de rug moeten strijden …. Want het probleem waar je
tegenaan loopt [als claimorganisatie] is de financiering. Er zijn
advocaten die bereidt zouden zijn tegen ‘no cure-no-pay’ te
werken, maar dat mag niet. Dus dan moet je op uur-basis gaan
betalen. Nou, een serieuze zaak die veel om handen heeft, veel
research vraagt en deskundigheid, daarvoor moet je toch minimaal
1 of 2 miljoen bij elkaar zien te krijgen. Dus dat kan wel in een
grote zaak. Echt [alleen] in hele grote zaken is het nog te
realiseren.’360

357

Zie over de invulling van het begrip ‘representativiteit’ par. 4.2.3.3 over de WCAM.
Van Delden e.a 2011.
359
Interview 11, p. 25 (deelnemer claimentiteiten).
360
Interview 12, p. 5 (deelnemer claimentiteiten).
358

142

130

5.2.2.3

Het gemis van de nodige expertise bij de afwikkeling van
zorgplichtclaims onder diverse actoren
Algemene toelichting
Een derde oorzaak van de traagheid van de afwikkelingsprocedure betreft
volgens de deelnemers aan mijn onderzoek het gemis van kennis en ervaring
(‘expertise’) met de afwikkeling van zorgplichtclaims bij de betreffende
actorgroepen. In het totaal draagt het gemis aan expertise bij aan een
suboptimaal eindresultaat. Hieronder ga ik nader in op het gebrek van expertise
bij de verschillende actorgroepen.
a.

Het gemis aan kennis en ervaring met betrekking tot (de context van)
zorgplichtclaims bij rechters en advocaten
Voor een adequater afwikkelingsproces361 van zorglichtclaims is specialisatie
nodig van advocaten en rechters op het gebied van het financiële recht, de
werking van financiële markten en de daarbij behorende producten en
dienstverlening inclusief het effect van massaclaims.362 Zo geeft een van de
deelnemers aan een zwaar gemis te ervaren aan expertise onder met name
rechters met betrekking tot de afwikkeling van zorgplichtclaims en bijbehorende
hiervoor aangegeven kennisgebieden:

‘Het Gerechtshof van Amsterdam heeft dus er dus blijk van
gegeven dat ze er gewoon de ballen niet van snapt. En daarom
zitten we [nu] met die ellende.’363

De noodzaak tot specialisatie wordt door een van de deelnemers specifiek
aangegeven wanneer de complexiteit van een zaak toeneemt. Zorgplichtclaims
zijn juist zeer complex van aard:364

‘Ik denk dus dat naarmate de hoeveelheid en de complexiteit
toeneemt, dat de specialisatie van zowel de advocatuur als de

361

Onder een adequaat afwikkelingsproces van zorgplichtclaims versta ik in dit boek een
sneller, meer gecontroleerd en met de waarborg van het bereiken van een finaal resultaat
vormgegeven proces van beslechting. Zie voor een nadere toelichting op begrippen verder
bijlage D.
362
Workshopverslag, p. 12-13.
363
Interview 11, p. 21 (deelnemer claimentiteiten).
364
Zie voor de uitleg van de complexiteit van zorgplichtclaims o.a. par. 2.3.
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rechterlijke [organisatie] kan bijdragen [aan] een betere bijdrage
tot het komen van een oplossing.’365

Een andere reden om te pleiten voor extra specialisatie van rechters en
advocaten en zelfs bundeling van rechters, is de enorme precedentwerking die
van een uitspraak op het gebied van zorgplichtclaims uit kan gaan, met
claimrisico’s tot mogelijke gevolgen. Die extra specialisatie en bundeling van
rechters kan worden vormgegeven via bijvoorbeeld de plaatsing van afwikkeling
van zorgplichtclaims bij een daarvoor gespecialiseerde kamer:

‘Dat is badinerend bedoeld, maar waar het meer op aankomt, is de
beoordeling van de feiten en zodra het om zaken gaat waarvan je
eigenlijk in één oogopslag kan zien dat die enorme
precedentwerking zouden kunnen hebben, of dat het een hele
centrale vraag is, [dan] zouden die zaken moeten worden
doorverwezen naar een gespecialiseerde kamer. Je ziet die
ontwikkeling ook op andere terreinen. Wat eigenlijk ook vreemd is
dat je een aparte wet hebt: de Wet op het financieel toezicht. Nou,
die wet heeft natuurlijk allerlei bestuursrechtelijke procedures,
maar langzamerhand hebben we toch een hele berg aan financiële
wetgeving verspreid over een groot aantal wetten en volgen de
ontwikkelingen elkaar ook heel snel op. En in dat licht is het
misschien ongelukkig om [(potentiële) zorgplichtclaims] over alle
rechtbanken te verspreiden.’366

‘Waar ik zelf heel vaak tegen aanloop bij rechtbanken en ook wel
bij hoven, is dat het toch heel lastig is om financiële technieken op
rechters over te brengen, uitzonderingen daargelaten. En dat men
toch heel snel blijft hangen in algemene noties over: ‘Ja, als
belegger weet je dat je je inleg kunt verliezen’ en ‘aan beleggen is
een risico verbonden’ en ‘waar het bij beleggingsproducten altijd
om gaat, is dat je een bepaalde mate van risico loopt en daar moet
je voor worden gecompenseerd’. Dus een product met veel risico
en een hoge rendementskans is niet per definitie een slecht
product, als je hen [klanten] maar op de risico’s wijst. Maar bij
bijvoorbeeld een groot risico en een beperkt verwacht rendement,
kan je ook uitrekenen, met allemaal prachtige simulaties van
tevoren, [of een product toegevoegde waarde heeft voor de klant].
En dat is een boodschap die je bij veel rechters heel moeilijk kan
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Workshopverslag, p. 12-13.
Interview 28 deel II, p. 2, (deelnemer verzekeraars).
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overbrengen. Wellicht dat een gespecialiseerde kamer daar wat
makkelijker mee overweg kan.’367

Rechters zouden zelf ook graag meer expertise willen inzetten voor het
beslechten van zorgplichtclaims, maar de regels van het procesrecht vormen
hierbij een belemmering.368 Degene die stelt dient in beginsel te bewijzen ex
artikel 150 Rv en daardoor in principe ook de kosten van een deskundige te
betalen.369 Deze kosten kunnen hoog oplopen. Partijen dienen los van het
indienen van een deskundigenrapport daarnaast zelf een vordering goed te
motiveren en de stellingen van de tegenpartij te weerspreken. Daarbij schort het
soms ook aan de benodigde kwaliteit. Hierdoor kan de kwaliteit van een oordeel
van de rechter, gebonden aan wat partijen hem aandragen, ook niet optimaal
zijn. Verder zou een rechter graag passende vragen willen kunnen stellen om de
benodigde kwaliteit van zijn oordeel te behalen. Hiervoor is het noodzakelijk dat
de procespartijen passende experts zoals een econometrist, accountant of risk
manager, meenemen naar de zitting. Dat gebeurt maar zelden. Volgens de Raad
voor de rechtspraak kunnen rechters zich ook zelf meer specialistische expertise
toe-eigenen. Dit heeft de Raad als speerpunt nummer 3 aangegeven in de agenda
voor 2015 – 2018.370 Een deskundige overheidsrechter is volgens de wetgever
ook van cruciaal belang voor kwalitatief hoogwaardige rechtspraak. Het recht en
de samenleving als geheel worden alsmaar complexer, zodat specialisatie steeds
belangrijker wordt om deskundigheid te kunnen waarborgen.371 Die specialisatie
kan op drie manieren worden vormgegeven.372 Een eerste optie is het
specialiseren van rechters op een bepaald rechtsgebied. Een tweede optie betreft
de concentratie van zaken bij een of enkele instanties in Nederland. Een derde
367

Workshopverslag, p. 17.
Deze uitspraak is gedaan door een raadsheer van het Gerechtshof Amsterdam in een
kennismakingsgesprek voorafgaande aan een interview voor deelname aan mijn
onderzoek met betrekking tot de responsieve evaluatiemethode. Vanwege onvoorziene
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officieel interview volgens de responsieve evaluatiemethode is hierbij omwille van
praktische redenen achterwege gebleven. De inbreng van deze rechter op het onderzoek is
door de promotiecommissie in te zien.
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Zie: https://www.rechtspraak.nl/Hoe-werkt-het-recht/Kosten-rechtszaak (laatst
geraadpleegd d.d. 1-3-2016) inclusief art. 195 Rv.
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optie betreft een mix van de eerste en de tweede optie. Deelnemers aan mijn
onderzoek hebben alle drie de opties genoemd om de afwikkelingsprocedure van
zorgplichtclaims te versnellen in Nederland. Deze oplossingen voor het
versnellen van de procedure bespreek ik verder in hoofdstuk 6.

b.

Het gemis aan kennis en ervaring met betrekking tot (de context
van) zorgplichtclaims bij de overige actoren in het systeem
Noodzakelijke expertise om zorgplichtclaims adequaat af te kunnen wikkelen
werd ook bij andere actoren dan rechters en advocaten gemist. Zo geeft een bank
aan dat de organisatiestructuur van de onderneming onvoldoende is ingericht om
noodzakelijke expertise op het gebied van zorgplichtclaims te kunnen
waarborgen. Medewerkers die de nodige expertise hebben opgedaan, of al in
huis
hebben,
verdwijnen
vanwege
de
lange
looptijd
van
zorgplichtclaimgeschillen te snel naar andere functies:

‘Kijk, wat ik daarin ook zou mee laten wegen is de kennis in de
organisatie. Ik doe zelf ook diverse procedures voor de bank, maar
wat je merkt is dat naarmate procedures langer duren, dat de
kennis in de organisatie kan weglekken. Die kan verdwijnen
eigenlijk, zonder dat daar opzet aan ten grondslag ligt. Mensen
krijgen andere functies en ik zou denk ik in zo’n situatie … [het
volgende] proberen in te schatten: stel nou dat het heel lang gaat
duren, heb ik dan over 5 jaar of 10 jaar nog wel de juiste mensen
om die procedure te blijven behandelen? En als je kijkt naar
Dexia, was dat een soort procesfabriek geworden met allerlei
mensen die van buiten werden ingevlogen om die procedures te
doen. [Draagt dat nu adequaat bij aan het gewenste
eindresultaat?]’
‘[Bij] heel veel zaken, zeker waar het om details gaat, heb je toch
juist ook je interne mensen nodig. Als je het over zorgplicht hebt,
dan is het toch belangrijk wat er bij de verkoop van het product
gezegd en geschreven is. Dus ik zou … oppassen dat niet je eigen
kennis … weg ebt.’373

Ook bij een toezichthouder wordt te weinig aandacht geschonken aan het
waarborgen van de noodzakelijke expertise voor afwikkeling van
zorgplichtclaims intern aldus deze toezichthouder zelf. Deze toezichthouder
geeft diverse redenen hiervoor aan. De belangrijkste reden betreft volgens de
toezichthouder de onmogelijkheid om op alle onder toezicht staande instellingen
met evenveel noodzakelijk expertise toezicht te houden en er
373

Interview 1, p. 4 (deelnemer banken).
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beïnvloedingstechnieken op toe te passen. Generalistische medewerkers en
managers worden daarom belangrijker geacht dan experts. Ondanks dat hierdoor
de benodigde diepgang met betrekking tot zorglichtclaimdossiers wordt gemist.
Er moeten continu keuzes worden gemaakt waar en wanneer op welke wijze
toezicht wordt uitgeoefend. Hierbij bestaat de kans dat er wordt gehandeld (of
juist niet wordt gehandeld) op basis van een verkeerde inschatting:
Deelnemer: ‘You can’t be everything to everybody. Je zit hier met
550 man een sector van … Hoeveel mensen werken er bij alle
onder toezicht staande instellingen? En alle niet onder toezicht
staande instellingen? 10.000? Die zit je allemaal in de gaten te
houden en vervolgens moet je voldoende expertise hebben. Totdat
er een rentederivatendossier langs komt, dan is het toch wel iets
groter dan aanvankelijk gedacht werd … om [adequaat toezicht
erop te kunnen uitoefenen]. Inderdaad, [we hebben] daar, zonder
te weten wat er feitelijk gebeurd is, want dat moet je eerst nog
eens een keer uit gaan zoeken, dan moet je dat allemaal gaan doen,
[actie op ondernomen]. En vervolgens ga je … zeggen of het al
dan niet goed is [wat de banken doen].’
Interviewer: ‘Ja, maar dat doen jullie nu toch zelf ook niet?’
Deelnemer: ‘Nee, dat doen we inderdaad ook zelf niet.’374

De organisatiestructuur en strategie van financiële ondernemingen en
toezichthouders is grotendeels gebaseerd op elementen afkomstig uit inzichten
van het risicomanagementdenken.375 Risicomanagement betreft het organiseren
van activiteiten die erop gericht zijn de risico's binnen een aanvaardbaar niveau
te houden.376 Power bekritiseerd in zijn boeken uit 2004 en 2007377 het huidige
risicomanagement zoals dat wordt toegepast door verscheidene bedrijven en
instituties. Dit management is volgens Power ontstaan om aan de utopie te
voldoen om alle risico’s te kunnen signaleren en er adequaat op te kunnen
reageren:378
‘Individuals, organisations and societies have no choice but to
organise in the face of uncertainty, to act ‘as if’ they know the
risks they face.’379
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Interview 33, p. 12-13 (deelnemer toezichthouders).
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Het huidige toezichtsmanagement is aan verandering toe.380 In plaats van uit te
leggen aan de samenleving dat het niet mogelijk is om op alles toezicht te
houden en risico’s te kunnen zien aankomen, wordt door (management en/of
directe beleidsbepalers van) toezichthouders onder andere soms eerder geageerd
op basis van angst voor reputatieschade.381 Deze wijze van handelen is niet
langer vol te houden vanwege de vraag om transparantie in de samenleving.382
Het is volgens Power veel effectiever om experts een stevigere positie te geven
in de bedrijfsvoering van een organisatie en risicoanalyses in het specifiek. Zo
dient het kritisch en creatieve denken niet te worden beknot door het proberen in
te passen ervan in controlesystemen. Ook dient de input van experts niet te
worden beknot omdat de output van hen meetbaar moet kunnen zijn of moet
passen in kwantitatieve onderzoeksmodellen.383 Het is te gemakkelijk namelijk
om de resultaten van deze modellen naar de hand te zetten. Power geeft als
verbeterpunt met betrekking tot het verbeteren van het signaleren en de omgang
met risico’s aan, dat bedrijven en overheden zich meer moeten opstellen als
laboratoria in plaats van als verzekeringsmaatschappijen.384 Op deze wijze kan
een organisatie in geval van een affaire uitleggen dat naar eer en geweten is
gehandeld en dat deze affaire niet te voorkomen was. Juridisch is zij dan
gevrijwaard385 van eventuele aansprakelijkheden386 en voldoet zij aan de wens
om open en eerlijk te zijn richting de samenleving over falen. Begrip hiervoor
zal op deze wijze eerder worden verkregen dan via het ontkennen van falen of
het summier erkennen ervan zonder aanpassingen van de organisatiestructuur te
openbaren en het versneld doorvoeren van oplossingen voor de ontstane
problematiek.387
Power gaat met zijn onderzoeksconclusies lijnrecht in tegen de opvattingen
van Sparrow388 op basis waarvan de AFM haar toezicht uitoefent.389 Zo geeft
Sparrow juist aan dat in organisaties waar professionele deskundigheid
380
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belangrijk wordt geacht het risico groot is dat de eigen professionaliteit de ‘maat
der dingen’ wordt. Experts zijn in de ogen van Sparrow teveel gericht op het
behoud van kennis in plaats van het delen ervan binnen de eigen organisatie en
ze blijven teveel hangen in het denken binnen hun eigen vakgebied.390 In
Sparrows toezichtsmethodiek spelen effectiviteit en meetbaarheid van de
effectiviteit in tegenstelling tot de theorie van Power een belangrijke rol. Het
toezicht moet volgens Sparrow analytisch en conceptueel aangepakt worden:
eerst moet een analyse worden gemaakt van wat er in een sector (een
toezichtsdomein) aan de hand is, daarbinnen worden risicoanalyses gemaakt
waarmee prioriteiten gedefinieerd en gekozen worden, waarna de organisatie
daar naar kan worden ingericht (‘Scanning, Analyssis, Response, Assessment’).
De risicoanalyses behoren onderdeel te zijn van de communicatie met de sector
en het streven naar een gedeelde duiding van de risico’s behoort aan concrete
uitvoerende activiteiten vooraf te gaan. (‘Make Problemsolving an operational
method for the working on the world, not a managerial method for working on
the organization’). Bij de probleemgerichte benadering hoort nauwkeurige
aandacht voor criteria waarmee resultaten beoordeeld kunnen worden.391 Deze
via kwantitatieve methodes en op het proces gebaseerde uit te voeren
toezichtsmethodiek, is 10 jaar lang in Nederland omarmt. Dit onder andere
omdat Sparrow heeft aangetoond dat tussen de omvang en intensiteit van
handhaving en de ontwikkeling van de te handhaven problemen een zwakke
relatie bestond. Handhaving is duur en dus werden andere en effectievere
methoden, om onder toezicht staande instellingen te bewegen zich conform de
wet te gedragen, omarmt.392 Een voorbeeld van een dergelijke methode is
informele beïnvloeding. Bij de toepassing van deze methode wordt geen direct
gebruik wordt gemaakt van het handhavingsinstrumentarium om onder toezicht
staande instellingen te bewegen om gedrag te veranderen.393 Het risicogestuurde
toezicht van Sparrow kent vele nadelen en kan inmiddels worden bekritiseerd op
basis van vernieuwde wetenschappelijke inzichten. Wetenschappers hebben
namelijk aangetoond dat toezichthouders met meer formele (maar wel passende
en concrete) bevoegdheden en minder directe betrokkenheid bij hun onder
toezicht staande instellingen, beter hun doelen bereiken dan toezichthouders met
een minder uitgebreid handhavingsarsenaal en de toepassing daarvan.394 Daar
komt nog bij dat de toepassing van informele beïnvloedingsstrategieën de deur
open zet voor risico’s van regulatory capture. Dit vanwege de nauwe
samenwerking (over overlegcultuur) tussen een onder toezicht staande instelling
390
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en een toezichthouder bij de uitvoering van de informele
beïnvloedingsstrategieën.395
Overige nadelen, van de toepassing van de Sparrow-strategie bij de
uitvoering van toezicht, zien op het gebied van het ontwikkelen en toepassen
van vernieuwende inzichten en het tonen van creativiteit die noodzakelijk zijn
om het snel veranderende en complexe toezichtsterrein te kunnen overzien.
Vanwege de focus bij de Sparrow-strategie op effectiviteit en meetbaarheid,
ontstaat het gevaar van het doodslaan van de waarde van een noodzakelijke
expert, zoals door Power nader toegelicht. Doordat de kennis en ervaring van
een expert onvoldoende wordt meegenomen in het risicogestuurde toezicht, (er
wordt te weinig of ineffectief naar experts geluisterd),396 kunnen belangrijke
risico’s worden gemist zoals de Rentederivatenaffaire heeft aangetoond, aldus
financieel expert Patrick van Gerwen397 in een interview met de Groene
Amsterdammer:
‘Het wordt van boven naar beneden gedrukt. Iedereen is fout
geweest behalve de top, daar komt het kort samengevat op neer.
De juniors hebben niet hard genoeg aan de bel getrokken. Dat is
natuurlijk een schandalige conclusie. Dat kun je die mensen niet
verwijten. Er zitten lagen tussen, die hebben onvoldoende
geluisterd.’398

Volgens Wolf en Honingh dient risicogestuurd toezicht te worden gezien als het
zoeken naar risico’s onder een lantaarn. Risicogestuurd toezicht richt zich vooral
volgens hen op reeds geïdentificeerde risico’s. Het is dan ook de vraag of
toezichthouders via risicogestuurd toezicht de risico’s die zich buiten het licht
van de lantaarn bevinden ook kennen.399 In het risicogestuurde toezicht wordt
ten slotte gewerkt op basis van weinig empirisch onderzoek, zo liet een
toezichthouder zelf weten, waardoor er over validiteit en betrouwbaarheid van
de door de toezichthouder opgestelde onderzoeksrapporten of aanbevelingen
voor aanpassing van handelingen door instellingen weinig te zeggen valt:400

395
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Deelnemer: ‘You can’t be everything to everybody. Je zit hier met
550 man een sector van …Hoeveel mensen werken er bij alle
onder toezicht staande instellingen? En alle niet onder toezicht
staande instellingen? 10.000? Die zit je allemaal in de gaten te
houden en vervolgens moet je voldoende expertise hebben. Totdat
er een rentederivatendossier langs komt, dan is het toch wel iets
groter dan aanvankelijk gedacht werd… om [adequaat toezicht
erop te kunnen uitoefenen].Inderdaad, [we hebben] daar, zonder te
weten wat er feitelijk gebeurd is, want dat moet je eerst nog eens
een keer uit gaan zoeken, dan moet je dat allemaal gaan doen,
[actie op ondernomen]. En vervolgens ga je … zeggen of het al
dan niet goed is [wat de banken doen].’
Interviewer: ‘Ja, maar dat doen jullie nu toch zelf ook niet?’
Deelnemer: ‘Nee, dat doen we inderdaad ook zelf niet.’401

Door bovengenoemde tekortkomingen in de huidige organisatiestructuur en
strategie van de betreffende toezichthouder, is twijfel over het willen verkrijgen
van een soort compensatiebevoegdheid bij zichzelf en andere actoren in het
speelveld logisch te noemen.402 Pas wanneer deze en de in paragraaf 6.5.4.2. sub
a genoemde tekortkomingen worden weggenomen, is een dergelijke
bevoegdheid passender om te verkrijgen. Dan dienen alleen nog andere vragen
te worden beantwoord alvorens van volledige passendheid kan worden
gesproken en de bevoegdheid is aan te bevelen om te verkrijgen. Zie hiervoor
meer in hoofdstuk 8 met betrekking tot de conclusies en aanbevelingen.

5.2.3

Het ontbreken van een gewenste controle op het
afwikkelingsproces

5.2.3.1 Het blijven bestaan van een grote groep individuele klagers
Naast snelheid ontbreekt ook de gewenste controle op het afwikkelingsproces.403
In het afwikkelingsproces zitten elementen die tot onvoorziene en ongewenste
risico’s kunnen leiden. Een belangrijk risico dat is gesignaleerd betreft het risico
dat ondanks of juist door gebruikmaking van de WCAM-procedure aanbieders
ongewild door moeten blijven procederen met een restcategorie claimanten die
gebruik hebben gemaakt van de opt-out procedure:404

401

Interview 33, p. 12-13 (deelnemer toezichthouders).
Interview 33, p. 12-13 (deelnemer toezichthouders), par. 6.5.3 en par. 6.5.4.2. sub a.
403
Zie hiervoor met name de in deze paragraaf weergegeven citaten en interview 10, p. 5
(deelnemer geschilbeslechters) en interview 26, p. 5. (deelnemer toezichthouders).
404
Zie voor een nadere omschrijving van de opt-out procedure van de WCAM par. 4.2.3.3.
402

151

139

‘Er wordt per definitie door partijen zelf onderhandeld, ook in de
WCAM. Het onderhandelingsresultaat is het eerste wat er moet
zijn en pas daarna kun je naar de WCAM, dus er is al een
onderhandelingsresultaat linksom of rechtsom. Heel vaak wordt er
ook al uitvoering aan gegeven en gaat het uiteindelijk alleen nog
maar om het verbindend sausje. Dat is bij DSB nu ook aan de orde
in het kader van zorgplichtzaken. Het punt wat daar wel een beetje
speelt, is dat partijen in de markt er soms bang voor zijn [om] met
een opt-out-periode geconfronteerd te worden. [Dit betekent] …
dat je partijen de wind in de zijlen geeft om mensen te gaan
oproepen om te opt-outen. Daarmee kan je procedures over je
heen laten halen die, als je achterover blijft zitten, vooral niet tot
stand komen.’405

‘Kijk, wat is nou het probleem met het huidige systeem? Dat is
doordat je mag opt-outen, je hoeft er niet aan mee te doen … je
blijft [dan wel] met een andere groep evengoed nog strijden. En
dan ontstaat er iets wat voor ons heel slecht is, namelijk dat
degene die het georganiseerd hebben, als er dan daarna nog voor
geprocedeerd wordt of anderen krijgen meer, dan is het niet alleen
een juridisch probleem, of die anderen toch nog terug kunnen
komen. Dat kan je dan nog wel afwikkelen, maar dat leidt tot
ontevredenheid. En afwikkeling bij ons moet niet alleen leiden tot
een juridisch einde, tot een dispuut. Een afwikkeling bij ons moet
leiden tot een herstel van relatie en vertrouwen. En dat bereik je
niet als je grote schades uiteindelijk toch niet helemaal afwikkelt...
Dus dat is één groot bezwaar.’406

5.2.3.2 Het niet kunnen kwantificeren van de risico’s
Verder veroorzaakt volgens banken en verzekeraars de opt-out mogelijkheid nog
een ander risico: dat van het niet kunnen kwantificeren van de risico’s. Banken
en verzekeraars willen, al dan niet gecontroleerd door een toezichthouder, graag
een op stabiele cijfers gebaseerde kostenberaming maken alvorens ze overgaan
tot het plaatsen van een handtekening onder een vaststellingsovereenkomst voor
het beslechten van zorgplichtclaims.407 De reden hiervoor is dat zij bij het
maken van kosten rekening dienen te houden met aandeelhoudersbelangen en
prudentiële toezichtsvereisten:
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‘De opt-out zie ik als een struikelblok, omdat ik denk dat ook
financiële instellingen ontzettend bang zijn dat lopende zaken van
de WCAM hele ongunstige jurisprudentie hebben doen laten
ontstaan. … Dat [de opt-out] een krachtige werking van de
WCAM, met name voor dit soort financiële geschillen [ten
aanzien van zorgplichtclaims met claimrisico’s] in de weg staat,
omdat … financiële instellingen toch sommetjes moeten kunnen
maken, en als ze geen som kunnen maken worden ze daar heel erg
terughoudend en nerveus van. En toezichthouders ook.’408

Interviewer: ‘Hoe grijpen jullie dan toch uiteindelijk de rol om een
oplossing te bewerkstelligen voor het probleem [van
zorgplichtclaims met claimrisico’s]? …’
Deelnemer:‘…, dat is het kwantificeren van door onszelf
geïnventariseerde risico’s. Dat is nog iets anders, zeg maar, de
impact van een mogelijke claimtoewijzing op de financiële
soliditeit van de instelling berekenen. Dat is denk ik niet ons
vakgebied en bovendien is het nog niet zo eenvoudig om dat
daadwerkelijk te bereken.’409

5.2.3.3 Onprofessioneel gedrag van claimentiteiten
Ook kwam tijdens de interviews vaak het risico op (aanhoudend) wantrouwen,
in de werking van financiële ondernemingen410 en de financiële markten in zijn
totaal, door onprofessioneel gedrag van claimentiteiten, aan bod.411 Het
onprofessionele gedrag bestaat bijvoorbeeld uit het opzoeken van de media en
daar veel ongefundeerde zaken verkondigen die imagoverlies voor de potentiële
schadeveroorzaker tot gevolg hebben, nog voordat er op normale wijze contact
408

Interview 4, p. 7 (deelnemer verzekeraars).
Interview 26, p. 10 (deelnemer toezichthouders).
410
Zie voor verdere tekst en toelichting m.b.t. de relatie aanhoudend wantrouwen en de
aanwezigheid van massaclaims op de financiële markten: Rapport DNB en UvT 2005,
inclusief: http://www.cbs.nl/nl-NL/menu/themas/inkomenbestedingen/publicaties/artikelen/archief/2011/2011-12-20-m10.htm (laatst gecontroleerd
op 17 februari 2016) en interview 18, p. 6 (deelnemer geschilbeslechters), interview 21, p.
3 (deelnemer geschilbeslechters), interview 25, p. 1 (deelnemer toezichthouders),
interview 1, p. 4 (deelnemer banken), interview 2, p. 11 (deelnemer banken) en interview
3, p. 5 (deelnemer verzekeraars).
411
Interview 1, p. 9 (deelnemer verzekeraars), interview 3, p. 3 en p. 11-12 (deelnemer
verzekeraars), interview 4, p. 7-8 (deelnemer verzekeraars), interview 22, p. 17
(deelnemer geschilbeslechters), interview 8, p. 7 (deelnemer collectieve
belangenbehartiger) en interview 9, p. 8 (deelnemer claimentiteiten).
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is gezocht met deze potentiële schadeveroorzaker.412 Onderstaand citaat geeft
weer hoe een bank het gedrag van een claimentiteit ervaart. Deze claimentiteit
probeert financiering te verkrijgen voor het kunnen volgen van een procedure
om een zorgplichtclaim te beslechten:

‘Nou ja, als we maar lastig genoeg en vervelend genoeg zijn, dan
komt die bank wel eens een keer met geld over de brug.’413

Onderstaand citaat geeft verder het meest kernachtig weer wat het probleem is
met betrekking tot het gemis van enige regulering voor claimentiteiten om hun
gedrag enigszins in goede banen te leiden en het klantbelang centraal door hen
centraal te laten stellen:

‘Het is eigenlijk raar dat als je een stichting hebt die zich gaat
buigen over een enorm financieel belang en daarin de belangen
van polishouders of rekeninghouders gaat behartigen, dat daar
geen toets bij is. Ik zou me best kunnen voorstellen dat je zegt dat
onder bepaalde voorwaarden men bijvoorbeeld die bestuurders
van zo’n stichting gaat toetsen op deskundigheid.’414

Ten slotte nuanceerde een deelnemer tijdens de georganiseerde Workshop in
november 2014 de wens om tot een gecontroleerde aanpak van
zorgplichtclaimafwikkeling te kunnen komen. Deze zou volgens hem niet
realistisch zijn. Het zou volgens deze deelnemer beter zijn om de bestaande
situatie te aanvaarden zoals deze is en leren er adequaat mee om te gaan.
Adequaat is in de ogen van deze deelnemer het snel en professioneel door
pakken en een oplossing formuleren voor het massaclaimgeschil:

‘Ik denk toch dat we ons niet moeten blindstaren op het
controleerbare. De wereld is nou eenmaal zoals die is, met dat
twitteren en die media …, dat is gewoon de realiteit. Ik denk dat
we niet over oplossingen moeten praten van: ‘Hoe kunnen we die
realiteit meer controleren?’ Maar hoe kunnen we ermee omgaan,
op een manier die evident is? Ze [de buitenwereld] kijkt toch meer
412

Interview 2, p. 1 (deelnemer verzekeraars).
Interview 1, p. 9 (deelnemer banken).
414
Interview 4, p. 8 (deelnemer verzekeraars).
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naar de verantwoordelijkheid van de aanbieders en we moeten met
die realiteit leren omgaan. En uiteindelijk zullen wij, en ook de
partijen aan de andere kant van de zaak, volwassen leren omgaan
met de media. Ze zullen … ook hun lessen leren en er ook beter in
worden. Ik denk ook dat de aanbieders een rol kunnen spelen in
het verder helpen [van het volwassenwordingsproces].’415

Het doorpakken en niet te lang blijven stilstaan bij feitelijke of juridische
geschilpunten, behoort bij de beslechting van zorgplichtclaims, zoals ik heb
toegelicht in hoofdstuk 2. Vanwege de complexiteit van zorgplichtclaims en het
feit dat een te lange afwikkelingsprocedure extra kosten in de vorm van
claimrisico’s op kan leveren, is een responsieve evaluatie een passende methode
om zorgplichtclaims mee af te wikkelen. Een toepassing van de responsieve
evaluatiemethode wil niet zeggen dat er onzorgvuldig (juridisch) onderzoek
wordt verricht naar de probleempunten en passende oplossingen. Maar alleen
dat er snel en adequaat alles moet worden gedaan om het probleem in kaart te
brengen en op te lossen. Daarbij moet (openlijk) worden losgelaten dat alle
mogelijke nadelige neveneffecten van een oplossing kunnen worden uitgesloten
aldus Power.416 Het willen krijgen en verwachten van controle over ongrijpbare
effecten of problemen, behoort bij het denken op basis van elementen uit de
voorzorgcultuur417 zoals omschreven door Pieterman,418 Beck419 en
Boutellier.420 Deze laatste auteur wist het voorzorgcultuurdenken goed te
omschrijven als de veiligheidsutopie:

‘We streven niet bewust naar een vitale veiligheid (uitsluiting van
risico’s), maar deze verschijnt wel als eindpunt in veel van onze
overwegingen.’421

De boodschap van Boutellier is uiteindelijk om veiligheid en daarmee de totale
uitsluiting van risico’s geen doel op zichzelf te laten wezen, maar het streven
naar veiligheid moet zich uiteindelijk verhouden tot andere doeleinden.422
415

Workshopverslag, p. 33.
Power 2004, p. 63.
417
Zie voor nadere tekst en toelichting van het begrip ‘voorzorgcultuur’ par. 3.5.
418
Pieterman 2008, p. 63-200. Zie met name het schema van Pieterman nr. 4.1 op p. 68 derde
kolom.
419
Beck 2013.
420
Boutellier 2005.
421
Boutellier 2005, p. 13-14.
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Het grootste nadeel van het denken vanuit voorzorgcultuurgedachten, is het
te veel tijd, energie en geld besteden aan mogelijke neveneffecten van
gesignaleerde risico’s. Voorbeelden van dit soort risico’s zijn imagoverlies of
aansprakelijkheidsrisico’s (bijvoorbeeld voortvloeiende uit WOB-verzoeken
door de media). Door het teveel tijd, energie en geld besteden aan mogelijke
neveneffecten van gesignaleerde risico’s komt een oplossing voor het
kernprobleem hieronder te leiden.423 Bijvoorbeeld doordat een oplossing via de
weg van de minste weerstand wordt gekozen in plaats van een oplossing die
voor iedereen een hoogst haalbaar resultaat (bijvoorbeeld compensatie) oplevert.

5.2.4

Het gemis van de waarborg om een duurzaam resultaat te
kunnen bereiken
Volgens deelnemers aan mijn onderzoek ontbreekt ten slotte, naast snelheid en
controle, ook de mogelijkheid om een duurzaam resultaat te kunnen bereiken
voor een massaclaimgeschil. Het gewenste ‘duurzame resultaat’ zou een 100%
finale sluiting van een geschil inhouden, ofwel een aan zekerheid grenzend
waarschijnlijk eindresultaat:

‘… dat is nu echt het grote probleem. Dat je nooit weet wanneer
het afgelopen is.’424

5.2.4.1 Angst voor afbreukrisico’s
Het risico dat de zaak ‘blijft hangen’ en op individuele wijze, vaak via
onderhandse schikkingen, wordt afgewikkeld, is in geval van zorgplichtclaims
groot. Dit komt door het feit dat elke keuze voor een bepaalde manier om
geschillen collectief te beslechten, grote gevolgen kan hebben voor de betrokken
beleidsbepalers, voor andere actoren in het speelveld en voor de samenleving als
geheel (via bewegingen in de economie). Er wordt door de deelnemers aan mijn
onderzoek met argusogen gekeken naar bewegingen op dit terrein door media en
politiek.425 Om deze redenen is alleen al het publiekelijk benoemen van het
probleem riskant, laat staan het tonen van lef of leiderschap om een besluit te
nemen dat richtingbepalend is voor het bereiken van een collectieve oplossing:

422

Boutellier 2005, p. 251.
Door Power aangeduid als secondary risk management. Zie Power 2004, p. 14.
424
Interview 22, p. 11 (deelnemer geschilbeslechters).
425
Interview 3, p. 14 (deelnemer verzekeraars).
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Deelnemer: ‘Ik heb regelmatig overleg … met toezichthouders en
de wetgever … en dan zeg ik dat soort dingen [benoemen van
probleem, verzoek tot actienemen en lef of leiderschap daarbij
tonen om tot een collectieve oplossing ervoor te komen]. En ik
schrijf het op in het jaarverslag. [In] 1998 … schreef de
toenmalige Ombudsman ook al die dingen op over de
Woekerpolisaffaire, waar niemand wat mee deed. Gewoon
niemand …’
Interviewer: ‘Maar waar ligt dat dan aan, denk je?’
Deelnemer: ‘Aan slappe knieën.’426

5.2.4.2 Prisoner’s dilemma
Daarnaast spelen dilemma’s op het gebied van concurrentie een rol bij het tonen
van leiderschap om knopen door te hakken. Er is sprake van een prisoner’s
dilemma: wanneer een van de aanbieders van een gebrekkig product
compensatie zou willen verlenen en/of de gebreken in de producten zou willen
herstellen, kost deze actie in eerste instantie deze aanbieder een hoop geld, waar
anderen voordeel door zouden kunnen behalen of juist nadeel.427 Een nadelig
effect kan zijn dat door het bieden van compensatie anderen in de sector hier,
door externe druk (publieke opinie of via anticiperende werking in de
rechtspraak), ook aan mee moeten doen:

‘Waar je natuurlijk mee zit is dat je een first-mover advantage
hebt. [Maar] als jij de eerste bent die stopt met bepaalde producten
aanbieden of zijn tarieven aanpast en de rest gaat niet mee, dan
loop je een fors risico dat je marktaandeel en je winstgevendheid
fors lager wordt. Dus ja, daar zit je een beetje met een dilemma. Ik
vind primair dat de branche te weinig leiderschap heeft. Weet je,
… als het … fout gaat, dan wijs je naar de overheid, de AFM of
DNB, [dat] vind ik redelijk bijzonder. [Daarom moet] eigenlijk
iemand … opstaan om dat probleem gewoon te benoemen, en als
er dan weinig beweging komt, ja dan is er wellicht een rol voor
een wetgever of toezichthouder om daarop te acteren, dat hebben
we te laat gedaan.’428
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Interview 20, p. 18 (deelnemer geschilbeslechters).
Interview 5, p 4 en p. 12 (deelnemer verzekeraars).
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Interview 5, p. 12 (deelnemer verzekeraars).
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5.2.4.3 Geen speeltuin
De materie leent zich ook niet voor trial-and-error-learning. Hiermee bedoel ik
een manier om iets te leren of om een oplossing te vinden. Hieronder volgen een
aantal citaten uit de afgenomen interviews waar dit besef uit blijkt:

‘Wij vonden niet dat het product fout was, maar het was ook niet
zo goed als we wilden, dus we wilden toch wel een deal sluiten.
En toen was er iemand bij [een bank met veel macht] en die zei:
‘Dat gaan we niet doen.’ En toen bleek dat het niet ging gebeuren.
[De deal ging niet door want de bestuurder hield de deal tegen]. ’t
zit ‘m [dus] in de kern van de bestuurder. Het zit ‘m in de mens.
Het zit ‘m niet in het dossier.’429

‘Ik noemde net het voorbeeld van [de toezichthouder]. Nou, [die]
heeft zelf zoveel kritiek gekregen, dat wij nu in de situatie met [die
toezichthouder] zitten, dat [deze] soms tegen ons zegt dat hun
gedrag mede wordt bepaald door hun verlangen om op een
bepaalde manier in de publieke opinie of in relatie tot het
parlement naar voren te komen.’430

‘De kans dat je als bestuurder persoonlijk aansprakelijk wordt
gesteld, is toegenomen en dat is wel anders dan het was. Ik denk
dat mensen absoluut voorzichtiger zijn [geworden ten opzichte van
vroegere tijden].’431

5.2.4.4

Gemis van een verankering van het maatschappelijk belang bij
de afwikkeling
Ten slotte doelden enkele deelnemers, (in casu verzekeraars) aan mijn
onderzoek, bij de invulling van het begrip ‘duurzaamheid’, op het feit dat het
belang van de klanten van een financiële onderneming beter in het huidige
systeem dient te worden verankerd. Daarmee doelden deze deelnemers, maar
ook de Commissie Verzekeraars in haar rapport over de toekomst van de
verzekeringssector, op zowel de belangen van gedupeerde klanten als de
belangen van de gezonde klanten en de belastingbetaler. Deze belangen noem ik
hierna verder het ‘maatschappelijk belang’. Het maatschappelijk belang dat in
429

Interview 2, p. 10 (deelnemer banken).
Interview 3, p. 14 (deelnemer verzekeraars).
431
Interview 2, p. 12 (deelnemer banken).
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het afwikkelingsproces van zorgplichtclaims dient te worden verankerd wordt
als volgt door enkele deelnemers omschreven:432

‘Hoe kan je ervoor zorgen dat iedereen zijn deel krijgt en niet
alleen de groep claimanten het grootste gedeelte van [de pot geld
die verdeeld moet worden] voor zichzelf kan claimen en er dus
weinig overblijft voor de gezonde klanten of zelfs dat deze klanten
mee betalen aan compensatie voor claimanten, terwijl ze eigenlijk
geen partij waren bij het geschil?’433

‘… het gaat knellen wanneer de samenleving als geheel gaat
opdraaien voor dat probleem en dat is een andere kant van het
moral hazard [issue], namelijk dat een bepaalde groep
consumenten weet dat ze [eindeloos] maar met claims kan blijven
komen. Want zelfs als het een instelling of zelfs een sector te
boven gaat, dan springt de overheid bij. Ze laat deze niet
omvallen.’434

‘Kernding is [het] afdwingen van generieke oplossingen voor
generieke problemen. Evenwichtigheid in de belangen van de
verschillende stakeholders inclusief, en dan bedoel ik ook mee
mensen die niet direct bij het geschil betrokken zijn, zoals
bijvoorbeeld andere consumenten die een belang hebben bij de
financiële instelling. Dat vind ik heel erg belangrijk.’435

De verankering van het maatschappelijk belang ligt onder enkele
geschilbeslechters juist gevoelig. Zij geven aan dat het verankeren van dit
belang in het wettelijk kader mogelijk de deur op een kier zet voor politieke
invloeden op het te bereiken afwikkelingsresultaat.436 Dit belang zou namelijk
via het publiekrecht het meest gebruikelijk zijn om te verankeren. De
432

Rapport Commissie Verzekeraars 2015, p. 53, Workshopverslag p. 36 en p. 25 inclusief
interview 4, p. 18 (deelnemer verzekeraars).
433
Workshopverslag p, 36.
434
Workshopverslag p. 25.
435
Interview 4, p. 18 (deelnemer verzekeraars).
436
Deze bewering is aangegeven door een raadsheer van het Gerechtshof Amsterdam in een
niet empirisch vastgelegd voorgesprek in maart 2016 voor deelname aan mijn onderzoek
een officiële deelname van deze persoon heeft om onvoorziene omstandigheden niet
plaats kunnen vinden. Een oplossing voor het alsnog kunnen gebruiken van de opgedane
inzichten uit het voorgesprek is gevonden via het laten bevestigen van de gegeven
informatie door een andere raadsheer van hetzelfde Gerechtshof in september 2016.
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verankering van het maatschappelijk belang met betrekking tot
schadecompensatie via publiekrecht, heeft ook plaatsgevonden bij
schadecompensatie voor geleden schade door arbeiders in 1901 via de opstelling
van de Ongevallenwet.437 In deze wet werd geregeld dat voortaan
aansprakelijkheidsclaims niet meer privaatrechtelijk dienden te worden
afgewikkeld, maar dat compensatie aan gedupeerde arbeiders werd toegekend
via een speciaal daarvoor opgericht fonds, wanneer aan bepaalde, in het
bestuursrecht vastgelegde normen voor compensatie, werd voldaan. De reden
voor het beslechten van dit soort claims via het bestuursrecht was voornamelijk
politiek van aard. Aansprakelijkheidsclaims leverden teveel negatieve publiciteit
op voor de betreffende ondernemingen. Deze negatieve publiciteit gaf het in de
ogen van deze ondernemingen ongewenste socialisme een steeds groter podium.
In onze tijd komt deze discussie over gewenste of ongewenste publieke aandacht
voor de afwikkeling van claims weer terug.438 Nu op het gebied van
zorgplichtclaims op de financiële markten. In dit kader is het een grote vraag om
te beantwoorden of een toezichthouder het algemeen belang moet gaan
vertolken in een afwikkelingsprocedure. Het vertolken van het algemeen belang
kan een toezichthouder via een aan hem toe te kennen concrete rol bij de
afwikkeling van zorgplichtclaims. Op deze oplossingsrichting voor de
zorgplichtclaimproblematiek, ga ik in het volgende hoofdstuk nader in.
Zorglichtclaims vormen allereerst een meer rechtstatelijk vraagstuk, wat het al
dan niet gedeeltelijk verplaatsen van de afwikkeling van zorgplichtclaims naar
het publiekrecht inhoudt. Algemeen wordt in Nederland aangenomen dat de
overheid geen taak heeft bij de handhaving van privaatrechtelijke regulering.
Als er sprake is van normoverschrijdend gedrag, is het aan partijen zelf om op te
treden, als zij daar redenen toe zien. Pas als er een belang is dat de individuele
rechtsverhouding overstijgt, kan er aanleiding zijn voor publiekrechtelijk
ingrijpen. De aanname is dat de bevoegdheid van bestuursorganen niet zover
strekt dat zij een partij kunnen dwingen een bestaande rechtsverhouding te
wijzigen. Wel wordt erkend dat handhaving erop gericht mag zijn om in de
toekomst overtredingen te voorkomen, bijvoorbeeld door te eisen dat voortaan
bepaalde voorwaarden in overeenkomsten niet meer worden gehanteerd. Dit
wringt: enerzijds moeten privaatrechtelijke rechtsverhoudingen worden
gerespecteerd, maar anderzijds zijn schendingen binnen die rechtsverhoudingen
nu juist de reden dat overheidsingrijpen noodzakelijk is.439 Zorgplichtclaims en
de verankering van het maatschappelijk belang raakt ook aan de
437

Pieterman 2008, p. 55 en Schwitters 1991.
Zie inhoud van het Seminar over Zorgplichtclaims d.d. 9 november 2016:
http://afmnet/Nieuws/Pages/Seminarzorgplichtclaimsdemeestinteressantemeningen.aspx,
(laatst gecontroleerd op 15 november 2016). Deze site is niet openbaar toegankelijk. Een
print van de site is openbaar voor leden van de promotiecommissie.
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bevoegdheidsverdeling tussen de burgerlijke en de bestuursrechter. Er wordt in
de rechtspraak in dit kader wel gesproken van de doorkruising van de
civielrechtelijke weg. De Afdeling bestuursrechtspraak heeft om deze reden in
twee zaken een bestuursorgaan onbevoegd geacht handhavend op te treden in
een individueel geval.440
In tweede instantie speelt naast het rechtstatelijke vraagstuk ook nog een
andere kwestie: die van de passendheid in het huidige wettelijk kader. Volgens
enkele geschilbeslechters is het namelijk ook lastig om het maatschappelijk
belang in het huidige verbintenissenrecht (BW) en procesrecht (Rv) te plaatsen
omdat het lijnrecht indruist tegen de kernopstelling van het Wetboek van
Burgerlijke Rechtsvordering: individuele afwikkeling op basis van alle
omstandigheden van het geval en op basis van hetgeen partijen aandragen. De
rechter is wel minder lijdelijk geworden in de tijd,441 maar partijen blijven via
door hen aangedragen stukken en mondelinge toevoegingen, de omvang van het
geschil bepalen.442 Hierbij moet worden opgemerkt dat het goed mogelijk is dat
de rechter op dit punt gehouden is tot ambtshalve toetsing. Dat geldt zeker ten
aanzien van schendingen van de informatieplicht op grond van de richtlijn
financiële diensten op afstand. Het beginsel van een effectieve remedie brengt
dan tevens mee dat de rechter een geschikte sanctie moet verbinden aan een
eventuele schending van zo’n informatieverplichting.443

5.3

Samenvatting en conclusies probleemanalyse
betrokken actoren

Een door de deelnemers aan mijn onderzoek gedeelde probleemanalyse bestaat
uit de zienswijze dat het huidige afwikkelingssysteem voor zorgplichtclaims
onvoldoende mogelijkheden voor actoren biedt om claimrisico’s te reduceren.
Het systeem kent te weinig waarborgen om een snelle, gecontroleerde en met
een duurzaam resultaat vormgegeven oplossing te bereiken voor een
zorgplichtclaim. Zo’n resultaat is juist van belang om de betreffende
claimrisico’s zoveel mogelijk te beperken en vastgelopen zorgplichtclaims
alsnog te kunnen beslechten.
Het proces van afwikkeling duurt te lang. Hiervoor zijn drie oorzaken aan te
wijzen.444 De eerste bestaat uit de aanwezigheid van procesvertragende
elementen in het afwikkelingssysteem. Het belang van een gedupeerde klant
440

Aldus De Moor - van Vugt 2017. De betreffende individuele zaken zijn Reijssenaars en
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bestaat onder andere uit het zo spoedig mogelijk zicht krijgen op de
mogelijkheid om compensatie te verkrijgen.445 Banken en verzekeraars
gebruiken procesvertragingsmogelijkheden in het wettelijk kader om regie te
kunnen blijven behouden op de door hen zelf uitgezette en gewenste strategie.
Een gerechtelijk oordeel, (en daarbij behorende transparantie van de inhoud van
de grondslagen en hoogte van een mogelijke schadevergoeding), kan hen
dwingen deze strategie te wijzigen. Hierdoor worden mogelijke
aandeelhoudersbelangen en/of bestuurdersbelangen geschaad of kunnen
prudentiële vereisten niet worden behaald.446 Mede hierom schikken banken en
verzekeraars vaak onderhands op individuele of collectieve wijze. De inhoud
van de schikking wordt hierbij in eerste instantie niet openbaar gemaakt. Ook
‘roken’ ze soms gedupeerde kanten psychisch en financieel uit.447
De literatuur ondersteunt bovenstaande, door de deelnemers aan mijn
onderzoek genoemde, procesvertragingselementen in het afwikkelingssysteem
van zorgplichtclaims. Zo beaamt Hermans dat aandeelhouders- en
bestuurdersbelangen naast prudentiële of betalingsbelangen een rol spelen bij
het wel of niet aangaan van een individuele of collectieve schikking inzake
compensatie.448 Verder geven Brenninkmeijer e.a.449 aan dat nog een ander
element van vertraging terug is te vinden in het financieringsmodel van
advocaten en rechters met betrekking tot hun rol in de geschilbeslechting.
Beiden worden gefinancierd op basis van het aantal zaken dat ze afwikkelen en
de duur ervan. Een collectieve afwikkelingsprocedure duurt lang en is daarmee
niet rendabel genoeg voor de meeste advocaten en rechters.
Naast een te lange afwikkelingsprocedure bestaat er volgens met name
geschilbeslechters en collectieve belangenbehartigers ook een te hoge drempel
voor de toegang tot het recht.450 Deze te hoge drempel wordt veroorzaakt door
ten eerste een psychologische barrière bij gedupeerde klanten om actie te
ondernemen. Door onduidelijkheid of onwetendheid over de (mate van)
opgelopen schade, de mogelijkheden om een klacht aanhangig te maken en het
freerider-gedrag451 komen gedupeerde klanten maar langzaam in beweging.452
445

Interview 4, p. 6 (deelnemer verzekeraars). Zie ook Van Doorn 2015, p. 60. Van Doorn
spreekt over materiële en immateriële behoeften van gedupeerde klanten. Het snel zicht
willen krijgen op de mogelijkheid van compensatie en de hoogte van het
compensatiebedrag past in de door Van Doorn ontdekte behoefte van de gedupeerde klant
aan financiële compensatie en de immateriële behoefte om een einde te maken aan zijn
onzekere situatie door te laten weten waar hij aan toe is binnen een afzienbare termijn.
446
Interview 4, p. 7 (deelnemer verzekeraars), interview 2, p. 10-11 (deelnemer banken) en
interview 26, p. 10 (deelnemer toezichthouders).
447
Zie hiervoor o.a. interview 11, p. 17, (deelnemer claimentiteiten).
448
Hermans 2015, p. 348-450.
449
Brenninkmeijer e.a. 2015, p. 1817-1819.
450
Par. 5.2.2.2. en par. 7.2.5.
451
Hazeu 2014.
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De hoge drempel voor toegang tot het recht wordt volgens de claimentiteiten
verder veroorzaakt door problemen die zij ervaren bij markttoegang en het
uitvoeren van operationele activiteiten.453 Toetreding tot de markt is lastig
wanneer financiering voor het bewandelen van de, overwegend lange,
afwikkelingsprocedure niet gemakkelijk is om te vinden. No-cure-no-pay is,
voor de soms noodzakelijk in te schakelen advocaten, verboden en hogere
bedragen per deelnemer jagen deze mensen eerder weg dan dat ze zich
aanmelden bij een claimentiteit. Ook ervaren claimentiteiten de
representativiteitsvereisten ex artikel 3:305a BW als onnodig vertragend. Het is
volgens hen lastig om een zo groot mogelijke achterban te verzamelen in een
samenleving waarbij gedupeerde klanten zich veelal passief gedragen wanneer
zij met een financieel probleem geconfronteerd worden.454
Verder draagt het gemis van de nodige expertise met betrekking tot de
afwikkeling van zorgplichtclaims onder diverse actorgroepen bij aan het in stand
houden van een trage afwikkelingsprocedure.455 Zorgplichtclaims zijn zeer
complex, zoals in hoofdstuk 2 aangegeven, waardoor experts gewenst of zelfs
noodzakelijk zijn456 om te worden ingezet bij de afwikkeling van deze claims.
Om de samenwerking tussen experts en (de rest van) de organisatie beter te laten
verlopen, is kennisopbouw onder medewerkers457 en het waarborgen daarvan
binnen de organisatie, ook een vereiste voor het adequaat afwikkelen van
zorgplichtclaims. Met name werd door deelnemers de nodige kennis gemist bij
in hun ogen te generalistisch opererende rechters en advocaten. Het procesrecht
zou daarnaast belemmerend werken om het kennisgat van rechters aan te vullen,
omdat degene die stelt in beginsel moet bewijzen en daardoor in principe de
kosten van een deskundige moet betalen. Procespartijen zijn niet altijd bereid
deze kosten te betalen. Wat betreft het waarborgen van expertise onder andere
actorgroepen zoals banken, verzekeraars en toezichthouders, is door de
deelnemers aangegeven dat de organisatiestructuur van deze instellingen
452

Interview 11, p. 11 (deelnemer claimentiteiten), interview 22, p. 8 (deelnemer
geschilbeslechters), interview 9, p. 6-7 (deelnemer claimentiteiten) en interview 19, p. 7
(deelnemer geschilbeslechters).
453
Par. 5.2.2.2.
454
Interview 11, p. 11 (deelnemer claimentiteiten), interview 22, p. 8 (deelnemer
geschilbeslechters), interview 9, p. 6-7 (deelnemer claimentiteiten) en interview 19, p. 7
(deelnemer geschilbeslechters). Deze stellingen worden onderbouwd door
wetenschappelijke literatuur. Zie o.a.: Van Doorn 2015, p. 60.
455
Par. 5.2.2.3.
456
De noodzaak voor het inzetten van experts bij complexe ongetemde problemen zoals
zorgplichtclaims bestaat uit het feit dat er zonder deze experts een minder goed resultaat
kan worden behaald en er een groter risico bestaat op het ontstaan van claimrisico’s omdat
zorgplichtclaims niet geschikt zijn voor trial-and-error-learning. Zie par. 5.2.4.3.
457
Zie voor de noodzaak van goede scholing van medewerkers van een toezichthouder voor
het behalen van voldoende resultaten en het tonen van effectief toezicht door een
toezichthouder ook Poser 2009, p. 38.
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daarvoor vaak tekort schiet. Kennis lekt weg omdat medewerkers snel
doorschuiven naar andere functies en omdat het management of generalistisch
ingestelde medewerkers belangrijker worden geacht dan experts om met name
besluitvormingsoverleggen mee te voeren. Hierdoor is de benodigde expertise
nooit voldoende in huis, wordt deze onvoldoende opgebouwd en/of wordt deze
onvoldoende benut binnen de organisatie. De nadruk op management en dan
vooral risicomanagement is volgens Power na het ontstaan van de
voorzorgcultuur tot bloei gekomen.458 Het gaat daarbij voornamelijk om de
focus op het voorkomen en bestrijden van imagoverlies en empirisch niet
bewezen risico’s door managers vanwege de nadruk op accountability en
responsibility in de processen om risico’s te identificeren en te mitigeren in
plaats van een gezamenlijk gedragen aanpak van een concreet aangetoond
kernprobleem.459 Daarnaast past ook de Sparrow-strategie, die wordt toegepast
door een van de twee toezichthouders, bij de voorzorgcultuur en kent deze
vergelijkbare nadelen als door Power omschreven over risicomanagement. Het
hanteren van de Sparrow-strategie is ook mede debet aan de voorliefde van een
van de twee toezichthouders om in onderling overleg en/of op informele wijze
ongewenst gedrag van onder toezichtstaande instellingen te corrigeren. Volgens
Sparrow levert deze methode meer effect op dan harde formele handhaving van
de wet en regelgeving. Inmiddels is deze bewering aan gefundeerde kritiek
vanuit de wetenschap onderhevig, waardoor herziening van de toe te passen
strategie op zijn minst door een toezichthouder dient te worden overwogen.460
Door de toepassing van informele beïnvloeding mist een toezichthouder de door
de actoren gewenste autoriteit via het pakken van een strenge dog rechtvaardige
(via de wet te toetsen) rol.461 Ook past een toezichthouder hierdoor onvoldoende
transparantie toe met betrekking tot de oorzaken en inhoud van een
zorgplichtclaim waardoor het door actoren gewenste en voor een optimaal
resultaat noodzakelijke preventieve effect van het aansprakelijkheidsrecht
onvoldoende zijn werking op het gedrag van financiële ondernemingen kan laten
zien.462
Naast het signaal van de deelnemers aan mijn onderzoek dat de afwikkeling
van zorgplichtclaims te lang duurt, werd er nog een tweede gemeenschappelijk
gedeeld probleempunt aangedragen: het ontbreken van controle op het
458

Power 2004, p. 11.
Power 2004, p. 13-15. Power benoemt in zijn schrijven de uitwassen van de toepassing van
risicomanagement en duidt deze aan als secondary risk management. Oplossingen voor
het reduceren van secondary risk management ziet Power met name in de verankering van
experts in het proces van besluitvorming en risicoanalyse. Zie hiervoor ook Weggeman
2015.
460
Par. 5.2.2.3 sub b.
461
Par. 6.5.3.1.
462
Par. 7.2.10.
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afwikkelingsproces. Hiervoor zijn drie oorzaken aan te wijzen. De eerste bestaat
uit het, ondanks overeenkomen van een vaststellingsovereenkomst tussen
betrokken partijen, overhouden van een grote restcategorie klagers die gebruik
hebben gemaakt van de opt-out mogelijkheid.463 De tweede oorzaak betreft het
niet kunnen kwantificeren van de claimrisico’s die voortvloeien uit de
mogelijkheid voor klagers om van de opt-out mogelijkheid gebruik te kunnen
maken.464 Kwantificering van de claimrisico’s is noodzakelijk vanwege het
moeten voldoen aan aandeelhoudersbelangen en toezichtsvereisten.465 Als
laatste oorzaak voor het ontbreken van de controle op het afwikkelingsproces
werd onprofessioneel gedrag van claimentiteiten aangegeven. Deelnemers
noemden enkele concrete voorbeelden van dit soort gedrag, zoals het dreigen te
stappen naar de media nog voordat goed inzichtelijk is geworden wat de
gebreken zijn in de betreffende producten of dienstverlening en het causale
verband met de gestelde schade.466 Kortom: het mogelijk op ondeugdelijke
gronden onderhandelingen afdwingen. Gezien de grote verantwoordelijkheden
die deze entiteiten kennen op het functioneren van de financiële markten is het
meer dan noodzakelijk volgens een deelnemer om regulering op deze
organisaties toe te passen.467
Tijdens de bespreking van de probleemanalyse nuanceerde een deelnemer
ten slotte nog de wens van de anderen om tot een gecontroleerde aanpak van
massaclaims te kunnen komen. In zijn ogen is zo’n aanpak onrealistisch om in
de praktijk te verkrijgen en is het voor het bereiken van finale sluiting van een
zorgplichtclaim juist raadzaam om snel en professioneel door te pakken richting
een concrete oplossing.468 Het doorpakken en niet te lang blijven hangen in
discussies over feitelijke of juridische geschilpunten, behoort bij de beslechting
van zorgplichtclaims zoals nader toegelicht in paragraaf 2. Vanwege de
complexiteit van zorgplichtclaims en het feit dat een te lange
afwikkelingsprocedure extra kosten in de vorm van claimrisico’s kan opleveren,
is gezien de huidige omstandigheden van het geval, een responsieve evaluatie
een passende methode om zorgplichtclaims mee af te wikkelen.
De controle op het proces is vooral gewenst door verzekeraars tezamen met
een toezichthouder waarbij de doelstelling is gericht op stabiliteit van het
463

Interview 9, p.9 (deelnemer claimentiteiten) en interview 3, p. 5 (deelnemer verzekeraars).
Interview 4, p. 7 (deelnemer verzekeraars), interview 26, p. 10 (deelnemer
toezichthouders) en interview 15, p. 10 (deelnemer algemene adviseurs).
465
Onder aandeelhoudersbelangen in dit kader versta ik o.a. informatieverstrekking over het
proces en de inhoud van aanhangige claims in prospectussen inclusief een daarbij
behorende kostenberaming. Deze laatste beraming is ook noodzakelijk om aan prudentiële
vereisten te voldoen zoals opgelegd aan financiële ondernemingen vanuit Solvency II en
CRD IV.
466
Par. 5.2.3.3.
467
Interview 4, p. 8 (deelnemer verzekeraars).
468
Workshopverslag, p. 33.
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financiële stelsel. Deze twee (deel) actorgroepen hanteren beiden dezelfde
normatieve overwegingen van partijautonomie en de eigen verantwoordelijkheid
van de consument behorende voornamelijk bij de schuldcultuur.469 Opmerkelijk
vanuit dit denkkader is de wens van deze actorgroepen om claimentiteiten te
willen reguleren. Regulering staat namelijk ver af van het beginsel van
partijautonomie, het hechten aan de eigen verantwoordelijkheid en het bij deze
normatieve overwegingen behorende liberale gedachtengoed van de
schuldcultuur, inclusief de in de schuldcultuur belangrijk geachte vrije
marktwerking. Naast het beginsel van vrije marktwerking druist ook de controle
wens via beperking van de opt-out mogelijkheid bij een collectieve schikking in
tegen een liberaal beginsel met betrekking tot de individuele toegang tot het
recht.470
Mogelijk zorgen bij sommige (directe) beleidsbepalers onder de deelnemers
levende angsten, waaronder imagoverlies, aansprakelijkheidsrisico’s471 en het
niet voldoen aan aandeelhoudersbelangen,472 maar ook invloeden vanuit het
toezicht in het algemeen473 ervoor, dat het liberale denken vanuit de
schuldcultuurgedachte enigszins wordt aangetast. Of zelfs doet vervangen door
elementen uit de voorzorgcultuur zoals is toegelicht in met name paragraaf
5.2.2.3 sub b over het gemis aan benodigde expertise bij actorgroepen zoals
banken, verzekeraars en toezichthouders in het afwikkelingssysteem.
Het ontbreken van de mogelijkheid om een zorgplichtclaim finaal te kunnen
beslechten, wordt volgens de deelnemers aan mijn onderzoek voornamelijk
veroorzaakt door vier probleempunten:
1.
2.
3.
4.

De angst voor afbreukrisico’s onder de betreffende beleidsbepalers
Het prisoners-dilemma
Het feit dat falen grote effecten kent of dat geen enkele oplossing
zonder risico’s is
Een gemis van de verdiscontering van het maatschappelijk belang bij
het beslechten van de massaclaim

Wat betreft het eerste punt dienen de (directe) beleidsbepalers, die
verantwoordelijk zijn voor het ontstaan van het probleem en/of het veroorzaken
van de schade, de schuld niet op een ander af te (kunnen) schuiven. Deze
beleidsbepalers dienen de schuld in eerste instantie bij zichzelf te plaatsen, zoals

469

Zie par. 7.2.7, par. 7.2.4 en par. 3.3.
Ex art. 6 EVRM en art. 17 Gw.
471
Interview 2, p. 12 (deelnemer banken).
472
Interview 2, p. 10-11 (deelnemer banken).
473
Hierbij moet o.a. worden gedacht aan prudentiële toezichtvereisten m.b.t. het
kwantificeren van claimrisico’s op basis van o.a. Solvency II en CRD IV.
470
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in de schuldcultuur het uitgangspunt is.474 Alleen hierdoor kan het preventieve
effect van het aansprakelijkheidsrecht, de opvoedende waarde, optreden.475 Hoe
dit eventueel aanwezige afschuifproces kan worden gestopt, bespreek ik verder
in hoofdstuk 8 over conclusies en aanbevelingen. Begrijpelijk vanuit de
voorzorgcultuurgedachte, die in de huidige tijd steeds meer terrein wint ten
koste van de schuldcultuurcultuurgedachten zoals de focus op eigen
verantwoordelijkheid, is het afschuifproces van (directe) beleidsbepalers wel te
noemen. In de voorzorgcultuur heerst een grote angst onder deze leiders voor
afbreukrisico’s. Deze risico’s zijn ook grotendeels aanwezig, omdat elk besluit
dat maatschappelijke gevolgen kan hebben, in de voorzorgcultuur verantwoord
dient te worden aan de buitenwereld.476
Het prisoners-dilemma is een ander punt dat bijdraagt aan weerstand onder
beleidsbepalers om knopen door te hakken met betrekking tot ontembare
problemen zoals zorgplichtclaims. Wie als eerste actie onderneemt om
producten te herstellen en/of compensatie aan gedupeerde klanten uit wil delen,
kent een concurrentienadeel ten opzichte van andere leden van de sector. Ook
bestaat er voor de andere leden externe druk (via publieke opinie of de
rechtspraak) om ook dezelfde acties uit te voeren.477
Dat het afwikkelen van een zorgplichtclaim geen speeltuin is, hebben ook
enkele deelnemers aan mijn onderzoek aangegeven.478 De dynamiek leent zich
niet voor het maken van fouten omdat de kans dat je als bestuurder aansprakelijk
kan worden gesteld enorm is toegenomen zo meent een deelnemer.479 Hierdoor
zijn bestuurders voorzichtiger geworden in hun handelen. De verankering van
het maatschappelijk belang is een complex punt omdat volgens
geschilbeslechters dit punt lastig is om, zonder grondige aanpassingen in het
Wetboek van Burgerlijke Rechtsvordering, vorm te geven.480 Ook zou een
koerswijziging in de kernbeginselen van het Verbintenissenrecht hiervoor
noodzakelijk zijn.481 Ten slotte zorgt het incorporeren van het maatschappelijk
belang in de afwikkeling van zorgplichtclaims voor verregaande invloed van de
politiek op het resultaat van een juridische afwikkeling van een geschil.
Daardoor wordt de afwikkeling minder transparant. Vermindering van
transparantie in het proces is dan wel gewenst door verzekeraars en banken in
474

Par. 3.3.
Giesen 2008, p. 201-202 en Giesen 2013, p. 485-509 inclusief Del Guercio, Odders-White
& Ready 2015. Zie verder par. 7.2.10.
476
Mertens 2003, p. 25.
477
Interview 5, p. 12 (deelnemer verzekeraars).
478
Interview 2, p. 10 (deelnemer banken), interview 3, p. 14 (deelnemer verzekeraars) en
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Interview 2, p. 12 (deelnemer banken).
480
Par. 5.2.4.4.
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Par. 5.2.4.4.
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verband met de door hen genoemde gevoeligheden van zorgplichtclaims,482
maar doet afbreuk aan de effectiviteit van de preventieve werking van het
aansprakelijkheidsrecht.483 Hierdoor zorgt vermindering van transparantie
indirect voor een aanzuigende werking op de totstandkoming van regulering.484
Kortom: het vinden van een passende balans tussen de preventieve werking van
het aansprakelijkheidsrecht en toezicht is van groot belang om het
afwikkelingssysteem van zorgplichtclaims zo optimaal mogelijk te laten
functioneren. Hierop ga ik in het volgende hoofdstuk nader in.

482

Par. 5.2.4.1, par. 5.2.4.2. en par. 5.2.4.3.
Par. 7.2.10. Zie verder voor een nadere toelichting op het begrip ‘preventieve werking’
bijlage D.
484
Par. 7.2.1.
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6.

Oplossingen volgens betrokken actoren

6.1

Introductie

In dit hoofdstuk beantwoord ik de laatste deelvraag:
Hoe kunnen de bestaande problemen bij de afwikkeling van zorgplichtclaims
volgens de betrokken actorgroepen vanuit een praktisch en vanuit een
beleidsperspectief worden gereduceerd?
Behalve een gedeelde probleemanalyse zoals benoemd in hoofdstuk 5, heb ik uit
de verzamelde data mogelijkheden kunnen destilleren hoe de afwikkeling van
zorgplichtclaims volgens deelnemers aan mijn onderzoek nader vorm kan
krijgen. Gegeven de verschillende perspectieven van de betrokkenen,485 werden
tijdens het onderzoek naar de handelingstheorieën van de deelnemers heel
verschillende handelingsopties genoemd. Maar door de reconstructie van de
handelingstheorieën van actorgroepen konden deze aan elkaar worden
gerelateerd. Hierdoor ontstond zicht op oplossingsrichtingen die door
combinaties van actoren werden herkend en onderschreven. De
oplossingsrichtingen en daarbij behorende opties heb ik nader toegelicht via
opgedane inzichten op basis van literatuurstudies. Ook heb ik, om inzicht te
geven in de redenen waarom deelnemers voor bepaalde oplossingsrichtingen
kiezen of niet (en om begrip te kweken voor hun keuzes), de
oplossingsrichtingen en bijbehorende opties voor oplossingen geplaatst in het
licht van het denken over schade en schande in Nederland zoals omschreven in
hoofdstuk 3. Ik focus mij ten slotte voornamelijk op de drie door alle actoren
gedeelde oplossingsrichtingen. Dit doe ik omdat op basis hiervan het beste
aanbevelingen kunnen worden gegeven die kunnen bogen op draagvlak onder de
deelnemers in het actorenveld van zorgplichtclaims.

6.2

Gedeelde oplossingsrichting

Zoals aangegeven in het vorige hoofdstuk, zijn door de deelnemers aan mijn
onderzoek verschillende oorzaken voor de problematiek behorende bij
zorgplichtclaims aangedragen. Kort samengevat gaat het hier op drie gedeelde
probleempunten:
1.
2.

485

Het ontbreken van een snelle afwikkelingsprocedure;
Het ontbreken van een gewenste controle op het afwikkelingsproces;
en

Zie hiervoor hoofdstuk 7.
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3.

Het gemis van de waarborg om een duurzaam resultaat te kunnen
bereiken.

Van alle oplossingsrichtingen voor bovenstaande gedeelde probleempunten
stegen er drie boven het maaiveld uit. Deze drie oplossingsrichtingen betroffen:
1.

2.
3.

Het geven van meer armslag aan claimorganisaties, door aan hen de
mogelijkheid
toe
te
kennen
om
een
collectieve
schadevorderingsprocedure te voeren, met als voorwaarde dat deze
organisaties nader worden gereguleerd.
Een progressief optredende en creatief opererende toezichthouder op
het gebied van zorgplichtclaims.
Het waarborgen van expertise op het gebied van zorgplichtclaims en
daaraan gelieerde kennisgebieden binnen alle actorgroepen in het
speelveld van de afwikkeling van zorgplichtclaims.

Andere oplossingsrichtingen, en daarbij behorende opties, om de in het vorige
hoofdstuk besproken problematiek aan te pakken, bogen niet op voldoende
draagvlak binnen de deelnemers aan mijn onderzoek.
Een aantal van deze opties proberen in het algemeen te voorzien in het
bereiken van finale beslechting van zorgplichtclaims. Maar al deze opties bleken
volgens de meerderheid van de deelnemers binnen diverse actorgroepen
juridisch niet haalbaar of niet effectief genoeg om voor alle zorgplichtclaims
finale sluiting te bereiken. Hieronder bespreek ik eerst kort deze opties. Daarna
licht ik de drie door de deelnemers (opererend binnen diverse actorgroepen)
gedeelde en aangedragen oplossingsrichtingen voor de problematiek van
zorgplichtclaims nader toe. Ook verwerk ik daarbij enkele opties die niet door
de meerderheid van de deelnemers opererend binnen diverse actorgroepen
gedragen werden.

6.3

Niet gedeelde opties om een duurzaam resultaat te
kunnen bereiken

6.3.1
Algemeen
Door enkele deelnemers aan mijn onderzoek werden opties voor het finaal
beslechten van zorgplichtclaims genoemd die niet door de rest van de
deelnemers werden gedeeld. Deze opties bleken volgens de deelnemers niet
toereikend genoeg om claimrisico’s voldoende te reduceren. Ook al kon worden
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overgegaan op het daadwerkelijk voorbereiden van of het zich begeven in een
herstructureringsfase om een doorstart te kunnen maken. De meeste deelnemers
wensten niet in zo’n fase terecht te komen. Naast dit argument gaven vele
deelnemers nog andere redenen aan waarom zij twijfels hadden bij het toepassen
van door enkele onder hen genoemde opties om een finale sluiting van
zorgplichtclaims te bereiken. Deze redenen waren bijvoorbeeld de
‘bijwerkingen’ zoals het aanwakkeren van wantrouwen onder klanten of
financiers. Zo werd tijdens de georganiseerde Workshop duidelijk dat het
toepassen van de Interventiewet486 (en daarmee te vergelijken oplossingen zoals
de Bank and Resolution Directive (BRRD)487) niet door iedereen gedeeld werd,
omdat deze oplossing een aantal negatieve effecten kent op het noodzakelijke
vertrouwen in de werking van de financiële markten:

‘Er is natuurlijk een hele grote olifant in deze kamer [de
Workshop], omdat hier de [toezichthouder aanwezig is en dat] zal
ik … nog maar eens even benoemen. Er is natuurlijk nog altijd het
faillissementsrecht en dat is toch uiteindelijk het grote kanon dat
een aansprakelijk gestelde partij aan stelling zou kunnen brengen:
‘Ja jongens, jullie vragen dit wel allemaal van mij, maar ik kan
niet meer betalen dan dit’. Nou, daar kent de faillissementswet
middelen voor, waar dan een akkoord voor financiële
ondernemingen [voor nodig] is en daar fietst dan de Wft nog even
doorheen. Maar het punt is dat dat middel, met name voor
kredietinstellingen, veel erger is dan de kwaal, want op het
moment dat je de solvabiliteit aan de kaak gaat stellen dan ga je
daar al aan kapot.’488

Ook kent de toepassing van Interventiewet mogelijk botsingen met de
fundamentele rechten van de mens. Deze zijn te vinden in artikel 6 EVRM
(toegang tot het recht) en artikel 1 van het Eerste Protocol (EP) bij het EVRM
(bescherming recht op eigendom) zoals dezelfde hier boven geciteerde persoon
tijdens de georganiseerde Workshop heeft laten weten:

‘En dat is wel uiteindelijk, als je kijkt naar wat het vermogensrecht
voor beperkingen kan stellen, waar je dan niet meer aanloopt tegen
de fundamentele rechten die ik net heb genoemd, ja, dat kennen
486

Stb. 2012, 241. Met deze wet krijgt DNB de bevoegdheid om een bank of verzekeraar met
ernstige financiële problemen geheel of gedeeltelijk over te dragen aan een private partij.
487
Richtlijn 2014/59/EU.
488
Workshopverslag, p. 23.

171

159

we eigenlijk alleen nog maar ofwel het faillissementsrecht of het
matigingsrecht van de rechter. Maar dat kan je eigenlijk ook alleen
maar doen op het moment dat je echt kan aantonen dat als er meer
van je verlangd wordt, dat je kopje onder gaat. En dat is wel de
moeilijkheid voor financiële ondernemingen die het moeten
hebben van het vertrouwen. Daar raak je dus wel aan, met name
het systeem en verwante instellingen, de stabiliteit van het stelsel.
Dat is eigenlijk een argument dat niemand kan verdedigen.’489

De tekst van artikel 1 EP luidt in de officiële Nederlandse vertaling ais volgt:

‘Iedere natuurlijke of rechtspersoon heeft recht op het ongestoord
genot van zijn eigendom. Aan niemand zal zijn eigendom worden
ontnomen behalve in het algemeen belang en onder de
voorwaarden voorzien in de wet en de algemene beginselen van
internationaal recht. De voorgaande bepalingen tasten echter op
geen enkele wijze het recht aan, dat een Staat heeft om die wetten
toe te passen, die hij noodzakelijk oordeelt om het gebruik van
eigendom te reguleren in overeenstemming met het algemeen
belang of om de betaling van belastingen of andere heffingen of
boeten te verzekeren.’

Barkhuysen en Van Emmerik ondersteunen de bewering dat overheidsoptreden
in het kader van bijvoorbeeld de interventiewet moet voldoen aan de inhoud van
artikel 1 EP.490 Volgens hen kan worden geconcludeerd dat artikel 1 EP, met
name als gevolg van het ruime eigendomsbegrip en het feit dat het ook
bescherming biedt tegen op formele wetgeving gebaseerd ingrijpen in het
eigendomsrecht, een belangrijke betekenis heeft voor de Nederlandse
rechtspraktijk. Naast directe bescherming tegen aantasting van eigendom door
de overheid, eist het verdragsartikel ook bescherming van de staat tegen daarop
inbreuk makend handelen of nalaten van derden. In combinatie met artikel 14
EVRM, biedt artikel 1 EP op het brede terrein waarover het eigendomsrecht zich
uitstrekt, voorts ook bescherming tegen ongerechtvaardigde ongelijke
behandeling van gelijke gevallen.491 In dit laatste geval kan artikel 1 EP door
gedupeerde klanten van financiële ondernemingen door gebrekkige financiële
producten en dienstverlening als grondslag worden gebruikt om zich tegen een
door de Staat (toezichthouder en/of minister) opgestelde compensatiematrix te
489
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keren in het kader van de interventiewet of daar los van staand. Zo geeft ook een
geschilbeslechter in het kader van mijn onderzoek aan:

‘Ik zou het zelf niet in artikel 6 EVRM zoeken, maar in het Eerste
Protocol. Ik bedoel, het probleem is namelijk niet zozeer dat je
geen positie in de procedure hebt, het probleem is dat de overheid
gewoon zegt: ‘Wij pakken een deel van jouw vordering af’ en dan
zou ik vervolgens geneigd zijn om te zeggen: ‘Dat mag je doen als
een onderneming toch niet in staat is om de vorderingen te betalen,
want dan wordt iemand er ook niet beter van als je de zaak failliet
laat gaan’, dus ik ben erg voor dwangakkoorden, alleen moet je
daarbij dan wel zorgen dat je op systematisch verdedigbare reden
… de ene crediteur anders behandeld dan de ander. Als je dat niet
doet dan ga je ongelijkheid inbouwen en dan krijg je natuurlijk op
je kop.’492

Over de toepassing van het matigingsrecht en daarbij behorende
aansprakelijkheidsbeperking door de rechter in het kader van zorgplichtclaims,
zoals een deelnemer opperde,493 kan het volgende worden toegelicht:494
Artikel 6:110 BW schept de mogelijkheid aansprakelijkheid te limiteren bij
algemene maatregel van bestuur (AMvB). De mogelijkheid om
aansprakelijkheid te limiteren is in het leven geroepen vanwege de toename van
het aantal risicoaansprakelijkheden. De bestaande opvatting ten aanzien van
deze aansprakelijkheden, is dat ze doorgaans slechts acceptabel zijn wanneer het
mogelijk is zich daartegen te verzekeren.495 Het BW kent een aantal
risicoaansprakelijkheden die expliciet in de wet zijn genoemd. Een
risicoaansprakelijkheid is een vorm van aansprakelijkheid die niet gebaseerd is
op schuld of verwijtbaarheid, maar op een bepaalde rol, hoedanigheid of
kwaliteit.496 Artikel 6:110 BW biedt de mogelijkheid om op korte termijn
(zonder wetgevingsprocedure) in te spelen op problemen die op het punt van de
verzekerbaarheid kunnen optreden. Vóór dat moment kan in individuele
gevallen de rechterlijke matiging van artikel 6:109 BW worden gehanteerd. Ook
bij matiging ex artikel 6:109 BW ligt het voor de hand dat van deze
mogelijkheid eerder gebruik zal worden gemaakt in geval van aansprakelijkheid
492

Interview 22, p. 6 (deelnemer geschilbeslechters).
Workshopverslag, p. 23.
494
Deze toelichting op de toepassing van het matigingsrecht door een rechter in het kader van
zorgplichtclaims en de aanwezigheid van claimrisico’s is gebaseerd op Van Hattum 2014,
p. 124-126.
495
Zie Nieuwenhuis, Stolker & Valk 2011, p, 2577-2578.
496
Vgl. Stutterheim 1991, p. 3.
493

173

161

buiten schuld. Risicoaansprakelijkheid, in het bijzonder voor ernstige
ongevallen, kan leiden tot onvoorspelbare bedragen van schadevergoeding die
niet goed zijn te verzekeren. Limitering van zulke bedragen is een vorm van
‘wettelijke matiging’, teneinde de verzekerbaarheid te bevorderen.497 Van een
limitering van aansprakelijkheid bij algemene maatregel van bestuur krachtens
artikel 6:110 BW is tot op heden in Nederland nog geen gebruik gemaakt. In
Tekst en Commentaar bij artikel 6:110 BW498 wordt ook vermeld:
‘De mogelijkheid van limitering is niet beperkt tot bepaalde
aansprakelijkheidsgronden, waardoor het de mogelijkheid biedt
om alle slachtoffers van een bepaald voorval gelijk te behandelen.’

Uit de tekst van artikel 6:110 BW blijkt duidelijk dat een voorwaarde voor
limitering van aansprakelijkheid is, dat er een niet door de verzekering te dekken
aansprakelijkheid is ontstaan. De wetgever heeft daarnaast beoogd, dat van deze
mogelijkheid tot limiteren van de aansprakelijkheid slechts spaarzaam gebruik
zal worden gemaakt. Van risicoaansprakelijkheid, een aansprakelijkheid die
doorgaans door de verzekering gedekt wordt, kan onder meer sprake zijn in de
verhouding tussen werkgever en werknemer (artikel 6:170 BW) en in de
verhouding tussen een opdrachtgever en een niet-ondergeschikte (artikel 6:171
BW).
In de reeds bestaande rechterlijke uitspraken met betrekking tot
zorgplichtclaims, is tot nog toe nooit sprake geweest van
risicoaansprakelijkheid. De aansprakelijkheid van een verzekeraar komt in de
onderhavige gevallen niet voort uit zijn hoedanigheid of rol, maar uit schuld
(onrechtmatige daad – artikel 6:162 BW). Van een verzekerbare
aansprakelijkheid is in deze gevallen hoogstwaarschijnlijk geen sprake.
Aangezien de strekking van het artikel zich richt tot risicoaansprakelijkheden die
‘slechts aanvaardbaar zijn wanneer het mogelijk is zich daartegen te
verzekeren’, lijkt de toepasselijkheid van artikel 6:110 BW op
aansprakelijkheden voortkomend uit zorgplichtclaims zeer twijfelachtig. In
afwijking van het hierboven betoogde, stelt Asser/Hartkamp (6-II*2009) dat ‘de
mogelijkheid van limitering niet is beperkt tot buitencontractuele
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aansprakelijkheid, noch tot risicoaansprakelijkheid.’ Er worden hiertoe twee
redenen aangevoerd. Allereerst, dat ook limitering van een contractuele
(risico)aansprakelijkheid gerechtvaardigd kan zijn en anderzijds, dat een
aansprakelijkheid zowel op titel 6.3 als op contract, of zowel op schuld (artikel
6:162 BW – onrechtmatige daad) als op een bepaling inzake buitencontractuele
risicoaansprakelijkheid kan berusten. Gewezen wordt op de voorbeelden van het
door nalatigheid niet herstellen van een gebrekkige zaak en de in het
vervoersrecht gebruikelijke limiteringen. Dit komt ook terug in het Tekst &
Commentaar, waarin staat te lezen dat ‘de mogelijkheid van limitering niet is
beperkt tot bepaalde aansprakelijkheidsgronden’. In de Asser bundel wordt ook
het doel van limitering duidelijk: ‘limitering strekt tot het verzekerbaar maken
van bepaalde risico’s’. Dit kan gepaard gaan met een verzekeringsplicht. Ook
wordt duidelijk gemaakt dat uit de strekking van artikel 6:110 BW voortvloeit,
dat zij niet kan worden gebruikt om een reeds ontstane aansprakelijkheid te
beperken. Hoewel in Asser/Hartkamp dus wordt gesteld dat de mogelijkheid van
limitering wel degelijk ook openstaat voor andere vormen van
aansprakelijkheid, bijvoorbeeld voor aansprakelijkheid op grond van schuld of
op grond van contract, wordt ook aangegeven dat limitering strekt tot het
verzekerbaar maken van bepaalde risico’s. Dat laatste houdt de twijfel in stand
ten aanzien van de toepasselijkheid van limitering op de gevallen waarin
aansprakelijkheid zou worden vastgesteld bij zorgplichtclaims. Er wordt immers
ook hier weer de nadruk gelegd op het feit dat bepaalde risico’s verzekerbaar
zouden moeten zijn. Van de door Asser/Hartkamp bedoelde risico’s is in het
geval van bewust nalaten of bewust onrechtmatig handelen (dwaling,
misleiding, schending zorgplicht et cetera) geen sprake omdat het bij hen gaat
om schuld en het onbewust nemen van risico’s. Het is dan ook maar zeer de
vraag of het bewust aangaan van aansprakelijkheden (ook al is die bewustheid
nog niet bewezen, maar er wel aanwijzingen voor zijn dat deze bewustheid
aanwezig was) verzekerbaar zou moeten zijn en daarom op grond van artikel
6:110 BW voor limitering in aanmerking zou moeten komen.
Naast de twijfel over het succesvol kunnen toepassen van de beperking van
aansprakelijkheden voor veroorzakers van zorgplichtclaims en de toepassing van
het matigingsrecht door een rechter vanwege de mogelijke aanwezigheid van
opzet of grove schuld, zorgt volgens een deelnemer de toepassing van de
interventiewet er niet voor dat het juiste gedrag bij financiële ondernemingen, in
de zin van het kritisch naar je eigen organisatie kijken (of het preventieve effect
van het aansprakelijkheidsrecht), wordt bevorderd:
‘En op het moment dat je als financiële onderneming zou wegen:
‘Als de vraag echt tot aan mijn lippen stijgt door financiële claims,
dan kan ik altijd nog op een knop drukken’ of de rechter drukt op
een knop, waardoor die claims beperkt zijn, … dan kom je in de
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verleiding, dan is er minder reden om nog eens goed na te denken
over de vraag: ‘hoe ga ik die producten op de markt zetten of
[waarom juist] niet?’499

De materie lijkt zich tevens niet te laten vangen via de toepassing van bepaalde
juridische en/of fiscale constructies.500 De grootste vraag die onder de
deelnemers leefde, bleek te zijn hoe om te gaan met de opt-outers bij een
eventueel te treffen schikking, met de wens om deze algemeen verbindend te
verklaren. Deelnemers zochten naar oplossingen om zo snel mogelijk zoveel
mogelijk gedupeerde klanten te ‘vangen’ in een regeling die bindend is voor
iedereen:

‘… wat zou helpen is een eenvoudiger systeem, waarbij er minder
mogelijkheden zijn voor opt-out, met name met regelingen die iets
minder ambitieus zijn om dingen voor once and for all te regelen,
maar om dingen terug te brengen tot behapbare proporties. Dan
denk ik dat massa-afhandeling soms heel geschikt kan zijn. Maar
het moet snel zijn en ik denk ook dat er meer opvoeding voor
nodig is.’501

In eerste instantie werd gedacht aan het effectiever benaderen van gedupeerde
klanten, zodat deze zich sneller en beter zouden aansluiten bij een claimentiteit.
Bijvoorbeeld via effectievere informatieverstrekking vanuit de overheid waar de
verzekeraar in bovenstaand citaat ook al naar verwijst. Deze verzekeraar geeft
aan dat er een taak voor de politiek is weggelegd om de buitenwereld uit te
leggen dat oplossingen die zijn uitgevoerd voor het beslechten van een
zorgplichtclaim op een gegeven moment voldoende zijn. Wanneer de politiek
zich hiertoe bereid acht, zal de roep vanuit gedupeerde klanten om nog meer
geld te vragen via herstel- en/of compensatieacties, geen zoden meer aan de dijk
zetten:

‘Toen is de minister … gestart met het nemen van nadere
maatregelen, dat werd het ‘flankerend beleid’ genoemd. [Dit
betekende] dat je nog meer maatregelen neemt om de klant
499
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tevreden te stellen, los even van allerlei kostencompensaties. En
toen hebben wij op een gegeven moment gezegd, dat herinner ik
me nog goed: ‘Het moet eigenlijk nou een keer ophouden, want
het zit zo keurig netjes in elkaar, maar kennelijk gaan we de
panelen toch weer [ver]schuiven. Oké we gaan nog een stap
verder, we gaan in overleg met de politiek en de minister, maar we
willen ook dat hij [de minister] publiekelijk verkondigt dat dit
keurig geregeld is nu.’502

Een andere vorm van effectieve communicatie richting gedupeerde klanten om
ze te binden aan een getroffen regeling of zich überhaupt aan te sluiten bij een
claimentiteit, is het toepassen van gedragseconomische inzichten bij uitingen
van communicatie, zo werd door een claimentiteit geopperd:

Deelnemer 1: ‘De financiële drempel is er niet. Het is meer … ze
doen het niet, je moet ze uit hun luie stoel trekken, kennelijk.’
Interviewer: ‘Het is echt een cultuur en een [aan de] psychologie
gebonden issue.’
Deelnemer 1: ‘Ja, absoluut.’
Deelnemer 2: ‘Ja en zelfs [wanneer] we het de mensen zo
makkelijk [mogelijk] maken.’
Deelnemer 1: ‘Ja, om het geld hoeven de mensen het niet te laten.
Het kost niks, bij wijze van spreken, ze nemen geen risico, maar
waarom doen ze het niet? Dat vragen wij ons ook steeds af.
Waarom?’
Interviewer: ‘Ja, ik ben er ook mee bezig.’
Deelnemer 2: ‘Nou, laat het ons even weten. Nou, het zijn gewoon
heel veel dingen, dat is gewoon zo.’
Interviewer: ‘Ja, het hangt van heel veel factoren af. Maar het
voornaamste is dus echt. Ja, dat is misschien een aanrader voor
jullie om het boek ‘Khaneman’ te lezen.’
Deelnemer 2: ‘Khaneman?’
Interviewer: ‘Dat is een nobel prijswinnaar van psychologie en hij
beschrijft daarin zijn hele psychologische loopbaan en alle
onderzoeken die hij en andere wetenschappers op het gebied van
psychologie hebben verricht. En dat boek laat zien hoe mensen, als
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het ware, psychologisch beslissingen nemen en waarom ze wel of
niet in actie komen.’
Deelnemer 2: ‘Ja, maar waar heel de reclamemarkt [mee weg
loopt], natuurlijk. Waarom je wel of niet cola koopt.’
Deelnemer 1: ‘Hoe heet het boek?’
Interviewer: ‘Ons feilbare denken’. Het gaat eigenlijk over intuïtie
en over wat intuïtie precies [betekent voor in het keuzeproces van
mensen].’
Deelnemer 2: ‘Komt intuitie überhaupt wel om de hoek kijken?
Het wordt toch voor ons bepaald wat we wel of niet willen?’
Interviewer: ‘Ja, het is een heel ingewikkeld boek, maar [het]
behandeld op een gegeven moment ook hoe de financiële markten
werken en waarom mensen wel of niet actie ondernemen. Dus dat
is heel erg nuttig.’
Deelnemer 1: ‘Nee, het is een hele boeiende vraag. Het is net als
bij accupunctuur. Als je op de goede plek prikt, dan komen
mensen in actie. Maar als je erom heen prikt, dan doen ze niks.’

Omdat de in eerste instantie passieve klanten alsnog actief kunnen worden en al
dan niet wakker geschud door een claimorganisatie gebruik gaan maken van de
opt-out mogelijkheid bij een getroffen WCAM-schikking, werden door enkele
deelnemers rigoureuze maatregelen gevraagd om door de overheid te worden
toegepast.503 Deze maatregelen bogen niet op draagvlak onder de meerderheid
van de deelnemers om te worden toegepast. De redenen van gemis aan
draagvlak heb ik hierboven kort toegelicht.504 Maar omdat ze een onderdeel
vormen van bevoegdheden van de overheid (toezichthouders en/of minister van
Financiën) op het gebied van massaclaims, die een trigger kunnen vormen voor
een faillissement van een of meerdere financiële ondernemingen, licht ik ze
hieronder uitgebreider toe.
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6.3.2
Het toepassen van de Interventiewet
De eerste door een deelnemer aan mijn onderzoek in 2013 expliciet genoemde
oplossing voor het afwikkelen van zorgplichtclaims met claimrisico’s, waarbij
een faillissement het meest waarschijnlijke scenario is, betreft het toepassen van
de Interventiewet:

‘… een faillissement van een financiële instelling zal uiteindelijk
door de Interventiewet toch wel geprobeerd worden te
voorkomen.’505

Op 2012 is de Interventiewet in werking getreden. Op basis van deze wet
hebben DNB en de minister van Financiën extra bevoegdheden gekregen om in
te mogen grijpen wanneer financiële ondernemingen in zwaar weer zijn
gekomen. De bevoegdheden mogen worden aangewend wanneer een rechter
heeft ingestemd met een oordeel van DNB dat aan het criterium voor ingrijpen
is voldaan. DNB moet in dit kader oordelen dat er bij een bepaalde financiële
onderneming sprake is van: (i) tekenen van een gevaarlijke ontwikkeling met
betrekking tot het eigen vermogen, de liquiditeit, solvabiliteit of technische
voorzieningen van een bank of verzekeraar en (ii) dat redelijkerwijs is te
voorzien dat deze ontwikkeling niet voldoende of niet tijdig ten goede zal keren.
De bevoegdheden waarover in het kader van de Interventiewet wordt gesproken
voor DNB bestaan uit:
1.
2.
3.

De verkoop van de probleeminstelling aan een private partij door de
overdracht van aandelen.
De overdracht van de deposito’s van de probleeminstelling aan een
private partij met financiering van het depositogarantiestelsel.
De overdracht van activa en/of passiva van de probleeminstelling aan
een private partij. De splitsing van de probleeminstelling in een
good/bad bank wordt hiermee mogelijk.

De minister van Financiën kan op basis van de Interventiewet ingrijpen in de
interne
bevoegdheden
van
een
financiële
onderneming
en
vermogensbestanddelen of effecten van een financiële onderneming onteigenen.
De minister mag hiertoe besluiten wanneer er een ernstig en onmiddellijk gevaar
dreigt voor de stabiliteit van het financiële stelsel.
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Ten slotte kunnen wederpartijen van een financiële instelling op basis van de
Interventiewet contracten beëindigen en gelden uitgeleend aan deze instelling
opvragen. Dit kunnen zij doen zodra autoriteiten tot een ordelijke resolutie van
de instelling willen komen.
De Interventiewet is in 2012 opgesteld om noodlijdende financiële
ondernemingen, adequater dan voorheen mogelijk was, op te kunnen vangen. De
doelstelling van de wet is om besmettingsgevaar (systeemrisico’s) te
voorkomen. De Interventiewet was in lijn opgesteld met de in 2012 concept
beleidsvoorstellen ten aanzien van de resolutiemogelijkheden door de Europese
Commissie en de Financial Stability Board (FSB).506 Uiteindelijk is de
Europese Commissie in 2014 het eens geworden over een gemeenschappelijk
stelsel voor de ‘afwikkeling’507 van banken. Als een bank dreigt om te vallen,
zijn na 1 januari 2015 conform de BRRD ‘afwikkelingsautoriteiten’ bevoegd
maatregelen te treffen om een faillissement af te wentelen als de stabiliteit van
het financiële stelsel dat vergt. DNB is voor Nederland de aangewezen
afwikkelingsautoriteit. Maar per 1 januari 2016 is voor de grootste en meest
internationale banken binnen de Eurozone als afwikkelingsautoriteit de Single
Resolution Board (SRB) in Brussel (Single Resolution Mechanism of SRM)
aangewezen.508 Afwikkeling is te zien als een herstructurering die een doorstart
mogelijk moet maken.509 De BRRD is via de Implementatiewet Europees kader
voor herstel en afwikkeling van banken en beleggingsondernemingen in de
Nederlandse wetgeving geïmplementeerd.510

6.3.3
Herstel- en afwikkelingsplannen conform de BRRD
Conform de BRRD moeten banken een herstelplan opstellen ongeacht de
financiële situatie waarin zij zich bevinden. In deel A van de bijlage bij de
BRRD staat aangegeven welke informatie precies in het herstelplan moet
worden opgenomen. Jaarlijks dienen deze herstelplannen te worden geüpdatet en
gecontroleerd door DNB. De in de BRRD opgenomen nieuwe
afwikkelingsautoriteit moet voor iedere bank het afwikkelingsplan opstellen.
Een dergelijk plan bouwt voort op het herstelplan en bevat opties om een bank
af te wikkelen in een reeks van scenario’s.511 Uiteindelijk is het doel om een
draaiboek klaar te hebben liggen, aangeduid als living will, voor als het de
506
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verkeerde kant op gaat. De afwikkelingsplannen zijn geheim. De
afwikkelingsautoriteit in Nederland is gehuisvest in DNB. Deze autoriteit kent
een soort Chinese Wall tussen de operationele activiteiten van DNB en dat van
de afwikkelingsautoriteit zelf.512 De afwikkelingsautoriteit beoordeelt de
afwikkelbaarheid van een bank na raadpleging van de toezichthouders AFM en
DNB. Hierdoor is de Chinese Wall ook weer niet te dik vormgegeven. Voor de
te maken beoordeling geldt een checklist.513 Indien de afwikkelingsautoriteit
belemmeringen waarneemt voor afwikkeling in de herstelplannen, dan kan zij
aan de betreffende bank vragen om deze aan te passen. Ook kunnen vroegtijdige
interventiemaatregelen door zowel AFM als DNB worden getroffen wanneer
een bank ondanks preventiemaatregelen niet langer dreigt te voldoen aan de
kapitaalseisen van de Capital Requirements Directive IV (CDR IV).514 Te
denken valt bijvoorbeeld aan het benoemen van een curator ex artikel 1:76 Wft
of een bijzondere bewindvoerder ex artikel 1:76a Wft.515 Ook kan worden
gedacht aan het afstoten of ringfencen van bepaalde bedrijfsonderdelen.516
Wanneer afschrijving of omzetting van kapitaalsinstrumenten onvoldoende
soelaas biedt, kan worden besloten tot afwikkeling over te gaan indien:
1.
2.
3.

De bank faalt of dreigt te falen.
Een ‘private-sector-oplossing’ niet mogelijk is.
De afwikkeling en de daarvoor gekozen maatregelen in het algemeen
belang zijn.

Aan de laatste voorwaarde is voldaan wanneer afwikkeling noodzakelijk is voor
de stabiliteit van het financiële stelsel en met een liquidatie volgens de gewone
insolventieprocedure niet hetzelfde kan worden bereikt.517 De afwikkeling zal
uiteindelijk moeten plaatsvinden via het bail-in model.518 Dit model kan in de
kern worden samengevat als het meebetalen aan de redding van een falende
bank via afschrijving of conversie van schuldeisers. Het doel van dit model is
om de belastingbetaler te beschermen tegen de risico’s van het omvallen van
512

DNB heeft een aantal organisatorische maatregelen getroffen om de in de BRRD gewenste
onafhankelijke positie van de afwikkelingsautoriteit te waarborgen. Zie:
https://www.dnb.nl/nieuws/nieuwsoverzicht-en-archief/dnbulletin-2014/dnb309365.jsp,
(laatst gecontroleerd op 30 november 2016). Zie ook: Kamerstukken II 2014/15, 34208,
nr. 3 (MvT), p. 61.
513
Zie hiervoor deel C van de Bijlage bij de BRRD.
514
Richtlijn 2013/36/EU. De CDR IV is de implementatie van het Basel III-akkoord.
515
De AFM kan deze bevoegdheden inzetten in het kader van het door haar uitgevoerde
gedragstoezicht. Kamerstukken II 2014/15, 34208, nr. 3 (MvT), p. 40.
516
Zie hiervoor meer in par. 6.3.4.
517
Art. 32 lid 5, art. 31 BRRD en art. 18 lid 5 inlcusief art. 15 BRRD.
518
Kamerstukken II 2014/15, 34208, nr. 3 (MvT), p. 22.
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banken en de oorspronkelijke risicodragers in eerste instantie de kosten van het
redden van een falende bank te laten betalen.
Als laatste wil ik nog noemen dat in geval van grootbanken die ook
internationaal opereren, er overlap van bevoegdheden bestaat tussen de SRB en
de Nederlandse Staat. Deze overlap is ontstaan vanwege de overlap tussen
bevoegdheden uit de interventiewet en de BRRD. De praktijk zal moeten
uitwijzen hoe en door wie in zo’n geval een falende bank wordt gered.

6.3.4
Het toepassen van ringfencing
Ringfencing of het creëren van een bad bank of bad insurer betreft de
overdracht van aandelen in of vermogensbestanddelen van een probleembank of
verzekeraar, hetzij vermogen met betrekking tot maatschappelijke relevante
activiteiten (good bank of insurer), hetzij de schadelijk gebleken activa (bad
bank of insurer). Het kan een onderdeel zijn van of voorwaarde zijn voor de
toepassing van de interventiewet, zoals ik in paragraaf 6.3.2. kort heb toegelicht.
In zo’n geval gelden voor de toepassing van ringfencing dezelfde nadelen. Maar
ringfencing kan ook op zichzelf worden toegepast. Daarom behandel ik deze
oplossing apart van de vorigen. Alleen gelden in zo’n geval niet de voorwaarden
zoals opgenomen in de Bankwet ex artikel 3:45 BW of artikel 42 en 47 Fw en
loopt men bij het toepassen ervan het risico op vernietiging van de acties in
geval van het afstevenen op een faillissement door een curator achteraf op grond
van artikel 42 Fw (de faillissements-Pauliana). Andere minpunten, door
deelnemers aan mijn onderzoek genoemd voor het reduceren van claimrisico’s
bij de aanwezigheid van zorgplichtclaims via de toepassing van ringfencing,
betroffen het verliezen van de klantbinding en verantwoordelijkheden voor alle
klanten:
‘Ik denk dat ringfencing het failliet is van de financiële sector en
van verzekeraar x in het bijzonder, omdat als je daaraan gehoor
geeft, het hele gesprek geen zin heeft gehad. Want ik heb het
gehad over dat het onze klant is, het is onze verantwoordelijkheid.
Wij moeten het oplossen en wij moeten verder met die klanten,
want wij hebben langjarige producten en behalve dat ze bij ons
een beleggingsverzekering hebben, hebben ze bij ons ook een
pensioenproduct, hebben ze een schadeverzekering of een
hypotheek. Op het moment dat ik ga zeggen: ‘Jij moet achter het
hek, want ik kan mijn probleem met jou niet oplossen’, dan zie ik
niet [in hoe zo’n boodschap een bijdrage kan leveren aan het
noodzakelijke vertrouwen tussen klant en onderneming om te
kunnen blijven voortbestaan]. Ik denk dat [ringfencing] volstrekt
onnodig is. Ik denk dat als we met een wat grotere openheid,
zowel door de aanbieders, want daar begint en eindigt het altijd, te
kijken van wat is er nog te doen? En vervolgens in een wat
rustigere omgeving wordt gekeken naar deugt dit? Is dit een
oplossing en blijft dit binnen de bandbreedte die we met elkaar

182

170

afspreken? Dan denk ik dat die ringfencing volstrekt onnodig is.
En het effect ervan is zo dramatisch dat je wel erg ver heen bent
[wanneer je die optie toepast om een zorgplichtclaim te
beslechten].’519

6.4

Het vergroten van de macht van claimorganisaties in
ruil voor regulering

Claimorganisaties spelen vanaf de verankering van de collectieve
actieprocedure520 en de WCAM521 een steeds grotere rol bij de afwikkeling van
massaclaims. Omdat het speelveld vooralsnog privaatrechtelijk is vormgegeven,
fungeren zij als bewaker van de toegang tot het recht voor gedupeerde klanten
van een financiële onderneming. Maar de drempel voor hen, om de markt van
claimafhandeling te kunnen betreden en daar een effectief resultaat voor hun
achterban te bereiken, is hoog.522 Daarom dient volgens een overgrote
meerderheid van de deelnemers aan mijn onderzoek hun macht in het speelveld
van de afwikkeling van zorgplichtclaims te worden vergroot. Alleen via de
verlaging van de drempel voor toegang tot het recht voor claimorganisaties kan
er een level playing field met de andere stakeholders in het speelveld worden
bereikt. Het vergroten van de macht van claimorganisaties kan met name523
bijdragen aan het door de deelnemers gewenste versnellen van het
afwikkelingsproces en dit proces meer gecontroleerd laten verlopen.524
Opties om de macht te vergroten en tegelijkertijd het afwikkelingsproces te
versnellen kunnen volgens diverse deelnemers aan mijn onderzoek, zoals
voornamelijk claimorganisaties en geschilbeslechters,525 via ten eerste het
toestaan van een collectieve schadevorderingsactie worden vormgegeven:526
‘Het is nog niet wat het moet zijn. We hebben natuurlijk wel een
aantal mogelijkheden en die gebruiken we ook, soms tot
tevredenheid en soms niet tot tevredenheid. Maar de belangrijkste
519

Interview 29, p. 16-17 (deelnemer verzekeraars).
Zie par. 4.2.3.2.
521
Zie par. 4.2.3.3.
522
Zie par. 5.2.2.2.
523
Finaliteit van de beslechting van een massaal zorgplichtclaimgeschil kan met een
schadevorderingsactie voor een claimorganisatie ook dichter worden benaderd indien er
aan de uitspraak van een rechter in deze procedure een opt-out-situatie geldt. Maar ook in
deze situatie (net als bij toepassing van de WCAM-procedure) blijft de grootte van de
groep opt-outers een onzekere factor.
524
Zie hiervoor par. 5.2.2. en par. 5.2.3.
525
Interview 9, p. 2 (deelnemer claimentiteiten), interview 8, p. 13 (deelnemer collectieve
belangenbehartigers) en interview 18, p. 9 (deelnemer geschilbeslechters).
526
Zie voor meer tekst en uitleg m.b.t. de toepassing van een collectieve schadevordering par.
4.2.3.2.
520
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schakel die we missen is dat we niet collectieve schadevergoeding
in geld kunnen vorderen als gevolg van uitsluiting van de
invorderingsmogelijkheid van belangorganisaties van boek 3:305a
lid 3 BW. Dus vanwege die uitsluiting kunnen we eigenlijk niet
doen wat we eigenlijk zouden willen doen in de praktijk, als het
gaat om een geldvordering, om het voor collectieve consumenten
op te nemen en zo nodig naar de rechter te gaan om een
schadevergoeding af te dwingen.’527

Het invoeren van een collectieve schadevordering wordt ook door vele andere
actoren in het speelveld ondersteund zo blijkt uit literatuur- en
documentenonderzoek. Tijdens een consultatieronde van de wetgever met
betrekking tot het voorontwerp van het wetsvoorstel motie Dijksma hebben
velen zich voorstander getoond van de invoering van een collectieve
schadevordering.528 Ook in de wetenschappelijke literatuur wordt de invoering
van een collectieve schadevordering ondersteund.529
Daarnaast zijn goede financieringsmogelijkheden voor claimorganisaties
essentieel om het beoogde level playing field in het afwikkelingssysteem te
waarborgen, zo geven de claimorganisaties zelf aan, gesteund door
geschilbeslechters en de literatuur.530 Door enkele deelnemers zijn opties als nocure-no-pay genoemd531 die tot op heden verboden zijn om te worden toegepast
door advocaten:532
‘Maar even nog de toegang tot het recht, dat is wel interessant dat
je dat zegt. Want als wij er niet geweest waren [een op no-cureno-pay-basis werkende claimorganisatie], …, [dan] hadden al die

527

Interview 8, p. 2 (deelnemer collectieve belangenbehartigers).
Zie hiervoor de consultatiereacties van diverse actoren in het speelveld van de afwikkeling
van zorgplichtclaims via de volgende website:
https://www.internetconsultatie.nl/motiedijksma/reactie/7feaf37d-b03e-4c08-89454aeabea7039f, (laatst gecontroleerd op 2 juni 2017).
529
Zie o.a. Van Boom & Weber 2017.
530
Interview 9, p. 1 (deelnemer claimentiteiten), interview 12, p. 5 (deelnemer
geschilbeslechters en Workshopverslag, p. 13 inclusief: Tzankova 2012, p. 550.
531
Interview 9, p. 2 (deelnemer claimentiteiten) en interview 11, p. 18 (deelnemer
claimentiteiten).
532
Op dit moment is het toepassen van de no-cure-no-pay-constructie door de wetgever niet
toegestaan voor advocaten, andere rechtshulpverleners zonder advocatentitel mogen wel
op basis van no-cure-no-pay opereren. Zie gedragsregel 25 lid 2 en de Verordening op de
Praktijkuitoefening (onderdeel Resultaatgerelateerde Beloning), Stcrt. 2002, 125 en:
http://www.rechtsvordering.nl/no-cure-no-pay-advocaat (laatst geraadpleegd d.d. 7 maart
2016).
528
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mensen niks gedaan. Je kunt niet met je zaak naar een advocaat
gaan [dat is vaak veel te kostbaar].’533

Bij toepassing van no-cure-no-pay kan er tussen een rechtsbijstandverlener en
een klager worden afgesproken dat er niets behoeft te worden betaald bij een
verloren zaak. Bij winst rekent de rechtsbijstandverlener echter een hoger
uurtarief dan normaal en kan een klager duurder uit zijn dan in geval hij of zij de
no-cure-no-pay-clausule niet had geaccepteerd bij het aangaan van de
dienstverlening.534
In tegenstelling tot het opereren van no-cure-no-pay door advocaten, is het
onderbrengen van bij deelnemers aan een claimentiteit opgevraagde gelden in
een stichting en die stichting al dan niet laten opereren op basis van no-cure-nopay, wel toegestaan.535 Andere financieringsopties bestaan uit het volledig
splitsen van de financiering en de belangenbehartiging waarbij de advocaat of
het stichtingsbestuur gewoon wordt betaald op basis van reguliere door de
rechter gecontroleerde afspraken. De externe financiering wordt hierbij door een
financieringsmaatschappij verstrekt. Deze loopt dan de financiële risico’s van
het al dan niet slagen van de aanhangig gemaakte onderhandelingen en
juridische procedures. Maar in ruil hiervoor verkrijgt deze maatschappij wel een
bepaalde beloning waarbij onder andere de proceskosten worden meegenomen
in een schikking.536 Deze financieringsmaatschappijen en de beheerders ervan
kunnen worden aangemerkt als alternatieve beleggingsfondsen en vallen
daardoor mogelijk onder toezicht van de AFM.537
Een derde belangrijke optie om de macht van claimorganisaties te vergroten,
is het mogen inschakelen van rechtsbijstandsverzekeraars.538 Om vergelijkbare
waarborgen met betrekking tot het behartigen van het klantbelang te verankeren
in de dienstverlening via no-cure-no-pay door juristen zonder advocatentitel
werkend voor een collectieve belangenbehartiger of rechtsbijstandsverzekeraar,
is het volgens claimentiteiten een optie om het gebruik van no-cure-no-pay te
koppelen aan extra vereisten zoals die van de al opgestelde Claimcode:539

533

Interview 11, p. 4 (deelnemer claimentiteiten).
Voor nadere toelichting op het begrip no-cure-no-pay verwijs ik naar paragraaf 5.2.2.2. en
het begrippenkader in bijlage D.
535
Interview 9, p. 1 (deelnemer claimentiteiten).
536
Zie interview 10, p. 14 (deelnemer claimentiteiten).
537
Interview 10, p. 14 (deelnemer claimentiteiten). Zie verder: artikel 3 en 4 van de
Alternative Investmentfund Managers Directieve (AIFMD) en par. 7.2.2 onder uitleg van
het begrip third party funder.
538
Interview 12, p. 6 (deelnemer claimentiteiten) en interview 8 (deelnemer
belangenbehartigers).
539
Van Delden e.a. 2011.
534
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‘En als je dan zorgt dat het geldverkeer zou kunnen lopen via de
collectieve belangenbehartiger, dan kun je ook op basis van nocure-no-pay, binnen de terminologie van de Claimcode, op een
verantwoorde manier en zonder Amerikaanse toestanden,
waarvoor iedereen altijd bang voor is, gewoon heel verantwoord
bijdragen aan maatschappelijke rechtvaardigheid.’540

Het op enigerwijze reguleren van de claimentiteiten die zich bezig houden met
het afwikkelen van zorgplichtclaims, is een door vrijwel alle deelnemers aan
mijn onderzoek gedeelde oplossing om het afwikkelingssysteem te
optimaliseren. Toezicht en daarmee controle op het afwikkelingsproces, is in
hun ogen nodig wanneer de invoering van een collectieve schadevorderingsactie
wordt overwogen. Hun standpunt voor regulering wordt ondersteund door
wetenschappelijke onderzoeksresultaten.541 Deze onderzoeksresultaten laten
zien dat de naleving van de Claimcode door de claimentiteiten nog altijd tekort
schiet.542 Toezicht dient erop toe te zien dat uitwassen, in de zin van het niet
centraal stellen van de klant door de claimentiteiten, worden voorkomen. Ook
dient toezicht erop toe te zien dat financiële ondernemingen niet met
ondeugdelijke claims en/of een te grote verscheidenheid aan claimentiteiten,
waarmee ze in onderhandeling moeten treden, worden geconfronteerd.543 Over
de vraag hoe precies het toezicht op claimentiteiten dient te worden
vormgegeven bestond twijfel onder de deelnemers:
1.

Dient er toezicht voorafgaande aan het aangaan van een procedure
plaats te vinden?
‘… ik denk dat het in theorie mooi is om te zeggen dat de toetsing
vooraf moet, maar de vraag is of dat in praktijk te realiseren is.’544

2.

Als er toezicht (vooraf al dan niet achteraf de markttoegang) moet
plaatsvinden op claimentiteiten, hoe moet dan dit toezicht worden
vormgegeven? Via een aparte toezichthouder of bijvoorbeeld via
toetsing aan een al dan niet wettelijke verankering van de Claimcode?

540

Interview 9, p. 2 (deelnemer claimentiteiten).
Bauw & Van der Linden 2016, p. 30 en Bauw & Bruinen 2013.
542
Bauw & Van der Linden 2016, p. 30 en Bauw & Bruinen 2013.
543
Interview 9, p. 8-9 (deelnemer claimentiteiten), Interview 4, p. 8 (deelnemer verzekeraars),
interview 1, p. 9-10 (deelnemer banken), interview 22, p. 16-17, 18.
544
Interview 1, p. 10 (deelnemer banken).
541
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Een deelnemer aan het onderzoek heeft laten weten dat regulering van
claimentiteiten uiteindelijk neer zal komen op een vergunningstelsel:
‘Je zou het ook privaatrechtelijk kunnen doen met een waarborg
en dan dat je alleen maar zaken moet doen met een partij die dat
heeft, maar uiteindelijk kom je toch altijd bij een
vergunningsstelsel uit.’545

Over toezicht op claimentiteiten hebben deelnemers verder nog aangegeven dat
geschiktheidstoetsing van bestuurders en informatieverplichtingen richting de
aangeslotenen belangrijk is:

‘[Het zou mooi zijn wanneer] rechters die, als het een WCAM
afwikkeling zou kunnen worden, zich daarin een rol … toeeigenen. Die [rechters] kunnen bijvoorbeeld claimstichtingen van
te voren verder gaan toetsen op hun deskundigheid,
betrouwbaarheid, noem maar op. Daar is ook een Claimcode voor
ontwikkeld, maar die is niet in de wet verankerd.’546

Ook het hebben van een beheerst beloningsbeleid547 werd belangrijk bevonden
door een deelnemer aan het onderzoek:

‘… vanuit een ja, een rechterlijke toetsing. En ik vind dat de
manier waarop de beloningsstructuur geregeld is, vind ik ook erg
belangrijk.’548

Naast toezicht voorafgaande aan en/of na de markttoegang van claimentiteiten,
werd er door een enkele deelnemer (in casu een geschilbeslechter) gesproken
over de beperking van de toetreders tot de collectieve actieprocedure. Met de
invoering van deze beperking beogen deze deelnemers dat er uiteindelijk slechts

545

Interview 22, p. 18 (deelnemer geschilbeslechters).
Interview 5, p. 9 (deelnemer verzekeraars)
547
Zie voor een nadere tekst en toelichting op het begrip beheerst beloningsbeleid
Kamerstukken II 2013/14, 33964, nr. 3 (MvT).
548
Interview 1, p. 9 (deelnemer banken).
546
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één serieuze kandidaat overblijft om een collectieve schadevordering in te
mogen stellen:

‘Nee,
ik
zou
het
wel
goed
vinden
als
de
schadevergoedingsmogelijkheid er kwam, maar dan moet er een
heel pakket van maatregelen ook [worden ingevoerd]. Dan moet
ook bijvoorbeeld de mogelijkheid er zijn, waar we het net over
hadden. Dat je dus zegt van ‘Nou, een paar moeten er wachten en
andere gaan door.’ Dat is nou niet [het geval] en dan krijg je dus
dat degene die het hardste schreeuwt en het meeste stampij maakt
… voordringt, die krijgt dan eerst de zaak.’549

Op de optie van een verplichte voeging van zaken en een benoeming van een
zogenaamde lead plaintiff550 is echter ook kritiek geuit:

‘… dat is het met een lead plaintiff. Anderen mogen niet, dat [riekt
naar] monoplisering [van de markt]. Dat leidt ook weer tot allerlei
nare dingen. Je kan best meerdere stichtingen hebben natuurlijk,
ook weer niet te veel.’551

Maar overall kan worden geconcludeerd dat er door de deelnemers aan het
onderzoek weinig is gesproken over een wettelijke beperking van het aantal
claimorganisaties dat een collectieve actieprocedure mag gaan starten. Kritiek is
er ten slotte ook geuit op de totstandkoming en de inhoud van de Claimcode:
Deelnemer: ‘Kijk, wat die Claimcode doet. Kijk, in principe moet
je de dingen niet te veel willen reguleren, je wilt malafide clubjes
buiten beschouwing [laten] ... ’
Interviewer: ‘Het is op zichzelf goed, maar het is nog niet
volledig.’
Deelnemer: ‘Nou, we weten waar het vandaan komt.’

549

Interview 21, p. 10 (deelnemer geschilbeslechters).
Met een lead plaintiff bedoel ik een door de rechter aangewezen claimentiteit die als enige
namens een groep klagers met een gelijksoortig belang mag vertegenwoordigen in een
collectieve procedure ex art. 3:305a BW en/of art. 7:907 BW: Van Hattum 2014, p. 41.
Zie voor toelichting op het begrip ‘lead plaintiff’ ook het begrippenkader in bijlage D.
551
Interview 22, p. 17 (deelnemer geschilbeslechters).
550
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Deelnemer: ‘Ze willen gewoon zichzelf indekken, ze willen
zichzelf vrij spel geven om de volgende affaire weer op zo’n
manier, zoals ze dat in de Dexia-affaire hebben gedaan, zoals ze
het in de Woekerpolisaffaire gedaan hebben, om dat kunstje weer
uit te gaan halen. Dat is dus de Claimcode.’
‘Maar kijk, als ze dan toch vinden dat het allemaal zo netjes moet
gebeuren, laat ze dan rekening en verantwoording afleggen van de
inkomsten en uitgaven van de stichting Leaseverlies en de
stichting EGA-lease. Hoeveel geld is er binnengekomen? Hoeveel
gelden gaan naar de heer Lemstra, naar meneer Schonewille en
naar al die anderen? Verliespolis precies hetzelfde. Er is een hoop
binnengekomen volgens de verzekeringsmaatschappijen, hoeveel?
Waar is het heen gegaan? Maar dat wordt in de Claimcode niet
behandeld. Dat mag verborgen blijven. Naja, als je dan toch
transparant wilt zijn, begin dan met dat soort dingen, vinden wij.
Het zijn foute mensen.’552

Maar er blijft onder financiële ondernemingen, en in het specifiek de
verzekeraars, twijfel bestaan over het optuigen van extra reguleringsvereisten
voor claimentiteiten, in ruil voor het toekennen van een collectieve
schadevorderingsactie. De twijfel wordt vooral gevoed door de mogelijke
prudentiële consequenties na het toestaan van deze mogelijkheid:

Deelnemer: ‘Ik zou me best kunnen voorstellen dat je zegt dat
onder bepaalde voorwaarden men bijvoorbeeld die bestuurders
van zo’n stichting gaat toetsen op deskundigheid. Ja hoor. En
nogmaals, in ruil daarvoor krijgen ze, wat mij betreft, en daar kan
jij helemaal los op gaan, klusjes. Dus een andere stevige positie en
daar heeft de financiële sector alleen maar belang bij.’553

Interviewer: ‘Zou je dan de positie aandurven gaan dat zij schade
mogen gaan verhalen? Dat de aansprakelijkheid aan schade wordt
gekoppeld? Of zou je dat dan niet willen? …’
Deelnemer: ‘Ja, dat is een hele lastige en dat vinden financiële
instellingen natuurlijk dood eng.’
Interviewer: ‘Waar ben je dan bang voor als onderneming, als
financiële instelling?’

552
553

Interview 11, p. 16 (deelnemer claimentiteiten).
Interview 4, p. 8 (deelnemer verzekeraars).
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Deelnemer: ‘Ja, als financiële instelling ben je bang voor een
enorm grote claim en daar[bij] zit natuurlijk ook het probleem met
de voorzieningen. Dat je als er een procedure loopt, je allerlei
voorzieningen moet gaan nemen. En dat is wel grappig ja, nu ik
erover nadenk. Het is ook, en dat is een ander aantrekkelijk punt
aan het verdeel- en heers-systeem zoals je dat nu hebt, dat je ook
wat makkelijker met je voorzieningen om kan gaan, want je hebt
een procedure tegen meneer Jansen en die procedeert voor 2 ton
en meneer Pietersen voor 50.000. En als ik met een stichting zou
gaan praten die aansprakelijkheid kan vaststellen voor slechte
voorlichting rondom beleggingsverzekeringen en die heeft ook de
positie om een oordeel te kunnen vragen over de intrinsieke
aansprakelijkheid van nou, we hebben nu nog 60.000 actieve
polishouders bij beleggingsverzekeringen. Ja, misschien gaat
[onze accountant] dan misschien tegen mij zeggen van ja, meneer
[x], dan moet u een voorziening nemen voor weet ik veel hoeveel.
Dus dat is ook nog een punt.’554

Dat claimentiteiten en collectieve belangenbehartigers (dus claimorganisaties)
wel een stevige rol moeten hebben bij de afwikkeling van zorgplichtclaims werd
door een bank aan mijn onderzoek ten slotte benadrukt. Claimorganisaties
moeten niet teveel in hun optreden worden belemmerd via extra toezicht,
financieringsbelemmeringen en/of beperkte markttoegangsvereisten:

‘Aan de andere kant heb je ook, denk ik, als financiële instelling
belang bij het feit dat die claimstichtingen bestaan, omdat juist dat
natuurlijk je ertoe kan brengen dat je zaken efficiënt kunt
afwikkelen zonder al die individuele procedures te hoeven doen,
dus het is een beetje… het blijft zoals zo vaak een afweging.’
‘Ik denk dat als je kijkt naar de ervaringen …er grote verschillen
bestaan. Er zijn echt extreem grote verschillen. Als je hoort zijn er
links en rechts redelijk [wat] bonafide stichtingen, maar er zijn
ook stichtingen waar ik grote vraagtekens bij plaats.’555

In het Verenigd Koninkrijk hebben banken en verzekeraars zich ook uitgelaten
over het nut en de noodzaak van claimorganisaties op de massaclaimmarkt. Zo
gaf in het kader van een onderzoek hiernaar een grote bank aan dat:

554
555

Interview 4, p. 8-9 (deelnemer verzekeraars).
Interview 1, p. 9 (deelnemer banken).
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‘CMCs (claimorganisaties) have an important role to play in
enabling consumers to seek redress across a range of sectors.’556

In het Verenigd Koninkrijk557 is de markt voor claimorganisaties sterk gaan
groeien nadat het no-cure-no-pay-verbod werd opgeheven. Om onder andere
agressieve marketing technieken van claimorganisaties tegen te gaan en het
klantbelang bij het opereren van de claimorganisaties te waarborgen, is in het
Verenigd Koninkrijk gekozen voor een publiekrechtelijk orgaan dat toezicht
houdt op claimorganisaties vanaf hun markttoegang (‘claimregulator’). In 2016
is er een rapport verschenen waarin wordt aangegeven dat het nog altijd
noodzakelijk is om de bevoegdheden van de claimregulator uit te breiden. De
redenen die hiervoor worden aangedragen bestaan voornamelijk uit de
aanwezigheid van agressieve marketingtechnieken die door de claimorganisaties
worden toegepast.558 Deze technieken zorgen voor onnodig veel wantrouwen op
o.a. de financiële markten van klanten richting hun bank of verzekeraar. Dit
heeft de Financial Conduct Authority (FCA)559 in een gepubliceerd
onderzoeksrapport laten aantonen.560

6.5

Een progressief optredende en creatief opererende
toezichthouder op het gebied van massaclaims

6.5.1
Introductie
Steeds vaker worden de financieel toezichthouders AFM en DNB
geconfronteerd met zaken die kunnen leiden tot zorgplichtclaims of met de
gevolgen van die claims.561 Zoals in de inleiding van dit boek aangegeven,
556

Claims management Regulation Review 2016, p. 22.
Beperkt tot Engeland en Wales. Zie: https://www.gov.uk/government/groups/claimsmanagement-regulator#role, (laatst gecontroleerd op 9 december 2016).
558
Claims management Regulation Review 2016, p. 5-6.
559
https://www.fca.org.uk/, (laatst gecontroleerd op 11 januari 2017).
560
Rowe, Holland & Wootton 2015.
561
Voorbeelden van dit soort situaties zijn o.a.: De Woekerpolisaffaire waarbij de AFM wordt
gevraagd toezicht uit te oefenen op het flankerend beleid en later het activeringsproces
van gedupeerde klanten van verzekeraars ex artikel 81b BGfo en art. 8:7 Nrgfo. De
Aandelenlease-affaire waarbij een uitgelekt door de AFM opgesteld feitenrapport de
aanleiding is voor het aanvangen van onderhandelingen tussen claimorganisaties en
Dexia. De DSB-affaire waarbij DNB als mede-veroorzaker van schade aan gedupeerde
klanten wordt aangewezen. De Rentederivatenaffaire waarbij de AFM actief een rol
oppakt om zowel productherstelmaatregelen te bewerkstelligen als compensatie voor
geleden schade door gedupeerde klanten van banken en ten slotte de Boeterente-affaire
waarbij de AFM met de betreffende claimorganisatie en banken een overeenkomst opstelt
557
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dragen de aanwezige zorgplichtclaims bij aan aanhoudend wantrouwen en
instabiliteit op de financiële markten met in sommige gevallen zelfs een
faillissement van een of meerdere financiële ondernemingen tot gevolg. Deze
effecten van zorgplichtclaims op de financiële markten raken direct de
doelstelling en missie van beide toezichthouders.562 Hierop is door een grote
verscheidenheid aan deelnemers aan mijn onderzoek aangegeven dat er een rol
is weggelegd voor het toezicht bij de afwikkeling van zorgplichtclaims.563 Deze
deelnemers geven aan dat een toezichthouder via zijn optreden een bijdrage kan
leveren aan de versnelling en daarmee ook het reduceren van de kosten van het
afwikkelingsproces (bijvoorbeeld de advocaatkosten). Ook kan een
toezichthouder een bijdrage leveren aan het vormgeven van de noodzakelijke
controle op het proces. De controle kan plaatsvinden via bijvoorbeeld toezicht
op claimorganisaties, of door middel van het opzetten en begeleiden van een
afwikkelingsproces, via het geven van een aanwijzing op basis van formele
handhaving of informele beïnvloeding. Ook is een financiële toezichthouder
mogelijk een actor die de gewenste finale sluiting kan bewerkstelligen. Hij kan
de belangen van alle stakeholders bij de afwikkeling van zorgplichtclaims in
acht nemen en daarmee er draagvlak in de samenleving voor creëren. Hiermee
kan een toezichthouder vraagstukken over solidariteit in zijn
afwikkelingsactiviteiten betrekken.564 Dit in tegenstelling tot een rechter die
gebonden is aan het afwegen van slechts de belangen van de procespartijen.565
Ook kent de rechter het gemis aan financiële middelen, capaciteit, kennis en

om de rollen m.b.t. schadecompensatie te verdelen. Zie: www.google.nl (zoektermen
betreffende affaires).
562
Zie voor de doelstelling van DNB: Art. 1:24 lid 1 en voor die van AFM: art. 1:25 lid 1
Wft. Zie voor een toelichting op de missie van de AFM: https://www.afm.nl/nl-nl/overafm/werkzaamheden/strategische-doelstellingen, (laatst gecontroleerd op 10 februari
2017) en voor een toelichting op de missie van DNB: https://www.dnb.nl/over-dnb/onzemissie/index.jsp, (laatst gecontroleerd op 10 februari 2017).
563
Interview 1, p. 14 (deelnemer banken), interview 4, p. 17 en 19 (deelnemer verzekeraars),
interview 5, p. 10 en 12 (deelnemer verzekeraars), interview 6, p. 12 (deelnemer banken),
interview 8, p. 6 (deelnemer collectieve belangenbehartigers), interview 11, p. 19
(deelnemer claimentiteiten), interview 12, p. 8 (deelnemer claimentiteiten), interview 18,
p. 15 (deelnemer geschilbeslechters), interview 20, p. 18 (deelnemer geschilbeslechters),
interview 21, p. 13 (deelnemer geschilbeslechters), interview 22, p. 10-11 (deelnemer
geschilbeslechters), interview 23, p. 16 (deelnemer claimentiteiten), interview 24, p. 12
(deelnemer collectieve belangenbehartigers), interview 25, p. 4 en 9 (deelnemer
toezichthouders), interview 26, p. 2-3 (deelnemer toezichthouders), interview 28, p. 13
(deelnemer verzekeraars), interview 29, p. 17-18 (deelnemer verzekeraars) en
Workshopverslag, p. 22-23.
564
Interview 4, p. 18 (deelnemer verzekeraars).
565
Par. 5.2.4.4.
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ervaring om zorgplichtclaims finaal te beslechten.566 Ten slotte kan een
toezichthouder de, onder actorgroepen aanwezige gevoelige zaken (zoals
concurrentiegevoelige (product)informatie, soliditeitskwesties en mogelijk fusieen overnamegesprekken), achter gesloten deuren behandelen. Op deze manier
kan een toezichthouder ervoor zorgen dat gevoelige zaken geen obstakel
behoeven te vormen voor het bereiken van een schikking.567
Maar een toezichthouder heeft bij de invulling van zijn rol met betrekking tot
zorgplichtclaims, net als de rest van de actorgroepen, te maken met de opkomst
van de voorzorgcultuur en de daarbij behorende vraag hoe hij schade door
gebrekkige producten en niet passende dienstverlening kan voorkomen.
Autoriteit kent een toezichthouder in de voorzorgcultuur niet vanzelfsprekend.
Deze moet hij verdienen. Hij is uiteindelijk in de ogen van de samenleving
verantwoordelijk voor het ontstaan van de schade, die vaak door zijn eigen
onder toezicht staande instellingen wordt veroorzaakt. Zijn handelen ligt
hierdoor continu onder een vergrootglas dat wordt gehanteerd door de politiek
en de media.568 Hierdoor is een rol op het gebied van zorgplichtclaims voor een
toezichthouder niet gemakkelijk om in te vullen, maar het weigeren van
invulling geven aan en zich actief begeven op het afwikkelingsterrein van
zorgplichtclaims lijkt ook geen optie.569
Hieronder ga ik nader in op de door de deelnemers aan mijn onderzoek
aangegeven opties om de rol voor een financiële toezichthouder vorm te geven
bij het afwikkelen van zorgplichtclaims. Ik geef daarbij eerst aan hoe de
toezichthouder
informele
beïnvloedingstechnieken
en
handhavingsmogelijkheden op basis van de huidige bevoegdheden kan
toepassen. Ten slotte ligt ik de door de deelnemers aan mijn onderzoek nader
566

Brief Raad voor de rechtspraak aan de minister van Veiligheid en Justitie, advies
wetsvoorstel Afwikkeling massaschade in een collectieve actie, ref. 538587, d.d. 23
oktober 2014, p. 18-19. Zie hierover meer in par. 6.5.4.2. sub a.
567
De gevoeligheid bestaat uit de aanwezigheid van koersgevoelige informatie (KGI) bij de
afwikkeling van de meeste zorgplichtclaims waardoor bij het openbaar beslechten van
zaken met dit soort informatie er ongecontroleerde schommelingen in aandelenkoersen
zich voor kunnen doen met mogelijk schade voor andere actoren tot gevolg. Ook is er bij
de afwikkeling van zorgplichtclaims sprake van concurrentiegevoelige informatie
waardoor actoren het achter gesloten deuren beslechten van zorgplichtclaims prettig
achten. Zie par. 5.2.4.2. Onder koersgevoelige informatie versta ik informatie die concreet
en niet openbaar is, waarvan verwacht mag worden dat zij, indien bekend, een significatie
invloed zal hebben op de desbetreffende koersen (bijvoorbeeld die van aandelen).
568
In de voorzorgcultuur is het voorkómen van schade de eerste prioriteit. Het is de plicht van
degenen die eindverantwoordelijk zijn voor de maatschappelijke systemen die de schade
veroorzaken zoals een toezichthouder. Aldus Pieterman 2008, p. 64.
569
In ieder geval dient een toezichthouder op de financiële markten zich bij het uitoefenen
van zijn bevoegdheden te beseffen en rekening te houden met het feit dat private acties op
het gebied van zorgplichtclaims de handhavingsacties en de beïnvloedingsstrategieën van
een toezichthouder beïnvloeden. Ze staan in wisselwerking tot elkaar. Zie: Hensler,
Hodges & Tzankova 2016, p. 399.
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genoemde opties toe voor verkrijging van nieuwe bevoegdheden, om in geval
van het niet werken van de huidige mogelijkheden alsnog een zorgplichtclaim
snel, duurzaam en met een finaal resultaat te kunnen doen beslechten. Daarbij
plaats ik zijn handelen tevens in de context van de opkomende voorzorgcultuur
zoals ik nader heb toegelicht in hoofdstuk 3 paragraaf 3.5.

6.5.2

Opties voor invulling van de rol van een toezichthouder op
basis van zijn huidige bevoegdheden
Allereerst gaven diverse deelnemers aan dat een toezichthouder al een rol heeft
of kan oppakken op basis van zijn huidige bevoegdheden en
beïnvloedingstechnieken bij de afwikkeling van zorgplichtclaims gevraagd of
ongevraagd. Deze rol bestaat volgens de deelnemers uit:
1.

Het opereren als stimulator via het publiceren van
feitenrapporten voor privaatrechtelijke afwikkeling
Een toezichthouder kan volgens deelnemende claimorganisaties via de
publicatie van rapporten, waarin het achterliggende probleem van bepaalde
gebrekkige producten en/of niet passende dienstverlening wordt omschreven, de
afwikkeling van zorgplichtclaims via het privaatrecht bevorderen:570
‘Als je kijkt naar de manier waarop het [bij de ACM] is geregeld,
komt er eerst een publiekrechtelijke uitspraak dat er sprake is van
kartelvorming en wordt [er] vervolgens geroepen dat dat de
opmaat kan zijn om individuele schade te verhalen. Dat is op zich
een heel mooi systeem, omdat je in die zin de hele discussie over
de aansprakelijkheid min of meer kwijt bent, omdat er al is
vastgesteld dat er sprake is van kartelvorming. Dat zou
bijvoorbeeld bij de AFM ook veel meer kunnen, dat er een boete
wordt opgelegd vanwege misleidende reclame of verzin het
allemaal maar …. Of productaansprakelijkheid, allemaal vanuit de
publiekrechtelijke taak ingestoken. Wat dan vervolgens de opmaat
kan zijn voor mensen die zo’n product hebben gekocht [om] op
basis daarvan schade te verhalen.’571

Zoals in bovenstaand citaat ook is aangegeven, zou het volgens
claimorganisaties goed zijn wanneer de rapporten over gebrekkige producten
en/of dienstverlening van financiële ondernemingen direct kunnen bijdragen aan
het invullen en/of aantonen van een onrechtmatige daad en daarmee de opmaat
vormen voor schadevergoeding:
570

Interview 9, p. 13 (deelnemer claimentiteiten), interview 10, p. 22 (deelnemer
claimentiteiten), interview 12, p. 8 (deelnemer claimentiteiten), interview 18, p. 15
(deelnemer geschilbeslechters) en interview 23, p. 16 (deelnemer claimentiteiten).
571
Interview 9, p. 13 (deelnemer claimentiteiten).
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‘… de droom van iedere ‘plaintiff bar council’ is natuurlijk dat
onzorgvuldigheden in de productontwikkeling een zelfstandige
onrechtmatige daad op kunnen leveren.’572

Publiekrechtelijke schendingen door financiële ondernemingen kunnen in
Nederland niet direct een civielrechtelijke onrechtmatige daad opleveren, op
basis waarvan een gedupeerde klant in een privaatrechtelijke procedure
schadevergoeding voor geleden schade kan vragen aan de veroorzaker ervan.
Dit is bepaald in artikel 1:23 Wft. Hiervoor zijn de omstandigheden van het
geval bepalend. Deze omstandigheden van het geval kunnen alleen via het
privaatrecht worden vastgesteld en beoordeeld. In andere landen wordt wel een
zogenaamd ‘civiel effect’ toegekend aan door een toezichthouder op basis van
goed gefundeerd onderzoek aangetoond causaal verband tussen schade en
gebreken in financiële producten en dienstverlening. Zie hiervoor bijvoorbeeld
Ierland. De Ierse Centrale Bank kent een aantal bevoegdheden met betrekking
tot klachten. Aan de inhoud van de bij deze bevoegdheden horende
onderzoeksrapporten wordt een civiel effect toegekend.573

2.
Het toetsen of controleren van productherstelacties
Voor productherstelacties heeft toezichthouder AFM zowel voor
beleggingsverzekeringen als voor rentederivaten een bepaalde norm opgesteld
waaraan de betreffende financiële ondernemingen zich dienen te conformeren.
Voor beleggingsverzekeringen is de betreffende norm sinds 21 juli 2015
volledig vastgelegd in formele regelgeving.574 De regelgeving heeft tot doel om
cliënten met een beleggingsverzekering aan te zetten om tot een weloverwogen
keuze te komen, dit met betrekking tot die beleggingsverzekering.575
In geval van rentederivaten is een advies gepubliceerd door de AFM in
februari 2014.576 Door middel van dit advies zijn banken in eerste instantie
aangespoord om verbeteracties met betrekking tot hun dienstverlening inzake
572

Interview 10, p. 22 (deelnemer claimentiteiten).
Zie voor een overzicht van de betreffende bevoegdheden van de Ierse Centrale Bank:
http://www.irishstatutebook.ie/eli/2013/act/26/enacted/en/html, (laatst geraadpleegd op 19
april 2017). Zie voor het civiele effect van een schending van de toezichtsvereisten voor
een onder toezicht staande instelling section 44 van de Central Bank (Supervison and
Enforcement) Act 2013.
574
Art. 81b BGfo met inwerkingtreding per 18 juli 2015 jo. art. 8:7 Nrgfo met
inwerkingtreding per 21 juli 2015.
575
http://www.afm.nl/nl-nl/nieuws/2015/juli/wijziging-nrgfo (laatst gecontroleerd op 18
augustus 2015).
576
AFM Aanbevelingen Rentederivatendienstverlening 2014.
573
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rentederivaten aan het mkb in gang te zetten.577 De AFM heeft naast de in eerste
instantie toegepaste informele beïnvloeding inzake rentederivaten, wettelijke
mogelijkheden om op te kunnen treden. De eerste betreft het wettelijk kader
over passende dienstverlening en de tweede betreft het wettelijk kader met
betrekking tot integere en beheerste bedrijfsvoering waaronder dossieropbouw.
Vanwege gebreken in de organisatiestructuur van de AFM heeft deze organisatie
niet gehandhaafd op de wettelijke normen.578 Wel is een Commissie van Wijzen
in het leven geroepen om een overeenkomst te bereiken tussen banken, FIN,
AFM, DNB en claimorganisaties voor het compenseren van gedupeerde klanten
op basis van de gebreken in de toegepaste dienstverlening en
productvormgeving van een renteswap.579

3.

Het opstellen van een door iedere betrokken actor te hanteren
afwikkelingsnorm
Deze invulling van de rol, aangegeven door een verzekeraar, betreft het
opstellen van een door iedere betrokken actor te hanteren afwikkelingsnorm
zoals in het vorige punt nader is toegelicht in het kader van de afwikkeling van
de mkb-rentederivatenproblematiek:580

‘Deelnemer: Ik denk dat zijn [toezichthouder x] taak niet alleen is
te signaleren wat er in de jaren ’80/’90 misschien niet helemaal
goed is gegaan, maar ook het in zijn geheel bijdragen aan een
oplossing. En die oplossing, nogmaals, moet eruit bestaan dat wij
klanten informeren over wat na alle verbeteringen, na alle
overeenkomsten, na aanbevelingen van de Ombudsman, na…etc.
[Toezichthouder x zou er moeten zijn] om te helpen om dus de
norm te bepalen van waar we vandaag de dag aan moeten
voldoen.’
Interviewer: ‘Oké.’
577

http://www.afm.nl/nl-nl/professionals/nieuws/2014/feb/aanbevelingen-rentederivaten
(laatst gecontroleerd op 18 augustus 2015).
578
Alvarez & Marsal 2016. Ook trekt de AFM lessen uit de inhoud van het
onderzoeksrapport. Zie hiervoor: https://www.afm.nl/nlnl/professionals/nieuws/2016/jun/rapport-toetsing-rentederivaten, (laatst gecontroleerd op
23 november 2016).
579
In het begin van 2016 is een onafhankelijke derivatencommissie in het leven geroepen
door de minister van Financiën op advies van de AFM die met banken en andere
stakeholders zoals claimorganisaties diende te gaan onderhandelen over een toe te passen
herstelkader. De derivatencommissie bestond uit een drietal deskundigen: Ben Knüppe,
Theo Kocken en Rutger Schimmelpenninck. Zie verder:
http://www.derivatencommissie.nl/over/, (laatst gecontroleerd op 23 november 2016).
580
Zie voor een voorbeeld van een generieke norm voor compensatie van geleden schade:
Knüppe, Kocken & Schimmelpennick 2016.
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Deelnemer: ‘en [toezichthouder x] dient ook een, dankzij de
rechter op te stellen, objectief handvat te bieden van hoe men [de
sector] [naar de gebrekkige producten en/of niet passende
dienstverlening uit het verleden] moet kijken.’581

4.

Het waarborgen van een adequate uitvoering van het interne
klachtenafwikkelingsproces bij banken, verzekeraars en
tussenpersonen
Zoals in het vorige punt al kort is toegelicht, zou een toezichthouder zich met
betrekking tot de afwikkeling van klachten kunnen bezighouden met het
opstellen van een door financiële ondernemingen zelf uit te voeren, of door een
Commissie van Wijzen582 te hanteren, afwikkelingsnorm. Een andere variant op
dit thema betreft het te bewandelen proces voor het afwikkelen van materiële
claims van gedupeerde klanten door financiële ondernemingen:

‘Kijk, het formele wettelijke kader is natuurlijk duidelijk. Ik denk
dat een eventuele betrokkenheid van [toezichthouder x] vooral
gebaseerd zal zijn op het adequaat verlopen van de
klachtafhandeling, dat is natuurlijk een gedragselement. Je zou
kunnen zeggen, een nette afwikkeling van massaschade is ook een
afwikkeling van een hele grote groep individuele klachten. Nou
daar mag [toezichthouder x] toezicht op houden.’583

De AFM is belast met het toezicht op het klachtenafwikkelingsproces bij een
financiële onderneming.584 Ex artikel 4:17 lid 1 Wft dient de AFM in dat kader
een adequate behandeling van klachten van gedupeerde klanten te waarborgen.
De concrete invulling van een adequate klachtenafwikkeling wordt gegeven in
afdeling 7.1 van het BGfo. Artikel 44 BGfo geeft aan dat onder adequaat in
ieder geval dient te worden verstaan het hebben van procedures die waarborgen
dat klachten van klagers zorgvuldig, verifieerbaar, consistent en binnen een
redelijke termijn585 worden afgehandeld. Verder heeft de AFM aangegeven zich

581

Interview 29, p. 17 (deelnemer verzekeraars).
Zie voor een nadere toelichting op het begrip Commissie van Wijzen verwijs ik naar
bijlage D.
583
Interview 10, p. 17 (deelnemer claimentiteiten).
584
Ex art. 4:17 Wft en hoofdstuk 7 BGfo.
585
Ex art. 43 BGfo.
582
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te zullen committeren aan586 de guidelines van EIOPA587 op het gebied van
klachtenafwikkeling voor verzekeraars en gelden er ook vergelijkbare guidelines
of soft law verplichtingen op het gebied van klachtenafwikkeling voor onder
andere banken en beleggingsondernemingen.588 Ook zal in de nabije toekomst
via MiFID II er meer actie van financiële ondernemingen en toezichthouders
worden gevraagd op klachtenmanagementgebied.589
Het is tot op heden nog onduidelijk wat de reikwijdte exact is van het
toezicht op het klachtenafwikkelingsproces door de AFM. In hoeverre ziet
toezicht op het klachtenafwikkelingsproces op materiële beïnvloeding daarvan
zoals door de deelnemer aan mijn onderzoek in het hierboven weergegeven
citaat is gesuggereerd? Vooralsnog wordt er puur procesmatig naar de invulling
van artikel 4:17 Wft en afdeling 7.1 van het BGfo door een toezichthouder
gekeken. Om de onduidelijkheid over de invulling en toepassing van het toezicht
op klachtenafwikkeling weg te nemen, heeft de AFM in het verleden via de
wetgevingsbrief onderzoek gevraagd naar het verduidelijken van de rol op het
gebied van klachtenmanagement door de wetgever.590 Dit onderzoek is tot op
heden niet uitgevoerd, maar via het BGfo, de genoemde guidelines van de
ESA’s en in de nabije toekomst ook via MiFID II zijn in de tussentijd wel extra
materiële vereisten aan het klachtenafwikkelingsproces van financiële
ondernemingen gesteld en/of doorgevoerd. Zo wordt in punt 5 van de guidelines
inzake de behandeling van klachten door verzekeringsondernemingen van
EIOPA (‘richtsnoer 5’) aangegeven dat bevoegde autoriteiten, zoals de AFM,
ervoor moeten zorgen dat verzekeringsondernemingen gegevens over
klachtenbehandeling met regelmaat moeten analyseren. De bevoegde
autoriteiten moeten gegevens over klachten regelmatig gaan controleren om te
garanderen dat verzekeringsondernemingen terugkerende of stelselmatige
problemen, evenals potentiële juridische en operationele risico’s (de
zogenaamde claimrisico’s), signaleren en aanpakken. Er wordt zelfs in sub (iii)
aangegeven dat autoriteiten in dit kader een bevoegdheid zouden moeten krijgen
om achterliggende oorzaken van de klachten weg te kunnen nemen waar dat

586

Zie voor een overzicht van het onderschrijven van guidelines of richtsnoeren van ESA’s
door de AFM: https://www.afm.nl/nl-nl/professionals/onderwerpen/esa-richtsnoeren-bu,
(laatst geraadpleegd op 19 april 2017).
587
Zie voor de richtsnoeren van EIOPA met betrekking tot klachtenmanagement:
https://www.afm.nl/nl-nl/professionals/onderwerpen/esa-richtsnoeren-bu/klachtenverzekeringsondernemingen-eiopa, (laatst geraadpleegd op 19 april 2017).
588
Zie voor de richtsnoeren met betrekking tot klachtenmanagement van EBA en ESMA:
https://www.afm.nl/nl-nl/professionals/onderwerpen/esa-richtsnoerenbu/klachtenbehandeling, (laatst geraadpleegd op 19 april 2017).
589
Zie hiervoor meer in paragraaf 4.2.2.2 over de interne klachtenprocedure.
590
Wetgevingsbrief op het terrein van de financiële markten, ministerie van Financiën 8 juli
2013. Ref. FM/2013/1319 M, p. 5.
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redelijkerwijs mogelijk is.591 In geval van toepassing van richtsnoer 5 ontkomt
een toezichthouder niet aan het vellen van een materieel oordeel over de
invulling en uitvoering van een klachtenafwikkelingsproces van een
verzekeraar. Vraagstukken die een rol spelen bij de analyse van klachten zijn
bijvoorbeeld: wat is de juridische grondslag van de klachten en wat voor
minimale en maximale compensatie kan daaruit voortvloeien? Bij het
beantwoorden van deze vraag moet onder andere ook worden onderzocht wat in
geval van het aangaan van een juridische procedure de kans is op
precedentwerking van bepaalde klachten met risicovolle grondslagen zoals
dwaling.592
Voor inspiratie om de in de guidelines van de ESA’s en de MiFID gevraagde
bevoegdheden op het gebied van klachtenmanagement nader vorm te geven, kan
bijvoorbeeld worden gekeken naar de bevoegdheden van de Ierse Centrale Bank
zoals eerder aangegeven. Deze bank kent verder ook nog een bevoegdheid tot
schikkingsdwang om passende vergoeding voor geleden schade door
gedupeerde klanten van een financiële onderneming te laten uitbetalen door een
schadeveroorzakende onder toezicht staande instelling. Deze bevoegdheid is in
het publiekrecht vormgegeven en betreft het kunnen geven van een aanwijzing
aan een onder toezicht staande instelling om klachtenafwikkeling (zowel
materieel als formeel) passend voor gedupeerde klanten vorm te geven en te
laten plaatsvinden.593 Verder kan in dit kader ook worden gekeken naar de
bevoegdheden van de Spaanse toezichthouder: Comision Nacional der Marcado
de Valores (CNMV).594 Deze toezichthouder kent op het gebied van het
bevorderen van adequaat klachtenmanagement, bevoegdheden om transparantie
op het gebied van klachten te bevorderen.595 Zo dient deze toezichthouder
jaarlijks een rapport te publiceren met informatie over lopende en al beslechte
klachten van gedupeerde klanten van financiële ondernemingen.596 Deze
transparantie is van belang om de zuiverende werking van het
aansprakelijkheidsrecht en daarmee het effect van gedragsverandering te
bewerkstelligen.
Zie
over
de
zuiverende
werking
van
het
aansprakelijkheidsrecht of het preventieve effect meer in paragraaf 7.2.10.

591

Richtsnoeren voor de behandeling van klachten door verzekeringsondernemingen, EIOPABoS-12/069 NL 2012, p. 6.
592
In geval van dwaling ex art. 6:228 BW dient compensatie of schadevergoeding te worden
gegeven berekend op basis van de situatie wanneer er geen contract tot stand zou zijn
gekomen. Hiervoor geldt dat geleden verliezen met rente vanaf het aangaan van het
contract moeten worden terugbetaald.
593
Section 43 van de Central Bank (Supervison and Enforcement) Act 2013.
594
Zie: https://www.cnmv.es/portal/home.aspx, (laatst gecontroleerd op 15 mei 2017).
595
Orden ECC 2502/2012 inclusief het CNMV Annual Report 2012, Legislative annexes, p.
284.
596
Law 44/2002 of November on Financial System Reform Measures especially section 30.4.
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5.

Het dwingen om partijen acties te laten ondernemen die een
integere en beheerste bedrijfsvoering waarborgen
DNB heeft een mogelijkheid om toe te zien op een adequate afwikkeling van
zorgplichtclaims via een wettelijk haakje met betrekking tot integere en
beheerste bedrijfsvoering bij banken en verzekeraars ex artikel 3:17 Wft. Dit
geeft een claimorganisatie en een toezichthouder hieronder aan:
‘DSB is bijvoorbeeld ten onder gegaan, uiteindelijk was het
natuurlijk een niet houdbaar business model, dus op lange termijn
hadden ze het waarschijnlijk toch niet gered. Maar misschien als
ze wat tijd hadden gehad, hadden ze een omslag gemaakt kunnen
hebben. Maar het probleem is … natuurlijk in een
stroomversnelling gekomen doordat er niet adequaat met klachten
werd omgegaan, het werd gebagatelliseerd, het werd ontkend, en
dat is iets wat je uiteindelijk kunt aanrekenen aan het bestuur, met
name aan Scheringa. En als DNB had gezien [dat] klachten over
… koopsompolissen en over … kredieten … zodanige omvang
aan[nemen] dat wij zien dat er een uitstroom van spaargeld is, dan
had DNB natuurlijk kunnen zeggen, ik geef eerst een aanwijzing,
jij moet op een fatsoenlijke manier die klachten gaan behandelen,
niet vanuit AFM oogpunt, maar vanuit solvabiliteitsoogpunt.
Namelijk de AFM zegt, jij moet ze netjes behandelen omdat het in
de wet staat, en DNB zegt, jij moet ze netjes behandelen omdat je
anders kopje onder gaat, doet u dat niet meneer Scheringa, blijft u
ontkennen blijft u dingen naar voren schuiven, terwijl u eigenlijk
op papier wel bevoegd bent maar in de praktijk niet. Dan trekken
wij de stekker er bij u uit, in die zin dat wij u nu een aanwijzing
geven om te vertrekken of we trekken uw goedkeuring als
bestuurder in en stellen zelf iemand aan ….’597

‘Wanneer het systeemrelevant is dan zullen we daar sowieso
gezamenlijk met x voor optrekken. Dan stel ik me zo voor dat, in
het kader van een integere en beheerste bedrijfsvoering, je tegen
die instelling kunt zeggen: ‘Ja, pas op! U bent hier dingen aan het
doen die mogelijk systeem risico’s met zich meebrengen en dat
vinden wij niet langer beheerste en integere bedrijfsvoering’. Dat
kan ik mij voorstellen.’598

597
598

Interview 10, p. 20 (deelnemer claimorganisatie).
Interview 25, p. 9 (deelnemer toezichthouders).
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6.

Het zijn van initiator, mediator of procesbegeleider bij het
afwikkelen van massale zorgplichtclaims
Door een grote variëteit aan deelnemers binnen mijn onderzoek is aangegeven
dat een toezichthouder in hun ogen op het gebied van het afwikkelen van
zorgplichtclaims en het daarmee oplossen van de bijbehorende problematiek,
een rol zou kunnen spelen als initiator, mediator of procesbeleider.599 De reden
hiervan is dat de deelnemers zoeken naar iemand met kennis en ervaring op het
gebied van de afwikkeling van massaclaims, productvormgeving en
zorgplichten inclusief het hebben van ‘gewicht’ (autoriteit en vertrouwen)
binnen het actorenveld en het waarborgen van de belangen van alle actoren in de
afwikkeling:

‘Als er een grote claim is die blijft hangen, denk ik dat de
toezichthouder op de achtergrond best iets zou kunnen doen, maar
ik denk niet dat je moet zeggen dat de toezichthouder als een soort
mediator tussen partijen in moet staan en moet proberen het langs
die weg op te lossen. Maar dat hij een keer met het management
van een instelling praat over dit soort zaken, zou ik volstrekt
normaal vinden.’600

‘Neem Woekerpolissen, misschien een concreet voorbeeld. Dat
praat wat makkelijker. Op een gegeven moment, [van]uit het
oogpunt van toezicht, kan je tot de conclusie komen dat er hier een
groot probleem ligt voor die instellingen en voor de sector. Dus is
het denk ik voor de hand liggend dat je als toezichthouder
krachten in beweging brengt, instellingen initieert om dit probleem
op te lossen.’601

599

Interview 1, p. 14 (deelnemer banken), interview 4, p. 17 en 19 (deelnemer verzekeraars),
interview 5, p. 10 en 12 (deelnemer verzekeraars), interview 6, p. 12 (deelnemer banken),
interview 11, p. 19 (deelnemer claimentiteiten), interview 20, p. 18 (deelnemer
geschilbeslechters), interview 24, p. 12 (deelnemer collectieve belangenbehartigers),
interview 25, p. 4 en p. 9 (deelnemer toezichthouders), interview 26, p. 2-3 (deelnemer
toezichthouders), interview 28, p. 13 (deelnemer verzekeraars), interview 29, p. 17-18
(deelnemer verzekeraars) en Workshopverslag, p. 22-23. Het betreft hier in ieder geval de
meerderheid van de geïnterviewde banken en verzekeraars en beide toezichthouders. Zij
worden ondersteund door enkele actoren uit de overige actorgroepen zoals
geschilbeslechters (1 van de 5), een collectieve belangenbehartiger en een claimentiteit.
Ten slotte hebben de deelnemers aan de workshop ook een dergelijke rol voor een
toezichthouder bevestigd.
600
Interview 1, p. 14 (deelnemer banken).
601
Interview 26, p. 2-3 (deelnemer toezichthouders).

201

189

‘Wat je in de praktijk nog wel eens ziet is dat er bepaalde grote
dossiers zijn waarbij er naast het belang van de klanten zelf, ook
het algemeen belang geraakt wordt. Dus een verstopping van de
rechterlijke macht, omdat er 25.000 a 20.000 individuele
rechtszaken worden gevoerd over hetzelfde onderwerp, dan wel de
exposure van claims zodra er onduidelijkheid is over de financiële
gevolgen van de claims voor de betrokken aanbieders ... Dan kan
er een rol voor een toezichthouder of de minister van Financiën
[weggelegd zijn] om misschien een bemiddelende rol te spelen,
maar ook daarbij geldt, denk ik, dat er sprake moet zijn van
vrijwillige medewerking van de partijen.’602

‘Je zou een soort ‘Chinese-wall’ kunnen maken waarin je een
soort afwikkeling van massaclaims hebt [geregisseerd door een
speciale commissie] en ik zou er vertrouwen in hebben dat daar
dan ook iemand van de AFM in mee roert, met mandaat, zonder
dat [de AFM] er dan vervolgens voor zorgt dat je een boete krijgt.
Dat is wel lastig hoor, dat realiseer ik me heel erg goed, omdat [de
betreffende AFM’er in die commissie] natuurlijk ook weer een
eigen verantwoordelijkheid heeft in zijn eigen organisatie, dus dat
is best moeilijk.’603

Aan bovenstaande opties om op basis van het huidig wettelijk kader als
toezichthouder te opereren op het gebied van zorgplichtclaims, kan op basis van
literatuuronderzoek nog de toetsing van prospectusparagrafen over claimrisico’s
of de waardering van de aanhangige claims worden toegevoegd. Ook moet
worden gedacht aan het afdwingen van productherstelacties of aanpassing van
dienstverlening via artikel 32 BGfo (PARP) en artikel 4:24a Wft (de algemene
zorgplicht). Een laatste punt dat de wetgever heeft geïntroduceerd tijdens de
opstelling van mijn proefschrift op het terrein van massaclaims en toezicht, is de
rol voor de AFM met betrekking tot controle op het activeringsproces van
beleggingsverzekeringsklanten door verzekeraars conform artikel 81b BGfo.
Over de toebedeling van de rol van procesbegeleider voor de afwikkeling
van zorgplichtclaims hebben sommige deelnemers, zoals een geschilbeslechter,
ook aangeven dat deze rol het beste door een rechter kon worden uitgeoefend
vanwege het beginsel van partijautonomie:604

602

Workshopverslag, p. 22-23.
Interview 4, p. 19 (deelnemer verzekeraars).
604
Zie par. 7.2.7.
603
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‘Het blijft toch belangrijk dat er zoiets is als partijautonomie in de
processen, dat geloof ik wel, daar ben ik heilig van overtuigd.
Maar dat is niet het enige, er is ook wel degelijk een sturende
[dan] alleen maar een faciliterende taak van de rechter. Je ziet heel
vaak dat autonomie alleen. Ja, dan heb je stijfkoppen die tegenover
elkaar staan. … Een rechter kan soms een vraag stellen waardoor
hij een antwoord krijgt waardoor die stijfkopperij weggaat.’605

Ten slotte is door enkele verzekeraars nog een optie geopperd om een aparte
uitruilplaats voor het beslechten van zorgplichtclaims op te richten met daarin
plaatsgenomen experts fungerend als bemiddelaars, al dan niet met behulp van
het Kifid:

Deelnemer: ‘Ja, en nu, om de cirkel rond te maken, maak ik een
rondje met de bestuurders en we worden overal op ons hoofd
getimmerd, weet je wel.’
‘De AFM zegt: ‘Je gaat niet ver genoeg’ en DNB zegt: ‘Je gaat te
ver’, snap je? Dat is gewoon heel moeilijk. Misschien een soort
constructie waarbij ….’
Interviewer: ‘Ja, waarbij je bij elkaar komt.’
Deelnemer: ‘Je zet ze [bestuurders] in een hok. Dan durft men
openheid te geven over de financiële situatie. [Dan zal je zien] dat
er spelers zijn die uitstekend die situatie kennen ja en dan komt er
een soort van uitruilplaats van belangen.’606

‘Ja, iedereen had achteraf gezien denk ik veel eerder naar een
collectieve bemiddelaar moeten grijpen.’607

‘Dan zie ik toch meer in constructies van zo’n ‘commissie van
wijze mannen’ en dan daarna afgezegen, waarbij je ruimte hebt
voor een soort van ja, ik noem het een mediation-achtig proces
waarin alle belangen een plek krijgen en dat er dan uiteindelijk een
compromis wordt bereikt wat je dan vervolgens [door een rechter
laat toetsen].’608

605

Interview 21, p. 16 (deelnemer geschilbeslechters).
Interview 4, p. 19 (deelnemer verzekeraars).
607
Interview 5, p. 10 (deelnemer verzekeraars).
608
Interview 4, p. 18 (deelnemer verzekeraars).
606

203

191

De uitruilplaats of speciale Commissie van Wijzen zou volgens bepaalde
deelnemers de volgende uitgangspunten moeten hanteren bij hun opereren:
1.

Het stoppen met verdere juridisering van het proces:
‘… in heel veel gevallen is het natuurlijk, kon je het alleen maar
oplossen door van die juridische problemen af te stappen en het
meer als een maatschappelijk probleem op te lossen. Dus veel
meer naar de economische getroffenheid van de mensen te kijken
en de mogelijkheden die er zijn om een vergoeding te geven, dan
naar de juridische positie.’609

Het stoppen met te denken via juridische mogelijkheden en onmogelijkheden
om een bepaald eindresultaat te kunnen bereiken.
2.

Het organiseren van een goede bedrijfsvoering:
‘Je zou een soort ‘Chinese-wall’ kunnen maken [waarachter] je
een afwikkeling van massaclaims hebt en ik zou er vertrouwen in
hebben dat daar dan ook iemand van de AFM [in] mee roert, met
mandaat, zonder dat er dan vervolgens voor [wordt] gezorgd dat je
een boete krijgt.’610

3.

Het naar voren schuiven van een stevig boegbeeld:
Interviewer: ‘Maar de oplossing is dus eigenlijk, dat als je
vastloopt, dat je dan op gegeven moment, dat er dan toch iemand
moet opstaan, of dat nou een toezichthouder of een ministerie is
maakt dan eigenlijk niet uit of wel?’
Deelnemer: ‘Nee, het is [in dat geval van belang] dat [de
betreffende persoon of autoriteit] goed ligt en gedragen wordt door
de markt. Dus Duisenberg is heel logisch en op dit moment is
Klaas Knot misschien minder voor de hand liggend, omdat die nog
niet de standing heeft, maar over 10 jaar misschien wel. Terwijl
als de AFM net toevallig iemand heeft zitten, waarvan iedereen

609
610

Interview 22, p. 4 (deelnemer geschilbeslechters).
Interview 4, p. 19 (deelnemer verzekeraars).
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zegt, nou die geloven we. Dus dat is soms een beetje afhankelijk
van: wie zet zich daar nou neer. En dat had ook een ‘éminence
grise’ kunnen zijn in de verzekeringswereld, waarvan iedereen
zegt: ‘Ja maar als Jantje het zegt dan moeten we maar even goed
gaan luisteren.’611

Het Kifid kan ten slotte een bijdrage leveren aan het adequater afwikkelen van
zorgplichtclaims en de ondersteuning van een hierboven genoemde Commissie
via het uitbreiden van haar bevoegdheden met betrekking tot het opereren op het
gebied van massaclaims:

‘Ja. Kifid. Eigenlijk zouden al die zaken [zorgplichtclaims] bij het
Kifid terecht moeten komen … Voor ons zou het Kifid het
natuurlijke forum zijn …’612
Interviewer: ‘En waarom is er dan uiteindelijk voor gekozen om
specifiek voor het Kifid niet een rol in de massaschade te vinden?’
Deelnemer: ‘Je maakt er het Kifid heel kwetsbaar mee. De
Ombudsman is natuurlijk al een vrij geïsoleerd persoon. Ik ervaar
dat zelf als ik het vergelijk met mijn loopbaan in de rechterlijke
macht. Je bent dan onderdeel van een groot systeem, eindigende
bij de Hoge Raad, waar minimaal 5 man naar een zaak kijken. Ik
zit hier altijd in mijn eentje duizenden klachten te doen en dat
maakt je kwetsbaar. Ik bedoel tussen die duizenden beslissingen
zullen ook wel eens missers zitten. En bij massaschade is altijd
ook een massa ontevreden over de afwikkeling en dat richt zich
dan allemaal op die ene persoon. We hebben daarom, op basis van
de ervaring met de woekerpolissen, gezegd dat als er zich nog eens
zoiets voordoet, kan het Kifid beter optreden als een appointing
authority, dus dat we iemand benoemen die bijvoorbeeld uit de
Rabotop komt en niet een instituut dat voort moet. Dat zijn een
paar gedachtes geweest waarbij we dan wel de ondersteuning
zouden bieden aan een aangewezen autoriteit. In wezen hebben we
dat met de Aandelenlease-affaire ook gedaan, met de Duisenbergregeling.’
Interviewer: ‘En die ondersteuning, hoe ziet die er dan uit?’
Deelnemer: ‘Gewoon administratieve ondersteuning. Ervoor
zorgen dat de processen lopen, dat er secretariële ondersteuning is
en dat er vergaderruimtes zijn. Dat kan Kifid allemaal bieden.’

611
612

Interview 5, p. 12 (deelnemer verzekeraars).
Interview 11, p. 21 (deelnemer claimentiteiten).
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‘Kifid kan ook de dossiers ordenen en bergen, dus het is als het
ware een tijdelijk iemand die je in Kifid, of via Kifid, de klus laat
doen.’613

Op dit moment is het Kifid niet bevoegd om massaclaims af te wikkelen. Ook
behandelt het Kifid geen proefprocedures voor dit soort zaken.614

6.5.3

Kritiek op het huidige opereren van de toezichthouder bij de
afwikkeling van zorgplichtclaims

6.5.3.1 Kritiek op de houding van de toezichthouder
Maar op de huidige werkwijze van de toezichthouders is door een grote groep
deelnemers aan mijn onderzoek commentaar geuit. Zo dient in de ogen van
deelnemers aan de georganiseerde Workshop in het kader van mijn onderzoek in
2013 een toezichthouder zich moderner op te stellen en zich actief bezig te gaan
houden met klachtenafwikkeling op basis van zijn huidige bevoegdheden. Op
deze wijze kan hij grote financiële affaires voorkomen en/of adequaat (mee
helpen) oplossen:

‘Ik zit met enorme verbazing hiernaar [de discussie over meer
bevoegdheden voor toezichthouders op het gebied van
klachtenmanagement of claims] te luisteren, want ik denk dat als
we nou nog op het niveau zitten van bevoegdheid, wel of niet, dan
gaan we niks oplossen.’615

Maar volgens dezelfde verzekeraar als hierboven geciteerd ontbreekt de wil
vaak nog bij toezichthouders (anno 2013) om zich actief met claim of
klachtenafwikkeling bezig te gaan houden:

‘Het is ook helemaal niet wat ik herken. Toezichthouders waren
veel actiever en hebben een heel ruim instrumentarium, maar ze
613

Interview 20, p. 2 (deelnemer geschilbeslechters).
Art. 3 en 9 Reglement Ombudsman en Geschillencommissie Financiële Dienstverlening
(Kifid). Zie voor meer tekst en toelichting over de bevoegdheden en de rol van het Kifid
bij de afwikkeling van massaclaims par. 4.2.2.3.
615
Workshopverslag, p. 30.
614
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moeten willen. En wij moeten als aanbieders er ook een opener
discussie over voeren. Dus de discussie over ben je nou wel of niet
in staat om met een groot aantal klachten om te gaan en hoe doe je
dat? Dat is wezenlijk voor je bestaansrecht, dat je echt ook moet
zien wat daarop jouw missie zou moeten zijn. Als je daar niet mee
om kan gaan, heb je geen bestaansrecht.’
‘Een toezichthouder die anno 2013 zegt: ‘Ja, ik heb geen
bevoegdheid [op het gebied van zorgplichtclaims], daar kijk ik niet
naar’, sorry dat ik het zo beargumenteer, maar … [dat is niet meer
van deze tijd].’616

Of toezichthouders zijn zich al die jaren (voorafgaande aan 2013) niet bewust
geweest van de effecten van zorgplichtclaims op de financiële markten en dat
het zich actief mengen in de afwikkeling van zorgplichtclaims tot hun
toezichtstaak behoort. In ieder geval hebben in de ogen van een andere
verzekeraar toezichthouders te lang zitten slapen bij de afwikkeling van de
Woekerpolisaffaire:

‘Onafhankelijk van de persoon, ik denk dat de toezichthouders,
bewust of onbewust, een beetje hebben zitten slapen, een paar jaar.
Dat is gewoon, of dat ze het niet wilde horen of welke reden dan
ook, zij hadden zeker een actievere rol [in de Woekerpolisaffaire]
kunnen spelen. Zowel richting verzekeraars als richting
claimpartijen om wel erop aan te dringen dat er een betaalbare
oplossing zou komen. [Toezichthouder x] is natuurlijk pas lawaai
gaan maken, toen de zaak al geregeld was. Dus dat was wel een
vrij magere rol en dat had wel wat steviger gekund.’617

Een toezichthouder moet in de ogen van een andere verzekeraar zijn autoriteit
eerst juist verstevigen, omdat hij deze gedeeltelijk heeft verloren door zijn rol in
affaires zoals de DSB-affaire, voordat hij zich actief gaat bezighouden met
klachtenafwikkeling:

Interviewer: ‘Wat moeten zij [toezichthouders] dan doen?’

616
617

Workshopverslag, p. 30.
Interview 5, p. 10-11 (deelnemer verzekeraars).
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Deelnemer: ‘Nou, zij moeten om te beginnen zichzelf redden. Ik
noemde het voorbeeld van [toezichthouder x]. Nou,
[toezichthouder x] heeft zelf zoveel kritiek gekregen, dat wij nu in
de situatie met [toezichthouder x] zitten, dat [toezichthouder x]
soms tegen ons zegt dat hun gedrag mede wordt bepaald door hun
verlangen om op een bepaalde manier in de publieke opinie of in
relatie tot het parlement naar voren te komen. Dus ook die
autoriteit heeft aan kracht ingeboet.’
‘Ik weet dus niet ook 1, 2, 3, en dat is ook niet … wel een paar
eenvoudige maatregelen, maar daar hebben we ook een beetje tijd
nodig en zolang de toezichthouder op dit moment die autoriteit
zelf mist, is er een vacature die door verstandige individuen kan
worden ingevuld, mensen die wel nog een reputatie hebben, maar
ook nog de academische wereld.’618

Een claimorganisatie geeft weer aan dat een toezichthouder zich bij de
afwikkeling van zorgplichtclaims ook minder angstig op moet stellen:

Deelnemer: ‘Ja, [nou ja] weet je wat het grappige is? Vaak zijn
toezichthouders zelf banger dan instellingen.’619

De gemiste houding van een toezichthouder met betrekking tot zorgplichtclaims
kan volgens een grote verscheidenheid aan deelnemers620 worden samengevat in
het advies om zich progressief en daarmee actief en creatief op te stellen bij de
afwikkeling. Kortom: een concrete en meer sturende rol bij de afwikkeling van
zorgplichtclaims is gewenst:

‘Laat me het zo zeggen, ik vind dat de toezichthouders op mij een
hele passieve indruk [achter] laten. Op dit [de problematiek van
zorgplichtclaims] vlak he!? Achter de schermen kan van alles
gebeuren en er kan waarschijnlijk elke dag crisisoverleg [zijn] met

618

Interview 3, p. 14 (deelnemer verzekeraars).
Interview 4, p. 19 (deelnemer verzekeraars).
620
Zie voor een overzicht van deze verscheidenheid voetnoot 563. Dit omdat de actoren die
daarin staan vermeld, de door hen gewenste progressiviteit en creativiteit van een
toezichthouder uitgedrukt willen zien in het toebedelen van een rol voor een
toezichthouder m.b.t. zorgplichtclaims.
619
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de betreffende onderneming, maar het pijltje richting de partijen
die zich roeren in de civiele zaak…Wat daar nou gebeurt …’621
‘Ik zou willen voorstellen dat bijvoorbeeld [de toezichthouders]
onder omstandigheden zeggen, niet alleen dat ze blijven pareren
op wat er in het verleden allemaal fout gegaan is, maar dat ze ook
een actieve participatie [hebben] in het oplossen [van problemen
met zorgplichtclaims].’
‘Je ziet dat in Engeland dat is gelukt. Daar heeft de toezichthouder
[in geval van] bepaalde hypotheekproducten partijen opgedragen
om bepaalde brieven te gaan versturen, zogenaamde ‘red letters’.
… Het grappige is dat dit soort concepten wel naar Nederland
worden gehaald, maar dan voor de helft. Namelijk het concept van
de brief en niet wat er ook aan vast zat en dat was namelijk het feit
dat er bepaalde vervaltermijnen kwamen te gelden voor het
indienen van klachten. En dat is precies het probleem en ik weet
niet of dat nou een gebrek is aan instrumentarium van de
toezichthouders of een principiële keuze. Daar ben ik heel
nieuwsgierig naar, maar je ziet toch dat wat er ontbreekt, is in
ieder geval of de macht of de wil of allebei … waardoor je
eigenlijk als instelling in een positie komt waar je jaar in jaar …
tikjes krijgt en ondertussen niet verder komt.’
‘Dus ik ben het er helemaal mee eens dat daar meer ruimte ligt dan
er nu benut wordt.’622

6.5.3.2

Principiële kritiek op een rol voor een toezichthouder bij de
afwikkeling van zorgplichtclaims
Naast het meer praktische commentaar is er ook principiële kritiek geuit door de
deelnemers aan mijn onderzoek. Deze kritiek kan worden opgesplitst in (i)
algemeen commentaar en (ii) specifiek commentaar gericht op een nieuwe
bevoegdheid.
Actieve betrokkenheid van een toezichthouder en daarmee meer toezicht kan
tot verschillende negatieve effecten in de samenleving leiden. Bijvoorbeeld tot
gemakzuchtige burgers,623 of een klaagcultuur waarbij toezicht schade te allen
tijde dient te voorkomen. In deze cultuur die past in de voorzorgcultuur wordt de
schuld voor opgelopen schade in eerste instantie bij een toezichthouder
geplaatst. Deze had de schade via toezicht moeten voorkomen. En niet zoals in
de schuldcultuur gebruikelijk is bij een consument, klein-zakelijke partij of in

621

Interview 12, p. 11 (deelnemer claimentiteiten).
Workshopverslag p. 24.
623
Interview 10, p. 16 (deelnemer geschilbeslechters),
622
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geval van aantonen van causaal verband bij een schadeveroorzaker.624 Anderen
wijzen op negatieve marktwerkingseffecten, aangetoond door wetenschappers,
die slechtere eindresultaten (bijvoorbeeld een bereikte schikking) laten zien
wanneer toezicht ingrijpt in marktwerkingsprocessen zoals de afwikkeling van
zorgplichtclaims.625 Weer anderen wijzen op het waarborgen van de vrijheid om
via procesautonomie het heft bij de afwikkeling van zorgplichtclaims in eigen
hand te mogen houden. Hierdoor kunnen ze laten zien eigen
verantwoordelijkheid te dragen voor het opruimen van door hen zelf
veroorzaakte schade bij klanten.626
Meer specifiek op een nieuwe claimbevoegdheid gericht commentaar, werd
vooral geuit door geschilbeslechters en bestond uit discussies over botsingen
met algemene rechtsbeginselen vanuit een liberaal gedachtengoed627 zoals de
botsing met artikel 6 EVRM met betrekking tot het recht op een eerlijk proces:
‘… ik kan me voorstellen dat dan een schadeveroorzaker gaat
zeggen ‘Ja, maar ik krijg geen eerlijk proces, want ik heb hier
iemand [de AFM] die allerlei publieke mogelijkheden heeft om bij
mij binnenshuis te kijken en die vervolgens dat, zonder de
waarborgen die daar normaal voor bestaan, bij een officieel
onderzoek … ineens inbrengt in zo’n proces. Dat moet natuurlijk
niet. Dan zou je [daar] een aparte afdeling van de AFM voor
moeten hebben, met [een] waterdicht schot.’628

Of een botsing met het recht op ongestoord genot van eigendom zoals is
neergelegd in artikel 1 van het EP:

‘Ik zou het zelf niet in artikel 6 EVRM zoeken, maar in het Eerste
Protocol. Ik bedoel, het probleem is namelijk niet zozeer dat je
geen positie in de procedure hebt, het probleem is dat de overheid
gewoon zegt: ‘Wij pakken een deel van jouw vordering af’ en dan
zou ik vervolgens geneigd zijn om te zeggen: ‘Dat mag je doen als
een onderneming toch niet in staat is om de vorderingen te betalen,
want dan wordt iemand er ook niet beter van als je de zaak failliet
laat gaan’, dus ik ben erg voor dwangakkoorden, alleen moet je
daarbij dan wel zorgen dat je op systematisch verdedigbare reden
624

Interview 26, p. 4 (deelnemers toezichthouders) en interview 3, p. 10 (deelnemer
verzekeraars).
625
Interview 18, p. 10 (deelnemer geschilbeslechters).
626
Interview 3, p. 12-13 (deelnemer verzekeraars), interview 6, p. 4-6 (deelnemer banken) jo.
interview 26, p. 2 en 8 (deelnemer toezichthouder).
627
Zie hierover meer in par. 6.3.1.
628
Interview 21, p. 14 (deelnemer geschilbeslechters).
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hebt waarom je de ene crediteur anders behandeld dan de ander en
als je die niet hebt dan ga je ongelijkheid inbouwen en dan krijg je
natuurlijk op je kop.’629

Maar ook werd het beginsel van de partijautonomie genoemd:630

‘… dat hangt er af van de visie die je hebt op hoe je de economie
moet runnen. Je kunt niet in alle opzichten … dirigistisch zijn, dat
gaat niet. Je kunt niet alles leiden. Een aantal dingen wel en je
moet er toch erg voorzichtig mee zijn en maar ja, dat is een hele
andere …’631
‘Nee, ik denk toch dat je het over moet laten aan het
maatschappelijk veld en dat je moet bijsturen en faciliteren. Meer
dan dat kan je dan niet… maar dirigeren, dat werkt niet. Dat werkt
misschien in een paar gevallen, maar het werkt niet over de hele
linie, want dat heeft weer andere bij- effecten, waardoor… Kijk,
wat je ermee wilt bereiken is dat er preventief ook iets gebeurt, dat
ondernemers zich anders gaan gedragen. Dat is mooi, maar ….’
‘Daar moet je niet te veel van verwachten, denk ik. Nee, het is
toch vooral dat je, wanneer het misgekleurd is, dat je dan opruimt,
in ieder geval kan ik als rechter niet anders.’632

6.5.4

Opties voor de invulling van een rol voor een toezichthouder
op basis van nieuwe of aanscherping van zijn huidige
bevoegdheden

6.5.4.1

Nut en noodzaak van extra bevoegdheden voor een
toezichthouder op het gebied van zorgplichtclaims
Door sommige deelnemers (zowel geschilbeslechters, als een toezichthouder,
een deelnemer aan de Workshop (advocaat of verzekeraar) en verzekeraars is
gesproken over aanscherping of toevoeging van nieuwe bevoegdheden voor een

629

Interview 22, p. 6 (deelnemer geschilbeslechters).
Zie voor een uitgebreidere toelichting op het door deelnemers aangehaalde principe van de
partijautonomie par. 7.2.7. Ook andere principes of beter aangeduid ‘normatieve
overwegingen’ die de deelnemers veelvuldig hebben aangekaart tijdens de interviews
voor deelname aan mijn onderzoek hoofdstuk 7.
631
Interview 21, p. 15 (deelnemer geschilbeslechters).
632
Interview 21, p. 15 (deelnemer geschilbeslechters).
630
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toezichthouder op het gebied van zorgplichtclaims.633 Redenen hiervoor zijn
divers van aard. Zo wordt een uitbreinding van bevoegdheden noodzakelijk
geacht om wantrouwen en instabiliteit op de financiële markten veroorzaakt
door zorgplichtclaims daadwerkelijk het hoofd te kunnen bieden.634 Een andere
reden voor een wettelijk te verankeren aanscherping of nieuwe bevoegdheid
bestaat uit het gemis van een vertegenwoordiger van het algemene belang op het
gebied van zorgplichtclaimafwikkeling. Dit omdat deze claims vrijwel altijd een
maatschappelijke component kennen, zoals uitgebreid toegelicht in paragraaf
5.2.4.4. De voorstanders van een formele rol voor een toezichthouder met
betrekking tot zorgplichtclaims, geloven in een daadwerkelijke verbetering van
het afwikkelingsproces en kostenreducering. Deze kostenreducering bestaat in
ieder geval uit vermindering van te betalen kosten aan advocaten en
vermindering van kosten door versnelling van de afwikkelingstijd wanneer een
toezichthouder als probleemeigenaar met doorzettingsmacht wordt
aangewezen.635 Bij een bepaalde invulling van de compensatiebevoegdheid kan
namelijk een toezichthouder een termijn bepalen waarop afwikkeling van de
massale zorgplichtclaim moet worden uitgevoerd en compensatie moet worden
uitgekeerd. Hierdoor kan een toezichthouder de kosten van langere juridische
procedures besparen waardoor deze te besparen kosten weer in geval van
instabiele instellingen tegoed kunnen komen aan gedupeerde klanten.636 Verder
hebben sommige deelnemers aangegeven, de toepassing van de kennis en
ervaring
met
financiële
producten
en
dienstverlening
in
de
afwikkelingsprocedure van (massale) zorgplichtclaims, het beste te kunnen
waarborgen via het optuigen van een nieuwe hierin te voorziene bevoegdheid.
Deze bevoegdheid kan worden aangeduid als de amicus curiae- bevoegdheid.637
Ten slotte hebben enkele deelnemers aangegeven dat in sommige gevallen
zorgplichtclaims zo complex zijn en zoveel maatschappelijke risico’s met zich
mee brengen, dat voor de stabiliteit het noodzakelijk is om deze claims achter
gesloten deuren af te wikkelen:638

633

Workshopverslag, p. 30, interview 25, p. 4 (deelnemer toezichthouders), interview 5, p. 12
(deelnemer verzekeraars) en interview 22, p. 10 (deelnemer geschilbeslechters).
634
Workshopverslag, p. 26.
635
Workshopverslag, p. 30, interview 25, p. 4 (deelnemer toezichthouders), interview 5, p. 12
(deelnemer verzekeraars) en interview 22, p. 10 (deelnemer geschilbeslechters).
636
Zie: Brenninkmeijer e.a. 2015, interview 21, p. 6 (deelnemer geschilbeslechters) en vgl.
The FSA consultation paper 2010, CP 10/21, http://www.fsa.gov.uk/pubs/cp/cp10_21.pdf,
(laatst geraadpleegd op 9 mei 2017). Met special verwijzing naar par. 2.22 e.v. en par.
3.43 e.v. Ook interessant is de FSA consultation paper/feedback statement (CP 11/10),
https://www.fca.org.uk/publication/consultation/cp11_10.pdf, (laatst geraadpleegd op 9
mei 2017). Speciale vermelding in dit document is par. 3.36 e.v..
637
Interview 21, p. 13 (deelnemer geschilbeslechters).
638
Het gaat hier om KGI zoals nader toegelicht in voetnoot 567.
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‘De lat om voorzieningen aan te leggen in het kader van financiële
claims ligt behoorlijk hoog onder [IFRS-normen].639 Je hoeft niet
zo snel voorzieningen te nemen, terwijl er natuurlijk wel allerlei
risico’s zitten in claims die nu nog vrij embryonaal zijn, zal ik
maar zeggen, waarvan de hele sector toch zoiets heeft van ‘oeps’.
Kijk bijvoorbeeld naar de beleggingsverzekeringen. Dat loopt al 6
jaar, maar je kan ook zeggen: ‘Het loopt pas 6 jaar’ [in 2013]. En
daar [kan] natuurlijk nog hele bijzondere jurisprudentie gaan
komen en ja, wat is het moment waarop je aan gaat koersen op een
regeling om zoveel mogelijk alle betrokkenen nog tegemoet te
kunnen komen, met name ook, inclusief degene die uit dezelfde
pot moeten graaien met hele andere verplichtingen?’
‘Ik denk dat je op een gegeven moment een soort persconferentie
krijgt, waarbij er een bewindvoerder zit, vertegenwoordigers van
het bestuur, vertegenwoordigers van belangenorganisaties en DNB
en AFM, waarin gezegd wordt: ‘Jongens, we hebben
geconstateerd dat levensverzekeraar XYZ 6 maanden geleden …,
dat het eigenlijk onvermijdelijk was dat er uiteindelijk niet meer
aan de verplichtingen in de toekomst zou kunnen worden voldaan.
‘We hebben in redelijkheid getracht om tot een oplossing te
komen en die hebben we en dit is een bindende overeenkomst’, ja,
dat is heel zuur, maar dat zou wel een mogelijkheid kunnen zijn.
En dan rolt daar een verdeling uit. Heel veel van die rechtsgangen
zijn natuurlijk al geheim. De noodregeling is ook geheim.’640

Maar op de voorgestelde geheimhouding van de totstandkoming van een
regeling om zorgplichtclaims te beslechten hebben sommige deelnemers ook in
meer of mindere mate kritiek, zich baserend op rechtstatelijke of in het
maatschappelijk verkeer gebruikelijke normatieve overwegingen:641

‘Ik vind niet dat de hele procedure geheim zou moeten zijn, maar
bepaalde delen ervan, zoals bijvoorbeeld ook afspraken over de
timing van het proces en allerlei inhoudelijke, meer de feitelijke

639

IFRS-normen (International Financial Reporting Standards) zijn een set van afspraken
over hoe het Jaarverslag van een verslagplichtige organisatie er uit dient te zien.
640
Interview 28, p. 13 (deelnemer verzekeraars).
641
Zie voor kritiek op de bemoeienis van de overheid bij het afwikkelen van zorgplichtclaims
meer in par. 7.2.8.
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gegevensuitwisseling. Meer [van] dat soort zaken zouden prima in
het geheim kunnen plaatsvinden.’642

‘Een rechter die achter gesloten deuren recht spreekt in een
collectieve actie die heel veel … benadeelden raakt. Ik vind dat
absoluut not done. Ik bedoel, dat is [in strijd met] de goede
zeden.’643

Een uiteindelijk compromis tussen voor- en tegenstanders van het achter
gesloten deuren afwikkelen van massale zorgplichtclaims, zal neerkomen op het
achteraf goed uitleggen van de redenen waarom voor een bepaalde oplossing is
gekozen. Hiervoor is medewerking van overheidsinstanties bij de beslechting
van zorgplichtclaims noodzakelijk aldus een deelnemer aan het onderzoek:

‘Als je andere meer gestabiliseerde organisaties weer aan tafel
krijgt en je hebt een krachtenveld waarin … ook, bijvoorbeeld
ministeries, of andere overheidsorganisaties, zich ermee bemoeien,
[vergroot dit] de maatschappelijke acceptatie van [een regeling].
[Deze publieke organisaties kunnen] de wind uit de zeilen nemen
van al die schreeuwerds aan de zijkant die zeggen dat het toch niet
goed genoeg is, ja, daar wordt het beter van.’644

Een toezichthouder is ten slotte via een publiekrechtelijk verankerde wettelijke
bevoegdheid op het gebied van zorgplichtclaims grotendeels vrijgepleit van
eventuele aansprakelijkheden645 die zich met betrekking tot de te verrichten
activiteiten op het gebied van zorgplichtclaims kunnen voordoen. Eventuele op
te lopen aansprakelijkheden kunnen het proces van totstandkoming van
compensatie vertragen. De aansprakelijkheidsbeperking is vastgelegd in artikel
1:25d Wft en beperkt de aansprakelijkheid van de AFM en DNB tot gevallen
waarin de schade in belangrijke mate het gevolg is van opzet of grove schuld.646
642

Workshop, p. 35.
Workshop, p. 35.
644
Interview 3, p. 12 (deelnemer verzekeraars). Deze oplossingsoptie wordt ook ondersteund
in interview 5, p. 12 (deelnemer verzekeraars) en interview 28, p. 13 (deelnemer
verzekeraars).
645
Dijkstra & Visscher 2007, p. 140-147 en Tegelaar 2016, p. 705.
646
Stb. 2012/265. De aansprakelijkheidsbeperking geldt zowel tegenover derden, als
tegenover onder toezicht staande instellingen.
643
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Een toezichthouder is niet grotendeels vrijgepleit van aansprakelijkheden
wanneer deze opereert buiten zijn formeel toegekende bevoegdheden (wettelijk
voorschrift opgedragen taak of verleende bevoegdheid).

6.5.4.2

Concrete vormgeving mogelijke nieuwe bevoegdheden voor een
toezichthouder
Op basis van de hierboven genoemde uitspraken over het nut en de noodzaak
van verankering van een wettelijke rol voor een toezichthouder op het gebied
van zorgplichtclaims, geef ik hieronder, op volgorde van de mate van
doorzettingsmacht (klein naar veel), enkele door de deelnemers aan mijn
onderzoek genoemde concrete opties aan, om deze rol in te vullen:
a.
Een toezichthouder met een compensatiebevoegdheid
Een eerste invulling van de door deelnemers gewenste concrete norm voor een
toezichthouder bij de afwikkeling van zorgplichtclaims kan worden omschreven
als een bevoegdheid op het gebied van het afdwingen van compensatie of
coulancevergoeding.647 De bevoegdheid hebben de deelnemers ieder op hun
eigen wijze ingevuld. Zo hebben enkele deelnemers aangegeven een
bevoegdheid te willen vormgeven waarin een toezichthouder een financiële
onderneming via het geven van een aanwijzing met boetemogelijkheid in geval
van niet naleving kan dwingen om een bepaald bedrag uit te keren aan een groep
gedupeerde klanten. Hierbij heeft een deelnemer aangegeven dat er door de
toezichthouder ook een bepaald limited fund (beperkte pot geld)648 moet worden
bepaald waaruit gedupeerde klanten kunnen worden betaald:

‘Je zou je kunnen voorstellen dat er een wettelijke bepaling is die
zegt dat afnemers van producten van een financiële onderneming
op aanwijzing van een toezichthouder, indien de financiële
stabiliteit in het geding is, ermee genoegen moeten nemen dat die
toezichthouder een aanwijzing geeft aan de instelling, dat de
instelling een bepaalde limited fund inricht en dat dat het
vermogen is waarop die groep claimanten verhaal kan verhalen.
En dat is dus niet het algemeen uitgangspunt, want ik ben het met
x eens. Het algemene uitgangspunt is dat de aandeelhouders
moeten betalen, maar op het moment dat het niet de
aandeelhouders zullen zijn, maar wij allemaal als burger van dit
land, dan vind ik het acceptabel dat je zegt: ‘dan moet het
particuliere risico, van de particuliere groep claimanten,
647

Interview 22, p. 10-11 (deelnemer geschilbeslechters), interview 25, p. 4 en p. 9
(deelnemer toezichthouders), interview 29, p. 18-19 (deelnemer verzekeraars) en
Workshopverslag, p. 26.
648
Zie voor uitleg van het begrip ‘limited fund’ Van Hattum 2014, p. 42 en bijlage D.
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ondergeschikt worden aan het algemeen belang’, dan blijft er een
remedie mogelijk, maar die is dan beperkt tot een beperkt
universum. Dat zou een toekomstvisie kunnen zijn waarvan ik het
interessant zou vinden om het uit te zoeken.’649

Deze invulling van een compensatiebevoegdheid lijkt te zijn geïnspireerd op die
van de Ierse Centrale Bank zoals nader toegelicht in paragraaf 6.5.2 onder punt
4 over het waarborgen van een adequate uitvoering van het interne
klachtenafwikkelingsproces bij banken, verzekeraars en tussenpersonen. De
Ierse Centrale Bank kent een bevoegdheid om via het geven van een aanwijzing
compensatie voor gedupeerde klanten door financiële ondernemingen uit te laten
keren vanwege het bezit van gebrekkige producten of vanwege het afnemen van
gebrekkige adviezen.
Het creëren van een limited fund met betrekking tot schadecompensaties of
schadevergoedingen is in de Verenigde Staten nader vormgegeven via de
Mandatory class action van Rule 23(b)(1)(B).650 Deze Amerikaanse
dwangschikking kan alleen worden ingeroepen indien “adjucations with respect
to individual class members that, as a practical matter, would be dispositive of
the interests of the other members not parties to the individual adjudications or
would substantially impair or impede their ability to protect their interests.”651
Hierbij gaat het in de meeste, maar niet in alle gevallen, om een situatie van
limited fund. In navolging van het Amerikaanse gebruik noem ik een mandatory
class action onder Rule 23(b)(1)(B) die wordt gerechtvaardigd door limited
fund, een ‘limited fund class action’. Naar de formulering van het wetsartikel,
kan de Rule 23(b)(1)(B)-procedure worden ingeroepen in het geval dat
uitspraken in individuele gevallen zouden leiden tot een situatie waarin andere
claimanten in hun belangen geschaad zouden, dan wel belemmerd of beperkt in
hun mogelijkheden worden om voor hun belangen op te komen. Op grond van
de formulering zou men kunnen denken dat alle uitspraken waarvan enige
precedentwerking (stare decisis) te verwachten is, hieronder te scharen zijn. Dit
is niet juist. Het zou Rule 23(b)(1)(B) tot een overbodige ondercategorie maken.
Bij alle class actions van Rule 23 gaat het om acties waarbij er
gemeenschappelijke feiten of rechtsvragen aan de orde zijn, zoals ook blijkt uit
de formulering van de voorwaarden voor de opt-out class actions onder Rule
23(b)(3). Het vereiste van Rule 23(b)(1)(B) wordt in de praktijk dan ook zo
opgevat, dat het moet gaan om een limited fund situatie. Dit houdt in dat de
649

Workshopverslag, p. 26.
De nadere tekst en toelichting van de Mandatory class action Rule 23 (b) (1) (B) is
grotendeels gebaseerd op Blommers 2014, p. 77-80.
651
Federal Rule of Civil Procedure, Rule 23(b)(1)(B).
650
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partijen die schadevergoeding verlangen, uiteindelijk voldaan moeten worden
uit (te) beperkte middelen bij de justitiabele. Daardoor dreigt een situatie waarbij
de middelen reeds uitgeput zijn, terwijl nog niet alle gedupeerden zijn
voldaan.652 Hierdoor zouden degenen die als laatste in de rij komen, lijden onder
de vergoedingen die eerdere klagers hebben ontvangen.
Toepassing van limited fund biedt voordelen voor zowel de
schadeveroorzaker als voor de benadeelden. De gedupeerden worden
gecompenseerd volgens een onderling eerlijke verdeling, die door de rechter is
getoetst op fairness. Vanwege het no exit-karakter kunnen andere class members
niet individueel procederen, met het voordeel dat de schadeveroorzaker snel tot
uitkering kan overgaan, omdat hij geen procedures meer behoeft te doorlopen.
Bovendien zijn er, door het definitieve karakter van de limited fund, meer
middelen bij de laedens beschikbaar om te betalen aan de gelaedeerden, omdat
financiers eerder bereid zijn geld te steken in een bedrijf dat op basis van limited
fund een massaclaim kan bijleggen, dan in een bedrijf dat worstelt met een
bodemloze put van eindeloze procedures. Ook de schadeveroorzaker zelf is
gebaat bij een limited fund procedure, omdat hij op die manier schoon schip kan
maken.
Volledigheidshalve dient te worden vermeld dat het no exit karakter van de
mandatory class action niet volledig waterdicht is. In zeer bijzondere gevallen
wordt aan individuele claimanten opt-out toegestaan.653 Dit is in 2012 nog
bevestigd.654 Het kan zijn dat met betrekking tot een individuele gedupeerde de
beginselen van due process belangrijker zijn dan het streven naar een alles
omvattende geschilbeslechting.
Het gebruik van een mandatory class action settlement in een situatie van
limited fund doet enigszins denken aan een faillissementsprocedure buiten
faillissement. Ook bij een faillissement zijn de beschikbare middelen niet
voldoende om alle schuldeisers te voldoen. Ook bij een faillissement kan in
meer of mindere mate sprake zijn van de collectieve afwikkeling van claims die
in verschillende categorieën zijn ingedeeld. De limited fund procedure is dan
ook wel beschreven als ‘designer bankruptcy’.655

652

Klonoff 2012, p. 85.
Klonoff 2012, p. 204-206.
654
Supreme Court of the State of Delaware (Verenigde Staten), In re Celera corporation
shareholders litigation (BVF partners L.P. v. New Orleans Employees' Retirement
System), 27 december 2012, no. 212, www.classdefenseblog.com/files/2013/01/Celera.pdf
(laatst gecontroleerd op 20 augustus 2014).
655
Gibson 2000, p. 8. Zij verwijst hierbij ook naar de zaak 2e Circ. 1993 in re Joint E. & S.
Dist. Asbestos Litig., 14 F.3d 726, 732,
http://www.leagle.com/decision/199374014F3d726_1628/IN%20RE%20JOINT%20E.%2
0&%20SO.%20DIST.%20ASBESTOS%20LIT (laatst gecontroleerd op 15 mei 2017).
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Toch is het belangrijk om vijf verschillen in het oog te houden tussen een
mandatory class action settlement en een faillissement. Ten eerste betreft een
mandatory class action settlement een deel van de claimanten, terwijl een
faillissement alle schuldeisers aangaat. In een faillissement geldt de paritas
creditorum, terwijl in het geval van een mandatory class action settlement op
basis van limited fund een specifieke groep de gevolgen moet dragen van de
beperkte middelen van het bedrijf. Andere schuldeisers behouden in beginsel
hun volledige vordering. Daardoor kan een mandatory class action settlement
gunstiger uitpakken voor aandeelhouders en houders van (achtergestelde)
obligaties. Aandeelhouders zouden bij liquidatie van het bedrijf de waarde van
hun aandelen tot nihil zien reduceren. Houders van achtergestelde obligaties
zouden als eerste moeten bloeden ten aanzien van hun vorderingen. Houders van
gewone obligaties en andere gewone schuldeisers zouden op vergelijkbare wijze
geconfronteerd worden met de beperkte middelen, als de claimanten uit de
specifieke groep die nu onder de mandatory class action settlement vallen. In
een mandatory class action settlement worden juist (eventuele) vorderingen van
claimanten als eerste afgestempeld, terwijl aandeelhouders en houders van
(achtergestelde) obligaties hun posities behouden, als ware er geen
faillissementsdreiging.
Toch moet de doorbraak van paritas creditorum bij een mandatory class
action settlement genuanceerd worden door een ander element, dat een tweede
verschil oplevert met faillissement. Bij een mandatory class action settlement is
niet gezegd dat er altijd sprake is van rechtens afdwingbare schadevorderingen.
Dikwijls vormt de mandatory class action settlement een compromis met
betrekking tot de plicht tot schadevergoeding zelf. Claimanten die betrokken
zijn bij de schikking stemmen in met een zekere afstempeling van de
schadeclaim die zij menen te hebben. De rechter komt niet toe aan een
beoordeling of in individuele gevallen die schadeclaim ook een afdwingbare
vordering zou opleveren. Hij toetst slechts of de schikking over het geheel ‘fair,
reasonable, and adequate’ is. Dit impliceert dat claimanten die
schadevergoeding uitgekeerd krijgen bij een mandatory class action settlement
niet zonder meer een concurrente vordering zouden hebben in faillissement.
Daardoor zullen bepaalde claimanten in een limited fund class action settlement
beter af zijn dan in faillissement.
Een derde verschil betreft de positie van claimanten bij wie schade zich later
voordoet, zoals bijvoorbeeld mensen die na het tot stand komen van de
schikking gezondheidsklachten ontwikkelen die samen kan hangen met eerdere
blootstelling aan asbest. Bij een mandatory class action settlement kan een fonds
gecreëerd worden waaruit deze latere gedupeerden worden voldaan. Omdat het
bedrijf en het fonds nog bestaat kunnen de toekomstig gedupeerden ook nog
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schadevergoeding ontvangen. In een situatie van faillissement zouden zij achter
het net vissen.
Ten vierde gaat het bij limited fund louter om het vermoeden dat het bedrijf
over onvoldoende middelen beschikt om alle gedupeerden te compenseren. Ook
het antwoord op de vraag hoeveel middelen er wél maximaal beschikbaar zijn, is
gebaseerd op een vermoeden. Bij een faillissement gaat men in het algemeen tot
liquidatie over. Bij liquidatie komt aan het licht wat het bedrijf werkelijk waard
is, zij het dat een bedrijf dat going concern is meer waard is, dan een gefailleerd
bedrijf dat in onderdelen verkocht worden. Als een faillissement meer opbrengt
dan aanvankelijk gedacht, profiteren de schuldeisers hiervan. Bij limited fund
geldt dat niet. Dat de middelen te beperkt zijn om alle benadeelden te voldoen, is
niet meer dan een vermoeden. In die zin lijkt de limited fund class action meer
op een surseancesituatie. Dit is ook opgemerkt door Gibson, die mandatory
class action settlements bij limited fund vergelijkt met bankruptcy
reorganizations.656 Ook in een bankruptcy reorganization moet men
aannemelijk maken dat het redelijk is om vorderingen ‘af te stempelen’, ook al
komt het niet tot een feitelijke liquidatie. Overigens wordt in de Verenigde
Staten ook van deze bankruptcy reorganization veel gebruik van gemaakt voor
de afhandeling van massaclaims. De laatstgenoemde procedure is wel
omslachtiger omdat alle schuldeisers (ook degenen die niet het slachtoffer zijn
van de schade) erbij betrokken moeten worden.657
Een vijfde verschil tussen faillissement en mandatory class action settlement
op basis van limited fund is dat bij laatstgenoemde procedure ook de kosten van
de verdediging als argument worden gebruikt. Individuele geschilbeslechting
levert naast de schadevergoeding zelf, veel juridische kosten op voor de
onderneming. Deze kosten verkleinen de kansen voor latere claimanten om hun
schadevordering uitbetaald te krijgen. Dit is extra relevant voor gevallen waarin
schade zich geleidelijk aan voordoet dan wel geleidelijk aan wordt ontdekt. Men
kan hierbij denken aan een fabrikant die benadeelden onrechtmatig heeft
blootgesteld aan schadelijke stoffen (toxic torts). Bij asbest of gebrekkige
medicijnen openbaart zich de gezondheidsschade pas na jaren. Dit soort
toekomstige schadeposten rechtvaardigen wel een mandatory class action op
basis van limited fund, maar maken een faillissement veel minder voor de hand
liggend. Overigens gaat het bij zorgplichtclaims vaak ook om schade waarvan
de omvang eerst in de toekomst kan worden vastgesteld. In een concrete casus is
de vraag soms omstreden of er wel sprake is van limited fund. Die vraag is
nijpend omdat zonder limited fund het mandatory karakter aan de class action
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Bij bankruptcy reorganization gaat het om de herstructurering volgens Chapter 11 van de
United States (Bankruptcy) Code.
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Gibson 2000, p. 27.
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komt te ontvallen. Voor praktijkvoorbeelden waarbij deze vraag aan bod is
gekomen verwijs ik naar Blommers 2014.658
Een andere deelnemer wees voor een invulling van een
compensatiebevoegdheid op de bevoegdheid van de FCA van Engeland en
Wales:659
‘En verder, niet dat ik zeg dat het zo in Nederland geregeld zou
moeten worden, maar in het Verenigd Koninkrijk heeft de FCA,
meen ik, de bevoegdheid om ook instellingen compensatie te laten
bieden. Dat zou een instrument kunnen zijn wat twee effecten
heeft. [Een eerste effect betreft] meer discipline bij de instelling.
Bij x in het proces, is die discipline al op die manier ingebracht.
En het tweede effect dat het heeft, is dat wellicht doordat de
toezichthouders in een eerder stadium compensatie voor de
consument tot stand brengen, dat je dan wellicht minder dynamiek
in de verkeerde richting krijgt. Nogmaals, ik zeg dus niet dat ik die
bevoegdheden zou willen hebben, maar het zijn twee dingen waar
je over na kunt denken.’660

De FCA heeft onder de Financial Services Act 2010661 (Act 2010) de
bevoegdheid gekregen om de afwikkeling van claims van consumenten te
verzorgen via een consumer redress scheme (CONRED).662 CONRED verplicht
financiële ondernemingen om te bezien of zij in het verleden in strijd met
(gedrags)regels hebben gehandeld en/of consumenten daardoor schade hebben
ondervonden, welke schade door een financiële onderneming vergoed moet
worden. De FCA bepaalt de hoogte van de schadevergoeding aan de hand van
een vergelijking van de feitelijke financiële positie van de consument ten
opzichte van wat diens financiële positie zou zijn geweest indien de financiële
onderneming gehandeld zou hebben conform de (gedrags)regels. Het verschil
hiertussen moet aan de consument vergoed worden. Indien consumenten willen
deelnemen aan CONRED moeten zij zich aanmelden (opt-in).663 Zonder het
direct toepassen van CONRED kan de FCA ook informeel deze of een variant
hiervan bewerkstelligen door financiële ondernemingen, via het overhandigen
van overtuigend bewijsmateriaal met betrekking tot het handelen in strijd met
658

Blommers 2014, par. 6.1.3.4 en par. 6.1.3.5.
https://www.fca.org.uk/, (laatst gecontroleerd op 11 januari 2017).
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Workshopverslag, p. 30.
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Zie: http://www.legislation.gov.uk/ukpga/2010/28/pdfs/ukpga_20100028_en.pdf, (laatst
gecontroleerd op 20 april 2017).
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Financial Services Act 2010 section 404 en section 404F inclusive section 404B. Zie:
https://www.handbook.fca.org.uk/handbook/glossary/G2894.html, (laatst gecontroleerd
op 20 april 2017).
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FCA Policy Statement 2012, p. 29.
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(gedrags)regels en/of civielrechtelijke/maatschappelijke normen, bewegen tot
het aangaan van een privaatrechtelijke (vaststellings)overeenkomst. Deze
overeenkomst kan bestaan uit afspraken over het bieden van oplossingen voor
de bestaande problemen door de gebrekkige financiële producten en/of niet
passende financiële dienstverlening. Concreet bestaan deze afspraken uit een
review en redress proces via individuele afwikkeling op basis van een soort
mediation door independent reviewers als advocaten, consultants en/of
accountants. Voordat formeel CONRED mag worden opgelegd, moet aan drie
eisen worden voldaan. De eerste eis is dat er sprake moet zijn van een
widepread of regular failure. Met een widepread failure wordt bedoeld dat een
groot aantal ondernemingen zich hebben schuldig gemaakt aan
normoverschrijdend gedrag en/of aan de verkoop van financiële retail producten
die tot claims van consumenten hebben geleid. Met een regular failure wordt
een herhaaldelijk voorkomende (kwestieuze) activiteit bij een kleiner deel dan
widespread van de financiële ondernemingen bedoeld. In de literatuur wordt wel
gesteld dat de FCA niet veel waarde hecht aan deze eis, nu zij oordeelt dat het
niet zo hoeft te zijn dat er sprake is van een failure bij alle ondernemingen of
een hoog percentage daarvan om over te gaan tot het maken van een scheme,
aldus sommige auteurs.664 De tweede eis voor het opleggen van CONRED is dat
de failure betrekking moet hebben op het niet naleven van, of het overtreden van
wet- of regelgeving hetgeen tot een civielrechtelijke veroordeling zou kunnen
leiden. De derde eis is dat de FCA oordeelt dat CONRED wenselijk is. Dit
oordeel wordt gevormd op basis van een kosten/baten analyse. De bevoegdheid
tot het opleggen van CONRED maakt dat de FCA een oordeel kan vellen over
het tekortschieten van de financiële onderneming zonder dat hierover een
procedure bij de rechter hoeft te worden gestart. Alvorens de FCA CONRED
kan opleggen, is de FCA echter verplicht een formal consultation of the public te
houden. In de betreffende consultation paper wordt door de FCA uiteengezet dat
er sprake is van een widespread of regular failure en ook wordt hierin de
kosten/batenanalyse opgenomen. Financiële ondernemingen, consumenten en
anderen die zich aangesproken voelen, kunnen op deze consultation paper
reageren. De reacties en bevindingen worden in de vorm van vragen/antwoord
gepubliceerd in een Policy Statement. Een belangrijke reden dat de FCA een
consultation of the public houdt, is om een zorgvuldig voorbereid, goed
werkende en passend CONRED op te kunnen leggen. Ook al bestaat de
mogelijkheid om deze consultation over te slaan wanneer de FCA van mening is
dat de vertraging door de consultation niet het belang dient van de consument,
wordt deze niet overgeslagen bij het maken van CONRED. Dit omdat het belang
van een zorgvuldig voorbereid, goed werkende en passende CONRED groter is
664
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dan het eventuele nadeel wat consumenten door de vertraging kunnen
ondervinden. Concreet bezien is CONRED een set van voorgenomen te
onderzoeken onderwerpen, opgesteld voor een specifiek geval. De financiële
onderneming aan wie CONRED is opgelegd, heeft de opgelegde of
overeengekomen maatregelen in acht te nemen en dient daar uitvoering aan te
geven. Indien een financiële onderneming failes to comply met de
regels/instructies van CONRED kan de FCA bijvoorbeeld disciplinaire
maatregelen nemen tegen de financiële onderneming. De FCA kan ook het
onderzoek, dat de financiële onderneming op aanwijzing van de FCA moet
verrichten en dat een onderdeel vormt van CONRED, overnemen. CONRED is
weliswaar individu overstijgend nu de financiële onderneming de opdracht krijgt
om zijn gehele klantenbestand door te lichten en een algemeen raamwerk te
ontwikkelen voor collectieve afwikkeling, maar dient te worden afgewikkeld via
individuele geschilbeslechting door de Financial Ombudsman Service (FOS)665
en/of een independent reviewer en/of productaanpassingsactiviteiten of
compensatie door de financiële onderneming zelf.666
Maar
andere
deelnemers
vonden
dat
een
eventuele
schikkingsdwangbevoegdheid voor compensatie en herstel van productgebreken
mogelijk door de rechter kon worden opgepakt:
‘Maar als ik zou weten hoe je dan ook sancties aan de rechter kunt
geven, bijvoorbeeld waardoor hij kan afdwingen dat dat gesprek
tot stand komt dan zou ik blij zijn.’667

Omdat het afwikkelingssysteem vooralsnog668 is gebaseerd op contractsvrijheid
van de procespartijen die een vaststellingsovereenkomst voor algemeen
verbindendverklaring kunnen indienen,669 ligt een mogelijke dwangschikking
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Zie: http://www.financial-ombudsman.org.uk/, (laatst gecontroleerd op 15 mei 2017).
Zie: https://www.handbook.fca.org.uk/handbook/CONRED/2/5.html e.v., (laatst
gecontroleerd op 15 mei 2017).
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Interview 21, p. 5 (deelnemer geschilbeslechters).
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Wetsvoorstel motie Dijksma brengt verandering op het beginsel van contractsvrijheid in
het afwikkelingssysteem met zich mee via het introduceren van een collectieve
schadevordering. Uiteindelijk kan één partij de procedure aanhangig maken en via een
veroordeling van de gedaagde partij schadevergoeding aan gedupeerde klanten
afdwingen. Een concrete schikkingsdwangbevoegdheid die in een eerdere versie van het
wetsvoorstel aanwezig was is door commentaar op de consultatieversie van het voorstel
eruit gehaald. Op basis van de inhoud van het nu aanhangige voorstel kan een rechter niet
een partij dwingen om binnen een door hem bepaalde termijn daadwerkelijk gedupeerde
klanten te compenseren voor geleden schade maar slechts deze partij stimuleren om tot
schikken over te gaan. Zie wetsvoorstel motie Dijksma (MvT), p. 7.
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via een rechter of toezichthouder erg gevoelig in het actorenveld.670 Toch is het
onderwerp tijdens de interviewrondes en georganiseerde Workshop op tafel
gelegd. In eerste instantie werd een dwangschikkingsbevoegdheid als optie voor
het finaal kunnen beslechten van zorgplichtclaims toebedeeld aan een
toezichthouder of toezichthouders gezamenlijk.671 In tweede instantie werd ook
de mogelijkheid door deelnemers geopperd om de schikkingsdwangbevoegdheid
aan een rechter toe te kennen. Maar door zowel deelnemers aan mijn onderzoek
als de Raad voor de rechtspraak werden er grote bezwaren geuit over de
passendheid van een dwangschikkingsbevoegdheid voor een rechter. Zo geeft
een geschilbeslechter het volgende aan: 672

‘Maar ik weet dat niet en eerlijk gezegd per definitie verwacht ik
dat dat niet zo is, want onder dwang mensen ertoe brengen om een
gesprek aan te gaan, als ze dat helemaal niet willen. Je
veronderstelt zo makkelijk als rechter dat alle partijen redelijke
mensen zijn en ook willen zijn, redelijk willen praten. Dat is
helemaal niet zo, dat in het gewone leven ook niet zo. Een
heleboel mensen handelen niet rationeel. Dus het is een
mogelijkheid, maar het is niet de steen der wijzen.’673

De Raad voor de rechtspraak (Rvdr) heeft in een brief aan de minister van
Veiligheid en Justitie op 23 oktober 2014 advies gegeven over het voorontwerp
wetsvoorstel Afwikkeling massaschade in een collectieve actie. In dit advies
heeft de Rvdr zich negatief uitgelaten over een schikkingsdwangbevoegdheid
voor een rechter in de collectieve actiefase. De Rvdr gaf als meest belangrijke
argumenten hiervoor aan dat de praktijk te weerbarstig en te complex is om deze
bevoegdheid door een rechter te laten uitvoeren. Ook mist de rechter voor een
adequate uitoefening van de beoogde bevoegdheid de nodige expertise en
vaardigheden. Ten slotte zal de bevoegdheid een te grote financiële en
organisatorische investering van een rechterlijke organisatie vergen dat dit in
redelijkheid niet van deze organisatie kan worden verlangt.674
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Zie voor de gevoeligheden in het actorenveld over de aantasting van kernwaarden in het
afwikkelingsysteem en specifiek het beginsel van partijautonomie in par. 5.3.2.4 en de
discussie over de invulling van de Nederlandse rechtstaat in par. 5.3.2.8.
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Weer een andere invulling aan de compensatiebevoegdheid betreft een rol
voor een toezichthouder zoals de commissie Scheltema ook heeft aangegeven in
haar rapport uit 2010,675 zo gaf een toezichthouder zelf aan:
‘Wij zijn het voorts eens met het advies dat de commissie
Scheltema heeft gegeven, waarin zij aangeeft dat het goed zou zijn
dat [toezichthouder x], juist in die situaties van massaschades
[zorgplichtclaims], wij zouden dat niet moeten doen in individuele
gevallen, maar juist in die situaties waar het om collectieve of
semi-collectieve schades gaat. En wij constateren dat eigenlijk een
onderneming zich niet professioneel opstelt dat wij dan een
aanwijzing zouden kunnen geven, dus dat we een machtsmiddel
zouden hebben, om die instelling op een nette manier zich te laten
opstellen in een proces. Wij moeten niet de rol krijgen dat wij ons
inhoudelijk met de manier waarop het geschil wordt opgelost gaan
bemoeien, want dat is nou juist voorbehouden, naar mijn mening,
aan de geschillenregeling of later aan de rechter.’676

Scheltema adviseerde een bevoegdheid voor een toezichthouder om een
compensatiekader af te dwingen bij een financiële onderneming via het geven
van een aanbeveling vergelijkbaar met de bevoegdheid van de Ierse Centrale
Bank. Zoals eerder toegelicht in paragraaf 6.5.2 onder punt 4. Hoe het
compensatiekader uiteindelijk vorm moet krijgen is aan de betrokken private
partijen zoals claimorganisaties en financiële ondernemingen zelf.
Redenen voor het specifiek verkrijgen van een compensatiebevoegdheid
voor een toezichthouder bestaan onder andere uit het gegeven dat het enkel op
informele basis vragen om compensatie aan gedupeerde klanten te geven door
onder toezicht staande instellingen deze partijen te langzaam en/of te zuinig in
beweging brengt:677
‘Het [werkt] motiverender … en … het [vergroot] … het draagvlaak
van je interventies … als je ook in staat bent om de zwakkere kant van
markt gewoon ook weer in [een] gelijke positie te brengen. Met
andere woorden, dat je dus wel de bevoegdheid op een of andere
manier met een waarborg omkleedt [verkrijgt om die gelijke positie te
waarborgen] en je [om dat te kunnen doen] de bevoegdheid hebt om
ook tot compensatie te dwingen.’678
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Een ander argument voor een compensatiebevoegdheid bij een toezichthouder
betreft de verwachtingen vanuit de samenleving. Een toezichthouder vraagt wel
van gedupeerde klanten om signalen te geven waar gebreken in producten en
dienstverlening plaatsvinden maar lost het probleem vervolgens niet volledig op.
Begrip voor dit gemis is er volgens de toezichthouder zelf meestal niet:

‘En die dubbele boodschap is, wilt u ons alstublieft signalen geven
omdat we die nodig hebben voor toezicht om te zorgen dat het in
de toekomst goed gaat, maar by the way, we hebben geen
mogelijkheden om u te helpen. Dat is een ongemakkelijke
combinatie. Je wilt wel de signalen hebben, maar degene die het
signaal geeft, kan je niet helpen. Dat is heel plat de huidige
situatie.’679

Verder kan een toezichthouder, in tegenstelling tot een rechter, op basis van een
totaal overzicht van claims en belangen die bij de afwikkeling ervan spelen, een
passende oplossing creëren die acceptabel is voor iedere actor in het speelveld:
‘Wij zijn de enige die juist in [de] keuken kijken bij al die banken.
Waar zij uit overwegingen niet bij elkaar in de keuken [kunnen]
kijken, kunnen wij dat wel. Dus wij zijn eigenlijk een rechter…
kijk een rechter krijgt 1 dossier onder zijn neus. Nou, bij een
massaclaim krijgt hij een compleet gegeneraliseerde presentatie
van heel veel dossiers platgeslagen. Wij krijgen juist al die
individuele dossiers.’680

Maar er bestaan ook twijfels bij de toezichthouder om voor een wettelijke
verankering van een bevoegdheid op het gebied van zorgplichtclaims te pleiten.
Die twijfel zit hem voornamelijk in het effect van de toepassing van informele
beïnvloeding, de uitvoerbaarheid van de compensatiebevoegdheid en daarmee
de organisatiestructuur en de strategie van de betreffende toezichthouder:681
Interviewer: ‘En is het nog niet nodig om een wettelijk haakje te
gaan maken [om de Rentederivatenaffaire finaal te kunnen
beslechten]?’
Deelnemer: ‘Nee, niet nu. Niet op die wijze. [Informele
beïnvloeding lijkt] effectiever dan ik van tevoren [had verwacht].
679

Interview 34, p. 7 (deelnemer toezichthouders).
Interview 33, p. 12 (deelnemer toezichthouders).
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Want ik was daar, zal ik je eerlijk zeggen, van tevoren vrij
sceptisch over. Aan de andere kant was ik ook… ben ik ook
sceptisch over het gebruik van boetes, omdat dat gewoon bij de
betreffende financiële instellingen, [in casu] banken, [te weinig
effect laat zien]. [Het opleggen van een boete staat niet in
verhouding tot het te bereiken effect voor een bank in de zin van
winstmaximalisatie]. Leg een paar miljoen op, who cares?! Een
paar miljard, ach… Dit kwartaal wat minder winst. Dus de
effectiviteit daarvan is ook heel beperkt. Eigenlijk moet je het zo
zien te doen dat inderdaad bepaalde aansprakelijkheids[risico’s]
civiel[rechtelijk] of strafrechtelijk doorslaan naar bestuurders en
eigenlijk gewoon dat de statussen en het geld gewoon aangepakt
worden op het moment dat er dingen met medeweten van
inderdaad bestuurders gebeurt. Dat zijn degene die het top down
kunnen afdwingen dat er dingen op de werkvloer goed gaan, want
het gaat om plausible deniability en niet om het feit dat ze
daadwerkelijk niet ervan geweten hebben. Maar goed, wie ben
ik.’682

‘Ik weet niet zeker of de AFM die bevoegdheid aan zou kunnen. Ik
denk dat de huidige organisatie, zoals die nu is, je niet met een
dergelijke verantwoordelijkheid en bevoegdheden op zou moeten
willen zadelen.’683

b.
Een toezichthouder met een boeteverdelingsbevoegdheid
Ook werd door een deelnemer de optie genoemd dat een toezichthouder een
financiële onderneming kan verplichten om een gedeelte van een door hem
opgelegde boete te reserveren voor compensatie aan gedupeerde klanten:

‘Ik kan mij voorstellen dat je de toezichthouders de bevoegdheid
geeft om ook de belangen van de gedupeerde consumenten te
dienen in het kader van de afwikkeling van een claim, een beetje
het Amerikaanse systeem.’684

Mogelijk is deze invulling van een concrete nieuwe bevoegdheid op het gebied
van zorgplichtclaims voor een toezichthouder geïnspireerd op de bevoegdheid
van de Ierse toezichthouder. De Ierse Central Bank kent op basis van de
682
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Supervision and Enforcement Act 2013 de bevoegdheid om in gevallen waarin
een financiële onderneming is veroordeeld voor een strafbaar feit en/of zich
conform het burgerlijk recht ongerechtvaardigd heeft verreikt, de gemaakte
winsten te restitueren. Het geworven geld kan de Ierse Bank toekennen aan
gedupeerde klanten van diezelfde financiële onderneming.685
Verder kan de Securities and Exchange Commission (SEC) uit de Verenigde
Staten op basis van handhavingsmaatregelen zoals een boete al dan niet met
winstafdracht (disgorgement = ontnemen van wederrechtelijk verkregen
voordeel) compensatie voor gedupeerde klanten regelen. Deze compensatie
wordt in onderhandelingen over het opleggen en/of de hoogte van de boete
bewerkstelligd. Deze schikkingsbevoegdheid is te vergelijken met de
schikkingsbevoegdheid van het Nederlandse Openbare Ministerie, de ACM en
FCA.686

c.
Een toezichthouder optredend als claimorganisatie
Door een belangenbehartiger is aangegeven dat de AFM al de bevoegdheid heeft
om als claimorganisatie op te treden en in deze hoedanigheid een schikking met
compensatie aan gedupeerde klanten af kan dwingen van een financiële
onderneming:

‘Ze [AFM] [kan] zich ook bemoeien, zij het onder strikte
voorwaarden, met de afhandeling van schade. Ze [heeft] daarin
niet een andere positie dan een consumentenautoriteit, volgens
mij, als gevolg van 3:305d BW.’687

De bedoelde schikking kan via het volgen van een WCAM-procedure door de
rechter algemeen verbindend worden verklaard. Hierdoor kan op basis van een
opt-out model een zo groot mogelijke groep gedupeerde klanten worden
verdisconteerd in de schikking. Finalisering van het geschil kan op deze manier
zo dicht mogelijk worden benaderd.688 Echter, de ACM, die deze bevoegdheid
concreet toegekend heeft gekregen,689 dient deze bevoegdheid volgens de
wetsgeschiedenis terughoudend toe te passen. De markt heeft het initiatief, de
bevoegdheid dient te worden beschouwd als vangnet.690 De AFM heeft een met
685

Supervision and Enforcement Act 2013, section 54.
De Jong 2014, p. 105.
687
Interview 8, p. 5 (deelnemer collectieve belangenbehartigers).
688
Overigens wordt deze procedure aangepast na aanname en inwerkingtreding van het
wetsvoorstel motie Dijksma. Zie hierover meer in par. 4.2.3.2.
689
Ex art. 3:305d BW jo. art. 2.6. Whc.
690
Kamerstukken II 2005/06, 20411, 3, p. 38 e.v.
686
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de ACM vergelijkbare bevoegdheid om op te kunnen treden als claimorganisatie
nooit verkregen. Wel kan de AFM net als de ACM een rechtsvordering instellen
‘die strekt tot bescherming van gelijksoortige belangen van andere personen,
voor zover hem de behartiging van deze belangen is toevertrouwd’ ex artikel
3:305b BW. Dit opent de mogelijkheid voor deze toezichthouders om, waar zij
dit op het spoor komen - en naast het opleggen van een sanctie – bijvoorbeeld
een verklaring voor recht te vorderen dat overeenkomsten die op grote schaal
door een onderneming met consumenten zijn gesloten nietig of vernietigbaar
zijn.691

d.
Een toezichthouder als “amicus curiae” in privaatrechtelijke zaken
Door de deelnemers aan mijn onderzoek werden geregeld variaties op een soort
amicus curiae-bevoegdheid voor de AFM genoemd.692 Deze bevoegdheid is al
toegepast in het mededingingsrecht en komt kort neer op het mogen
interveniëren in een civiele procedure wanneer naar het inzicht van de AFM het
(materiele) toezichtsrecht (bijvoorbeeld in geval van open normen afkomstig uit
de Wft) onjuist wordt uitgelegd en/of toegepast.693 Het gaat niet om een
voegingsbevoegdheid. De AFM moet namelijk geen partij worden in het geschil.
Slechts het inbrengen van kennis op het gebied van productvormgeving en
zorgplichtinvulling is bedoeld. Dat kan de AFM al doen door een rapportage
met dergelijke gegevens te publiceren ten tijde van de betreffende juridische
procedure, maar dan behoeft een rechter deze info niet mee te nemen in zijn of
haar oordeel. In ieder geval behoeft een rechter zich dan niet te verantwoorden
waarom hij of zij wel of geen inhoud van deze rapportage in zijn of haar oordeel
heeft meegenomen.
Het doel van de amicus curiae-bevoegdheid is conform de literatuur het
bevorderen van de rechtseenheid en daarmee ook rechtszekerheid voor
procespartijen door het waarborgen van een uniforme uitleg van financieel
rechtelijke wet- en regelgeving:694
‘… dat zij [toezichthouders] een vaste rol zouden moeten hebben
in dat proces [het afwikkelingsproces van zorgplichtclaims via de
WCAM], denk ik niet. Maar wel bijvoorbeeld als deskundige in
het proces betrokken kunnen worden en het lijkt mij zeker dat daar
ruimte voor is en dat dat heel waardevol en nuttig kan zijn. En dat
dat tot nu toe niet gebeurd is, dat ligt aan de concrete zaken die
zijn voorgelegd aan het hof, met name de WCAM-zaken. Maar
691

Bauw & Van der Linden 2016 (NJB), p. 4. Zie hierover ook: Van Boom 2010, p.133-151.
Zie hiervoor bijvoorbeeld interview 26, p. 6 en 26 (deelnemer toezichthouders).
693
Zie: https://www.acm.nl/nl/publicaties/publicatie/13323/Amicus curiae-regel/ (laatst
geraadpleegd op 11 maart 2016).
694
Zie: file:///C:/Users/User/Downloads/amicus curiae-regel-2014.pdf (laatst geraadpleegd op
11 maart 2016).
692
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zeker zou dat heel goed kunnen en voor de ene toezichthouder ligt
dat iets meer voor de hand dan voor de ander. … Ik kan me
voorstellen dat de toezichthouder ook niet zitten te springen om
voortdurend dit soort zaken te doen, want het is toch iets anders
om zich te moeten uitlaten als deskundige [dan als handhavende
partij].’695

e.
Een toezichthouder als claimregulator
Zoals in paragraaf 6.4 is aangegeven ziet een overgrote meerderheid van de
deelnemers aan mijn onderzoek graag dat de macht voor claimorganisaties in het
speelveld van de afwikkeling van zorgplichtclaims wordt vergroot. Maar deze
macht moet wel in goede banen worden geleid en daarmee te controleren zijn.
Invulling aan deze gewenste controle kan worden gegeven via extra wettelijk
verankerde696 regulering. Maar wie en hoe dient er te worden gecontroleerd op
de vereisten van deze nieuwe regulering? Een van de deelnemers gaf aan dat de
in eerste instantie bedoelde ‘Claimcode-toets’ door de rechter toch uiteindelijk
op de wenselijkheid van een van een publiekrechtelijk vergunningsstelsel uit zal
lopen:

‘Je zou het ook privaatrechtelijk kunnen doen met een waarborg
en dan dat je alleen maar zaken moet doen met een partij die dat
heeft, maar uiteindelijk kom je toch altijd bij een
vergunningsstelsel uit.’697

Inspiratie voor de vormgeving van een publiekrechtelijk orgaan dat toezicht
houdt op het opereren van claimorganisaties kan worden geput uit de ervaring
van de Claims Management Regulation Unit698 (‘Claimregulator’) uit het
Verenigd Koninkrijk. In 2007 is in het Verenigd Koninkrijk gekozen voor de
oprichting van een Claimregulator om de niet-deelnemers aan een opt-in
regeling en andere individuele claimanten te beschermen tegen niet passende
dienstverlening door claimorganisaties. Niet passende dienstverlening door
claimorganisaties bestond in het Verenigd Koninkrijk in eerste instantie uit
oneerlijke
handelspraktijken
(zoals
agressieve
marketing)
en
695

Interview 21, p. 13 (deelnemer geschilbeslechters).
In plaats van alleen op basis van zelfregulering via de Claimcode 2011.
697
Interview 22, p. 18 (deelnemer geschilbeslechters).
698
De Claims Management Regulation Unit is gezeteld in het ministerie van Justitie. Een
wettelijk haakje voor regulering van claimentiteiten heeft de Compensation Act 2006
geboden. Zie: Claims management Regulation Review, p. 15-17.
696
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oplichtingspraktijken. Later ontstonden er zichtbare effecten als wantrouwen en
verwarring over een al uit onderhandeld afwikkelingsproces van
massaschade.699 Verder heeft de British Bankers’ Association (BBA) het nut en
de noodzaak van de aanwezigheid van claimorganisaties op de financiële
markten bevestigd:

‘… the BBA acknowledges that third party complaints handlers,
including CMCs, can provide a useful function particularly for
more complex cases, by helping customers to better structure their
complaints.’700

De kosten voor de vergunningverlening en doorlopend toezicht worden geheel
gefinancierd door de betreffende claimorganisaties zelf.701 Overigens oefent de
Claimregulator niet alleen toezicht uit op claimorganisaties die zich richten op
zorgplichtclaims, maar ook op bijvoorbeeld letselschadeclaims. Op deze brede
reikwijdte, maar voornamelijk op het algemeen opereren van de Claimregulator,
is ten tijde van het schrijven van mijn proefschrift kritiek ontstaan.702 Zo dient
de Claimregulator vanwege het snel vergroten van zijn toezichtspopulatie te
veranderen en meer bevoegdheden te kunnen krijgen om zijn vernieuwde
doelstellingen te kunnen blijven behalen. Ook vermengd het toezicht op
claimorganisaties zich grotendeels met het toezicht op de financiële markten,
omdat meer dan 94% van de klachten over Claimorganisaties gaat die zich
richten op gebrekkige financiële producten en niet passende dienstverlening.703
Op basis van deze kritiek wordt er in het Verenigd Koninkrijk overwogen om in
plaats van cross-sectoraal toch sectoraal toezicht uit te gaan oefenen op
claimorganisaties. Dit via het verplaatsen van toezicht op claimorganisaties, die
zich bezig houden met claims gebaseerd op gebrekkige producten en
dienstverlening, naar de FCA. Maar ook andere opties ter verbetering van

699

Claims management Regulation Review 2016, p. 5.
Claims management Regulation Review 2016, p. 22.
701
In Nederland is een dergelijke vorm van financiering ook terug te vinden bij de AFM. Zie
hiervoor het AFM jaarverslag 2016, p. 150: Door een wijziging in de Wet bekostiging
financieel toezicht (Wbft) is uit hoofde van die wet de overheidsbijdrage vanaf 2015 nihil.
De overheid vergoedt alleen nog de lasten van het BES-toezicht (Caribisch Nederland,
ofwel Bonaire, Sint Eustatius en Saba) voor zover de marktbijdrage niet toereikend is.
702
Claims management Regulation Review 2016, p. 21-23.
703
Claims management Regulation Review 2016, p. 22.
700
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toezicht op de claimorganisaties wordt overwogen704 om het volgende mission
statement te kunnen behalen:

‘To ensure claims management services function effectively, in
the interest of consumers and relevant markets’705

De politiek in de het Verenigd Koninkrijk heeft door het toebedelen van rollen
voor publieke organen bij de afwikkeling van massaclaims, bewust gekozen
voor een meer publiek- dan privaatrechtelijk vormgegeven afwikkelingssysteem
voor zorgplichtclaims. Alleen op deze wijze konden volgens de politiek
claimrisico’s op een adequate manier worden gereduceerd of zelfs voorkomen.
De gedachte achter de vormgeving van een zogenaamde ‘publieke route’ voor
afwikkeling is dat het maatschappelijk belang, in de zin van het voorkomen
en/of bestrijden van agressieve uitwassen van een claimcultuur, op deze wijze
het beste kan worden gewaarborgd:

‘… the practices of those companies; some of them are going into
hospitals, encouraging people to make claims and going to a door
and knocking on it, you know, face-to-face-marketing.’
‘Quite aggressive…’
‘Yeah, so compensation culture was taking shape then, … that was
the reason why we needed to regulate it.’706

704

Te denken valt hierbij aan: (i) verdere hervorming van de bestaande bevoegdheden en de
organisatie van de huidige Claimregulator, (ii) het opzetten van een
samenwerkingsverband tussen de FCA en de Claimregulator en (iii) het optuigen van een
nieuwe onafhankelijk opererende toezichthouder. Zie: Claims management Regulation
Review 2016, p.16.
705
Claims management Regulation Review 2016, p. 25.
706
Interview Claims Management Regulation Unit (CMR), p. 2.
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FIGUUR 5

Schematisch overzicht invulling rol voor een toezichthouder met
betrekking tot de afwikkeling van zorgplichtclaims
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6.6

Het waarborgen van expertise op het gebied van
zorgplichtclaims en daaraan gelieerde
kennisgebieden binnen alle actorgroepen in het
speelveld van de afwikkeling van zorgplichtclaims

6.6.1
Algemene toelichting
Een laatste gedeelde oplossingsrichting onder de deelnemers aan mijn
onderzoek, betreft het beter waarborgen van de benodigde expertise voor de
afwikkeling van zorgplichtclaims, in de uitvoering van de afwikkeling van
zorgplichtclaims. Zoals uitgelegd in paragraaf 2.3. vormen zorgplichtclaims een
ongetemd probleem. Hierdoor zijn ze complex van aard. Deze complexe
vormgeving vereist specialistische kennis en ervaring bij het voorkomen, in
kaart brengen en oplossen van zorgplichtclaims. Zonder adequate
gebruikmaking van deze specialistische kennis door de betrokken actorgroepen
wordt een adequaat resultaat gemist bij alle drie genoemde en in relatie tot
elkaar zich verhoudende acties. Diverse actorgroepen binnen het speelveld
worstelen met vraagstukken omtrent de verankering en het gebruik kunnen
maken van de noodzakelijk expertise. Geschilbeslechters, banken, verzekeraars,
toezichthouders maar ook advocaten.707 Hieronder geef ik aan wat deze diverse
actorgroepen voor oplossingen voor zich zelf en andere actorgroepen zien om de
benodigde expertise op te bouwen en toe te kunnen (blijven) passen.
6.6.2

Het waarborgen van voldoende expertise bij toezichthouders
en financiële ondernemingen
Deelnemende banken aan mijn onderzoek gaven aan dat het adequater inrichten
van de bedrijfsvoering op de afwikkeling van (dreigende of reeds bestaande)
zorgplichtclaims kan bijdragen aan het versneld oplossen ervan.708 Hierdoor kan
een bijdrage worden geleverd aan het reduceren van eventuele claimrisico’s. Dit
kan volgens de betreffende banken onder andere worden bereikt via het invoeren
van personeelsbeleid dat is gericht op het opbouwen en het behoud van expertise
op specialistische en complexe dossiers zoals zorgplichtclaims:

‘Kijk, wat ik daarin ook zou mee laten wegen, is de kennis in de
organisatie. Ik doe zelf ook diverse procedures voor de bank, maar
wat je merkt is dat naarmate procedures langer duren, dat de
kennis in de organisatie kan weglekken. Die kan verdwijnen
eigenlijk, zonder dat daar opzet aan ten grondslag ligt. Mensen
707
708

Zie par. 5.2.2.3.
Interview 1, p. 4 (deelnemer banken), interview 2, p. 2-4 (deelnemer banken) en interview
6, p. 1 (deelnemer banken).
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krijgen andere functies en ik zou denk ik in zo’n situatie …
proberen in te schatten: stel nou dat het heel lang gaat duren, heb
ik dan over 5 jaar of 10 jaar nog wel de juiste mensen om die
procedure te blijven behandelen? En als je kijkt naar Dexia, was
dat een soort procesfabriek geworden met allerlei mensen die van
buiten werden ingevlogen om die procedures te doen.’
‘[Voor] heel veel zaken, zeker waar het om details gaat, heb je
toch juist ook je interne mensen nodig. Als je het over zorgplicht
hebt, dan is het toch belangrijk wat er bij de verkoop van het
product gezegd en geschreven is. Dus ik zou … oppassen dat niet
je eigen kennis … weg ebt.’709

Een invulling van het personeelsbeleid dat zich richt op het behoud van
expertise met betrekking tot de afwikkeling van zorgplichtclaims kan
bijvoorbeeld gevonden worden in het oprichten van een apart kennisteam of
commissie met directe lijn naar het bestuur. Deze commissie dient zich dan
bijvoorbeeld te richten op controle op productgebreken voor- en achteraf het
aanbieden van de producten op de markt:
‘We hadden op dat moment al een commissie waar alle nieuwe
producten in moesten en die werd voorgezeten door een …
bestuurslid. Dat was eigenlijk heel opmerkelijk. Niemand deed dat
[nog] in Nederland, maar wij wel.’
‘… het is nog steeds een hele actieve commissie ... Het zijn
allemaal mensen die rechtstreeks rapporteren aan de Raad van
Bestuur ….’
‘Elke 3 weken is de meeting er met soms [ter voorbereiding] wel
59 bijlagen, [bestaande uit] soms 500 tot 800 [pagina’s] leeswerk.
Het is eigenlijk niet te doen, zou je zeggen, maar dat is blijkbaar
wat een bank aan producten voortbrengt of aan productenreviews
voortbrengt die allemaal bekeken moeten worden. Ja, dat werk
verzetten wij.’710

Ten slotte kunnen experts worden ingezet op een afdeling waarbij
compliancewerkzaamheden worden gecombineerd met riskmanagementtaken of
het simpelweg bij elkaar brengen van verschillende disciplines om een probleem
op te lossen:

709
710

Interview 1, p. 4 (deelnemer banken).
Interview 2, p. 2 (deelnemer banken).
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‘… [het] juridische speelt wel een rol en ik ben geen jurist, maar ik
weet dan een klein beetje van juridische dingen door dit soort
projecten. Maar het gaat heel snel over wat nou eigenlijk de issue
is. Wat vinden wij er eigenlijk zelf van, even deuren dicht en wat
is hier het probleem? En als je dat hebt beantwoord, dat is dan
vaak heel beleggingstechnisch of een productinhoudelijke kwestie,
van wat zit er in het product wat fout is, of zit er iets in de
documentatie fout? Een combinatie kan trouwens ook nog, of
klopt het allemaal wel, maar hebben we het geadviseerd aan
verkeerde klanten? Ook dat kan gebeuren. Er zijn heel veel dingen
die eigenlijk fout kunnen gaan. Zelden gaan ze eigenlijk allemaal
tegelijk fout.’711

“[Ik werk voor de afdeling] Non Financial Risk en dan Framework
en Management Information en dat heeft alles te maken met het
feit dat wij de compliancefunctie en de operational riskfunctie
geïntegreerd hebben en daarom hebben we de Non Financial Risk
meegekregen. Dat zie je niet zo vaak.’
‘Meestal wordt de compliance functie gecombineerd met de legal
functie, omdat de compliance functie met name de naleving van
wet- en regelgeving controleert en monitort, terwijl operational
riskmanagement zich meer bezighoudt met de business
vraagstukken die op het gebied van continuïteit van de
onderneming, schades van product failures, product design door
IT-failures, dus op systemen. [Deze twee functies hebben wij dus
gecombineerd]. Wat we ook wel zien/[doen] zijn terroristische
acties op systemen, netwerken, maar ook heel erg gericht op
businessprocessen, maar ook compensaties die daaruit
voortkomen. Een vrij breed gebied [dus]. Oh ja, dan vergeet ik nog
het fraudegebied, alle fraudes en fraudeonderzoeken.’712

Het signaleren van en de waardering voor experts binnen de organisatie is
belangrijk voor het behalen van gewenste eindresultaten bij complexe
vraagstukken zoals zorgplichtclaims. Dit wordt bevestigd door de literatuur.713
Net als voor het development traject voor managers zou er ook een development
711

Interview 2, p. 2 (deelnemer banken).
Interview 6, p. 1 (deelnemer banken).
713
Frie & Richardson 2015, p. 14-16. Zie hiervoor verder ook nog: De Vries, Vermaak & De
Ronde 2017, p. 2-13 en Weggeman 2015. Zie ook voor het verkrijgen van noodzakelijk
inzicht in claimrisico’s en de noodzaak daarvoor van het gebruiken van expertise: Power
2004, Poser 2009, Power 2014, Mertens 2014, Bischof e.a. 2016. Overigens is het lezen
van Pieterman 2008 over de kritiek op de voorzorgcultuur en het daarbij horende opereren
door autoriteiten (politiek en toezichthouders) op basis van weinig tot geen feiten of niet
wetenschappelijk bewezen causale verbanden ook interessant vanuit het perspectief van
het nut en de noodzaak van de herwaardering van experts op de werkvloer.
712
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programma moeten zijn voor experts, dat zich richt op het groeipad naar een
topexpert.714 Er moeten voldoende groeimogelijkheden bestaan (zowel in functie
als salarisschaal.)715 Hierbij dient aandacht te worden besteed aan de
ontwikkeling van competenties door het volgen van trainingen zoals: ‘impact
hebben’, ‘effectieve één-op-één-communicatie’, ‘gelijk hebben en gelijk
krijgen’, ‘je boodschap overbrengen in een vergadering’ of ‘overtuigend
presenteren’. Maar er moet niet alleen de nadruk worden gelegd op het
verkrijgen en behouden van betere communicatievaardigheden om kennis
adequater in de organisatie te laten ‘landen’. Er dient vooral de expert veel
vrijheid te worden gegeven om creatieve gedachten in te kunnen zetten en
oplossingen voor zeer complexe problemen te bedenken zoals voor
zorgplichtclaims.716 Om een goede balans tussen de gewenste controle op output
voor een organisatie en vrijheid voor de expert te vinden is het een optie om
goede concrete resultaatsafspraken te maken met bijbehorende lange termijn
afspraken.717 Andere opties worden besproken door Weggeman. Hij geeft
bijvoorbeeld aan dat het niet wenselijk is om 80 procent van de professionals die
goed zijn in hun vak te managen. Deze professionals dienen daarentegen juist de
ruimte en het vertrouwen te krijgen van het management om resultaten te
kunnen behalen. Ze dienen gestuurd te worden op via bottup-up tot stand
gekomen output-afspraken.718
Het veranderen van de organisatiestructuur, met als doel het beter
verankeren van specialistische kennis en ervaring, en daarmee ook dat van
zorgplichtclaims, wordt ook in de meer wetenschappelijke literatuur verder
omschreven als noodzakelijke verandering om de complexe vragen van de
moderne samenleving te kunnen beantwoorden:719
‘We need to imagine and create ‘safe havens’ for professional and
expert judgement.’720

714

Aldus Frie en Richardson 2015, p. 15.
Frie en Richardson 2015, p. 15.
716
Weggeman 2015, p. 99.
717
Par. 6.6.2 en Frie en Richardson 2015, p. 15-16.
718
Weggeman 2015, p. 99.
719
Power 2014, p. 59-65.
720
Power 2004, p. 63.
715
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6.6.3

Het (meer) specialiseren van oorspronkelijk grotendeels
generalistisch opererende actorgroepen

6.6.3.1 Een deskundig opererende rechter en advocaat
Deelnemers aan mijn onderzoek gaven aan dat gemis aan kennis en ervaring met
betrekking tot (de context van) zorgplichtclaims bij rechters721 en advocaten een
belemmering vormde voor het versnellen van het afwikkelingsproces.722 Een
oplossingsoptie om dit probleem te reduceren betreft het verdisconteren van
meer kennis en ervaring op het gebied van het financiële recht, financiële
producten en dienstverlening inclusief het effect van massaclaims op de
financiële markten bij de betrokken actorgroepen. De vraag is hoe dit voor
elkaar te krijgen. De volgende opties werden door deelnemers genoemd om de
benodigde specialistische kennis en ervaring te verdisconteren in een oordeel
van een rechter en in de strategie en processtukken van advocaten:
a.
Verbetering van samenwerking tussen rechters
Door een deelnemende verzekeraar werd aangegeven dat het wenselijk zou zijn
om rechters meer met elkaar te laten samenwerken op het gebied van de
afwikkeling van zorgplichtclaims om rechtseenheid te bevorderen.723
Versnippering van uitspraken draagt in de ogen van deze verzekeraar niet bij aan
een snelle afwikkeling:

‘… maar bijvoorbeeld ook dat rechters in het begin, als ze
individuele claims kennen, wat sneller afspraken met elkaar gaan
maken van, hoe kunnen we die nou allemaal ongeveer hetzelfde af
gaan wikkelen, niet dat de rechter in Leeuwarden wat anders gaat
oordelen dan die in Breda.’724

721

Ik spreek hier bewust niet van geschilbeslechters maar van rechters omdat de onder de
vlag van het Kifid opererende geschilbeslechters door de deelnemers aan mijn onderzoek
in eerste instantie niet van te weinig kennis en ervaring worden beticht met betrekking tot
de werking van financiële producten en dienstverlening en daarmee ook zorgplichtclaims.
Het Kifid wordt meer als instituut bekritiseerd en onder de term ‘rechters’ versta ik de
individuele rechters en de uitspraken van die rechters waar kritiek op wordt geleverd door
de andere actoren in het speelveld van de afwikkeling van zorgplichtclaims.
722
Zie sub a van paragraaf 5.2.2.3
723
Vgl. Dijksterhuis 2008.
724
Interview 5, p. 9 (deelnemer verzekeraars).
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b.

Het accepteren van meer hiërarchie door rechterlijke instanties
onderling
De deskundigheid van rechters (kennis en ervaring met de afwikkeling en
achtergronden van zorgplichtclaims) kan verder worden vergroot wanneer
rechters wat meer naar elkaar zouden luisteren, aldus een deelnemende
geschilbeslechter en een aantal deelnemende verzekeraars aan het onderzoek.
Rechters in lagere instanties dienen zich meer te conformeren aan uitspraken
van hogere instanties of uitkomsten van collectieve schikkingen. Hierdoor kan
de rechtseenheid en daarmee ook meer rechtszekerheid voor de procespartijen
worden bevorderd. Het bevorderen van deze beginselen kan op zichzelf weer
bijdragen aan de door de deelnemers gewenste versnelling van de
afwikkelingsprocedure:

‘De Amsterdamse rechtbank heeft een hele club kantonrechters
samengesteld voor een effectenleasekamer. En die hebben een
heel raamwerk en het Gerechtshof schuift het weer aan de kant. Ik
bedoel … En dan denk ik ‘wat is dit voor gezooi?!’ Dan moeten
we 10 jaar wachten totdat de Hoge Raad een keer … dat gaan we
nu ook anders doen dan dat we eerder kunnen, maar we hebben
een regeling en dat hebben we aan het Gerechtshof van
Amsterdam toebedeeld. En als dat dan niet werkt moet je daaraan
sleutelen.’725

‘Een scenario waar we rekening mee hebben gehouden is dat de
kantonrechter zegt van: ‘met alle belangen die in de tussentijd
spelen, verwijs ik u door naar’. Dus die is in principe, denk ik, wel
nu op een goeie manier geregeld. Wat we natuurlijk wel zien is dat
rechters natuurlijk vrij eigenzinnig zijn, en heel veel ruimte
hebben. Zowel in de manier van hoe ze het proces inrichten, als de
manier van het vonnis wijzen. En die mogelijkheid is er nu wel om
meteen naar, maar goed je zit nog steeds dat als een kantonrechter
zegt van: ‘Ik ga dit zelf eerst afhandelen’, dan kan dat. Daar zou
wellicht wat minder ruimte kunnen zijn voor de kantonrechter.
Aan de andere kant kan ik niet goed zien hoe je dat vorm moet
geven in wetgeving.’726

‘Hoe meer je de rol van de rechter optuigt, hoe eerder je kan
zeggen van ja, in die WCAM zelf zit de rechtsbescherming van
betrokkenen. Nou, misschien een beetje gezocht, maar misschien
725
726

Interview 20, p. 7 (deelnemer geschilbeslechters).
Interview 5, p. 9 (deelnemer verzekeraars).
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niet helemaal, maar dan moet je de WCAM heel erg anders gaan
inrichten. Sterker nog, dan heb ik het eigenlijk niet meer over een
WCAM, maar meer een soort mogelijkheid om in een procedure te
kunnen zeggen dat het oordeel van een rechter in vergelijkbare
gevallen geldt.’727

‘Je zou kunnen zeggen dat als er een rechterlijke uitspraak komt
over product x, dat er dan een mogelijkheid is om te verzoeken,
misschien ook via zo’n prejudiciële route, dat die uitspraak geldt
voor alle mensen die dat product hebben. Misschien zou je dan
moeten zeggen dat dat alleen maar kan via de Hoge Raad. Dat zou
ik in ieder geval plezierig vinden.’728

c.

Het oprichten van een speciale kamer voor de afwikkeling van
financiële privaatrechtelijke geschillen
Ook werd door enkele deelnemers, zoals een verzekeraar en een
claimorganisatie, voorgesteld om een aparte kamer op te richten voor de
afwikkeling van financiële privaatrechtelijke geschillen:729

‘Ja, er zou gewoon een Ondernemingskamer moeten komen voor
financiële geschillen en dan gooi je het Kifid eruit. Het Kifid glijdt
weg. En dat is jammer, want ik denk op zich dat het een goed
initiatief is, maar je ziet het in de perceptie wegglijden.’730

‘Ja, natuurlijk het ideale systeem zou zijn dat er een bijzondere
rechter is die in een hele korte tijd zal vast kunnen stellen of er
massaschade geleden is en ogenblikkelijk een onderneming zou
kunnen veroordelen.’731

De wens vanuit enkele deelnemers aan mijn onderzoek, met betrekking tot het
aanwijzen van een gespecialiseerde kamer voor de afwikkeling van onder andere
zorgplichtclaims, heeft gehoor gekregen bij de wetgever. Via invoering van een
nieuw artikel 1:23a Wft zal de behandeling van burgerlijke (civiele) zaken op
727

Interview 4, p. 10 (deelnemer verzekeraars).
Interview 4, p. 10 (deelnemer verzekeraars).
729
Zie hiervoor ook par. 5.2.2.3 sub a.
730
Interview 4, p. 16 (deelnemer verzekeraars).
731
Interview 7, p. 16 (deelnemer collectieve belangenbehartigers).
728
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een bepaald deelgebied van het bank- en effectenrecht worden geconcentreerd
bij de rechtbank Amsterdam. Het deelgebied houdt in het verlenen van een
beleggingsdienst, het verrichten van een beleggingsactiviteit of het aanbieden
van effecten aan het publiek in de zin van art. 5:1 Wft.732 Verwacht wordt dat dit
zal bijdragen aan de kwaliteit van de rechtspraak en aan de efficiëntie van de
rechtsgang in die zaken.733 Dat deze verwachting feit zal kunnen worden is
waarschijnlijk vanwege de uitkomsten van een onderzoek uit 2005 uitgevoerd
door Van Velthoven.734 Volgens de bevindingen van Van Velthoven bestaat er
een aantoonbaar verband tussen een hoogwaardige juridische infrastructuur en
economische groei. In een land waar eigendomsrechten goed worden beschermd
en contracten worden nageleefd, wordt meer geïnvesteerd. Goede rechtspraak
draagt bij aan een goed vestigingsklimaat. Onder andere om deze redenen is
sinds 1 januari 2017 in Rotterdam de rechtbank exclusief bevoegd voor civiele
scheepsvaartzaken.735

d.

Het inwinnen van benodigde expertise door rechters en het
aandragen daarvan door advocaten
Zoals in paragraaf 5.2.2.3 ook al kort aangegeven, wensen diverse deelnemers736
aan mijn onderzoek, waaronder een toezichthouder, dat rechters zich beter laten
informeren over onder andere de werking van in een bepaalde zaak spelende
financiële producten of dienstverlening en het effect van een uitspraak op de
werking van de financiële markten in het geheel:

‘We nodigen mensen ook wel eens uit op seminars en dat soort
dingen, maar als ik een ding heb geleerd van de rechterlijke macht,
is dat ze nogal gesteld zijn op hun eigen onafhankelijke positie en
dat betekent dat ... Maar ook alle goed bedoelde pogingen, zeg
maar, om bepaalde dingen bij te brengen of in een zeker
perspectief te plaatsen ... Dat ligt wel lastig. Misschien dat daar op
een ander tijdstip of ergens in de toekomst wat meer animo voor
zou zijn, maar ik zie nog wel eens dingen langskomen waarvan ik
denk, ja jullie hebben het echt niet begrepen hoe het in elkaar zit.
En dat is… dat zal jij ongetwijfeld ook hebben gezien en dat heeft
niets te maken met de positie van [een toezichthouder] of wie dan
732

Busch 2016.
Wijzigingswet financiële markten 2018, (MvT) p. 15. De inwerkingtreding van de
beoogde wijziging is 1juli 2018.
734
Van Velthoven 2005, p. 30.
735
Aldus ook Duursma 2017. Zie ook: https://www.rechtspraak.nl/Organisatie-encontact/Organisatie/Rechtbanken/Rechtbank-Rotterdam/Nieuws/Paginas/RechtbankRotterdam-exclusief-bevoegd-voor-scheepvaartzaken.aspx, (laatst gecontroleerd op 20
april 2017).
736
Claimorganisaties, verzekeraars, toezichthouders etc. Zie par. 5.2.2.3.
733
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ook, dat heeft gewoon te maken met de aard der zaak in de
juridische blik en dan denk je ‘je snapt niet hoe het in de praktijk
werkt’. En dan begrijp ik wel naja, dan zou je toch zeggen van:
‘Laat je voorlichten voordat je tot een uitspraak komt.’ 737

Rechters gaven op hun beurt weer aan dat advocaten hun strategie en inhoud van
de processtukken dienen aan te passen om het afwikkelingsproces van
zorgplichtclaims te versnellen. Ze kunnen dit het beste doen door zich te
specialiseren, deskundige medewerkers van hun cliënt mee te nemen naar een
zitting en door niet op elke slag zout te leggen waardoor een zaak verzandt.738

6.7

Samenvatting en conclusie oplossingen betrokken
actoren

6.7.1
Algemeen gedeelde conclusie
Een door de deelnemers aan mijn onderzoek gedeelde analyse over oplossingen
voor de door hen gesignaleerde problemen bij zorgplichtclaims bestaat uit:
1.

2.
3.

Het geven van meer armslag aan claimorganisaties, door aan hen de
mogelijkheid
toe
te
kennen
om
een
collectieve
schadevorderingsprocedure te voeren, met als voorwaarde dat deze
organisaties nader worden gereguleerd.
Het in het leven roepen van een toezichthouder op het gebied van
zorgplichtclaims die progressief en creatief kan opereren.
Het waarborgen van expertise op het gebied van zorgplichtclaims en
daaraan gelieerde kennisgebieden binnen alle actorgroepen in het
speelveld van de afwikkeling van zorgplichtclaims.

Voor een aantal opties bestaat geen brede steun. De opties die niet op draagvlak
in het actorenveld konden rekenen werden aangewakkerd door de opt-out
problematiek. De opt-out problematiek houdt in dat gedupeerde klanten, na het
treffen van een collectieve schikking die door een rechter verbindend is
737
738

Interview 26, p. 16 (deelnemer toezichthouders).
Zie papieren reactie deelnemer geschilbeslechters m.b.t. gevraagde aanvulling van deze
alinea. Door onvoorziene omstandigheden is een gepland interview met een
geschilbeslechter vervangen door een papieren reactie (aanvullingen, verbeteringen etc.)
op enkele passages over geschilbeslechters uit een concept versie van het proefschrift in
de herfst van 2016.
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verklaard, binnen een door deze rechter aangegeven periode kunnen afzien van
deelname aan de getroffen regeling.739 Hierdoor kan niet van tevoren worden
aangegeven wanneer een zorgplichtclaim is beslecht en wat deze ongeveer gaat
kosten. Juist het gemis van deze punten zorgt volgens sommige deelnemers voor
de claimrisico’s en vraagt om de inzet van rigoureuzere maatregelen. Hiertoe
behoren opties als de inzet van de interventiewet, herverzekeren, het toepassen
van ringfencing, beperking van aansprakelijkheden en de toepassing van het
matigingsrecht door een rechter en het opereren van toezichthouders via de
implementatie van de BRRD of een mogelijk nieuwe vergelijkbare wet voor
verzekeraars.740 De toepassing van de interventiewet dient volgens het
actorenveld te worden voorkomen en als ultimum remedium te worden
beschouwd evenals vergelijkbare andere puur publiekrechtelijke ingrepen.741
Voorbeelden van dergelijke – eveneens omstreden – puur publiekrechtelijke
regelingen zijn het inzetten van maatregelen behorend bij de toepassing van de
implementatie van de BRRD of een vergelijkbaar wetsvoorstel voor de
afwikkeling van verzekeraars in nood.742 De hier beoogde overheidsingrepen op
van oorsprong privaatrechtelijke zaken bevorderen volgens de deelnemers aan
mijn onderzoek niet (her herstel van) het vertrouwen in werking van de
financiële markten. Het raakt namelijk de fundamentele (eigendoms)rechten van
een samenleving waar iedereen op vaart.743 Ook belemmeren de
overheidsingrepen de zuiverende werking van zelfreflectie waardoor de
noodzaak tot gedragsverandering niet wordt ingezien.744 Als specifiek nadeel
van ringfencing werd het verlies aan klantbinding en het tonen van
verantwoordelijkheid aan alle klanten (gedupeerd of niet) genoemd.745 Een op
basis van de BRRD vormgegeven ingreep kan ook door een bepaald land of
daarbinnen wonend gedeelte van de bevolking niet worden geaccepteerd en
worden omzeild zoals de Italiaanse casus Monte dei Paschi laat zien,746
waardoor deze minder effectief is dan ze lijkt.
739

Zie meer over de opt-out regeling in par. 4.2.3.3 en par. 6.3.1.
Par. 6.3.
741
Workshopverslag p. 26.
742
Wet herstel en afwikkeling van verzekeraars, consultatieversie d.d. 13 juli 2016,
https://www.internetconsultatie.nl/afwikkelingverzekeraars, (laatst geraadpleegd op 3
februari 2017).
743
Par. 6.3.1.
744
Par. 7.2.10.
745
Par. 6.3.1.
746
Zie: http://www.volkskrant.nl/buitenland/noodlijdende-italiaanse-bank-monte-dei-paschiheeft-3-5-miljard-meer-nodig~a4440243/, (laatst geraadpleegd op 5 januari 2017) en
https://fd.nl/beurs/1180971/monte-dei-paschi-heeft-8-8-mrd-nodig, (laatst geraadpleegd
op 5 januari 2017). De Italiaanse staat probeert via het toepassen van de door de EU
ongeoorloofde staatssteun het afwikkelen van de bank door Europa te voorkomen
waardoor de door de EU bedachte betaling van banken in nood op basis van contractuele
risico’s wordt gedwarsboomd.
740
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Andere deelnemers die de inzet van rigoureuze maatregelen zoals de
interventiewet hebben betwist, omdat ze bijvoorbeeld de regie van de
afwikkeling van zorgplichtclaims in eigen hand willen houden,747 geven aan dat
een adequatere benadering van opt-outers van essentieel belang is om een
zorgplichtclaim finaal te beslechten.748 Passende communicatie speelt hierbij
een grote rol door onder andere de toepassing van gedragseconomische
inzichten.749 De effectiviteit van de toepassing van gedragseconomische
inzichten om (gedupeerde) klanten zich te laten binden aan een getroffen
schikking is bevestigd door ervaringsdeskundigen van de afwikkeling van de
DSB-affaire ten tijde van een georganiseerd besloten seminar op 9 november
2016 en 14 december 2016 voor beleidsbepalers, rechters, verzekeraars en
banken bij de AFM.750

6.7.2

Samenvatting en conclusie vergroting macht van
claimorganisaties
Actoren bleken het eens over toe te passen maatregelen ter vergroting van de
macht van claimorganisaties in Nederland. Deze is niet in balans met die van de
potentiële schadeveroorzakers waardoor gedupeerde klanten over onvoldoende
middelen beschikken om hun recht te halen in geval van gebrekkige financiële
producten en/of niet passende financiële dienstverlening. De disbalans bestaat
met name uit het feit dat het voor claimorganisaties moeilijk is om de markt te
betreden. Het is voor hen namelijk ten eerste lastig om een achterban aan zich te
binden. Die achterban, bestaande uit gedupeerde klanten van een financiële
onderneming, kent zowel mentale als financiële barrières om zich bij een
claimorganisatie aan te sluiten:

‘De militantheidsgraad in Nederland, voor zover wij dat dan
weten, die is een beetje nul. Je moet ze [gedupeerde klanten] er
zeg maar naartoe sleuren, willen ze komen. Ze komen echt niet
[vanzelf].’

747

Interview 3, p. 13 (deelnemer verzekeraars).
Interview 3, p. 3-4 en p. 7-9 (deelnemer verzekeraars).
749
Par. 6.3.1.
750
Van Rhijn & Uppelschoten 2016 in bijlage J. Overigens hebben Van Rhijn en
Uppelschoten hun presentatie o.a. gebaseerd op de inhoud van het onderzoek door Van
Doorn uit 2015 met betrekking tot de belangen van benadeelden in de DSB-affaire.
748
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Zo wist een claimorganisatie pakkend te benoemen. De ‘militantheidsgraad’
wordt door verzekeraars en banken laag gehouden door gedupeerde klanten via
het toepassen van vertragingstactieken in een klachtenproject te ontmoedigen.751
Maar ook kent deze groep een psychische barrière om in actie te komen. Ze
schamen zich voor het hebben van een zorgplichtclaimprobleem.752 De
actiebereidheid van deze groep klanten kan worden vergroot door het toepassen
van gedragseconomische inzichten bij het benaderen van hen.753 Omdat in het
huidige stelsel financiering is gekoppeld aan het aantal aangesloten gedupeerde
klanten is het van belang om technieken te ontwikkelen om de kans op
aansluiting van gedupeerden bij een claimorganisatie te vergroten. Zo lang deze
technieken er niet zijn blijft financiering van een collectieve actie lastig.
Nog een ander financieringsprobleem betreft het bekostigen van de vereisten
van de Claimcode. Om te voldoen aan deze vereisten is geld nodig en daar
kunnen claimorganisaties in het huidige afwikkelingsstelsel nog lastig aan
komen.754 Zo is het werken op basis van no-cure-no-pay niet toegestaan in
Nederland,755 worden rechtsbijstandverleners nog niet adequaat ingezet bij de
afwikkeling van zorgplichtclaims, omdat de formeel juridische afwikkeling
alleen is toegestaan voor advocaten en kennen de claimorganisaties tot op heden
nog geen collectieve schadevorderingsmogelijkheid.756 Pas wanneer deze
financieringsbelemmeringen worden weggenomen is een level playing field
tussen alle actoren in het speelveld van de afwikkeling van zorgplichtclaims
daadwerkelijk mogelijk. Maar dan dient daar volgens banken en verzekeraars
nog wel extra regulering voor ingeruild te worden.757 De reguleringswens van
banken en verzekeraars wordt gevoed door de angst voor een ongecontroleerde
afwikkelingsprocedure758 en daarbij te snel moeten reserveren en/of uitbetalen
van een groot claimbedrag waardoor de organisatie andere verplichtingen moet
achterstellen of niet kan nakomen.759 Die extra regulering moet bestaan uit een
wettelijke verankering van de inhoud van de huidige Claimcode met mogelijk
enkele aanscherpingen.760 Deelnemers aan mijn onderzoek twijfelden nog over
de vormgeving van het toezicht op claimorganisaties. Moet dit plaatsvinden

751

Interview 25, p. 2 (deelnemer toezichthouders). Het ontmoedigen van gedupeerde klanten
om hun recht te halen wordt bevestigd door de oud-medewerkers van DSB. Zie Van Rhijn
& Uppelschoten 2016 in bijlage J.
752
Van Doorn 2015, p. 33-36.
753
Van Rhijn & Uppelschoten 2016 in bijlage J.
754
Par. 5.2.2.2 en par. 6.4.
755
Par. 5.2.2.2. en par. 6.4.
756
Par. 4.2.3, par. 5.2.2.2 en par. 6.4.
757
Par. 6.4.
758
Par. 5.2.3.
759
Par. 5.2.3.2.
760
Par. 6.4.
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voorafgaande, gedurende of achteraf het instellen van een collectieve
actieprocedure?761
Uiteindelijk kan worden geconcludeerd dat actoren het noodzakelijk achten
voor het behalen van een duurzaam eindresultaat van een zorgplichtclaim om
claimorganisaties meer macht toe te kennen bij de afwikkeling. Meer macht in
de vorm van een schadevorderingsmogelijkheid in een collectieve
actieprocedure. Maar ook meer macht in de vorm van het beschikbaar stellen
van betere financieringsmogelijkheden zoals het toestaan van no-cure-no-pay
voor advocaten en het betrekken van rechtsbijstandsverzekeraars in plaats van
alleen advocaten bij de afwikkeling. In ruil hiervoor moet er wel meer
regulering komen van deze organisaties. Die regulering dient vorm te worden
gegeven via het verscherpen van de Claimcode en het wettelijk verankeren
ervan. Over vragen wanneer en wie er toezicht moet uitoefenen werden actoren
het niet eens. Slechts een enkele deelnemer pleitte voor een lead-plaintiff achtig
stelsel waarbij de rechter uiteindelijk slechts één claimorganisatie aanwijst die
namens een bepaalde groep gedupeerde klanten een collectieve actieprocedure
mag starten. Deze oplossingsoptie kende ook kritiek waardoor het niet als een
gedragen oplossing kan worden beschouwd.762 De invoering van de exclusieve
belangenbehartiger draagt mogelijk bij aan kartelvorming van claimentiteiten en
onthoudt het systeem van afwikkeling van een de gezonde werking van
concurrentie omdat toetreding tot de markt voor nieuwkomers een zeer hoge
(financierings- en bedrijfsvoerings-)kostenpost vormt. Ook dient volgens
sommigen juist vanaf het begin van de markttoegang toezicht plaatst te vinden
dat zowel vooraf als doorlopend moet worden toegepast.763

6.7.3
Samenvatting en conclusie rol toezichthouder
De tweede gedeelde oplossingsrichting betreft het bevorderen van een
progressief optredende en creatief opererende toezichthouder op het gebied van
massaclaims.764 Ondanks dat de afwikkeling van zorgplichtclaims via het
wettelijk kader tot op heden nog voornamelijk privaatrechtelijk is
vormgegeven,765 bestaat er al langere tijd inmenging van het toezicht bij het
beslechten van zorgplichtclaims.766
Op de huidige door toezichthouders uitgeoefende acties in het kader van
zorgplichtclaims is veelvuldig kritiek geuit door de deelnemers aan mijn
onderzoek. Zo vonden zij dat het toezicht zich vooral moderner, actiever, met
meer autoriteit, minder angstig en progressiever diende op te stellen dan tot op
761

Par. 6.4.
Par. 6.4.
763
Par. 6.4. en par. 6.5.4. sub e.
764
Par. 6.5.
765
Par. 4.3.
766
Par. 6.5.2.
762
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heden gebeurt.767 Opties voor het verbeteren van de opstelling van
toezichthouders op het gebied van zorgplichtclaims werden er ook gegeven.
Zo kan de AFM een stimulerende factor voor de afwikkeling van
zorgplichtclaims vormen door het opstellen en op een strategisch moment
publiceren van een feitenrapport.768 Wat nu zeer zelfden769 of te laat770
gebeurt. Dat strategische moment kan bijvoorbeeld er zijn wanneer er zich
een voor precedentwerking in aanmerking
komende
rechtszaak771
voordoet op het gebied van zorgplichtclaims, wanneer partijen
in een schikkingsonderhandelingsproces verkeren,772 of wanneer er geen of te
weinig beweging in de (claim)markt is om een zorgplichtclaim te kunnen
afwikkelen. Via het publiceren van een feitenrapport en/of leidraad.
Hierdoor kan tegelijkertijd tegemoet gekomen worden aan de wens van
geschilbeslechters
om
meer
objectief
en
goed
onderbouwd
feitenmateriaal aan een zaak toe te voegen, zodat zij zich een vollediger
beeld kunnen vormen van de problematiek en een passende oplossing daarvoor
kunnen formuleren.773
Een andere invulling van een optie om zich als toezichthouder progressief
en creatief op te stellen, betreft het toetsen of controleren
van productherstelacties.774 De niet passende producten dienen op basis van
advies van de AFM te worden aangepast in hun vormgeving zodat deze
richting de toekomst beter zullen kunnen passen bij de (oorspronkelijke)
doelstelling775 van een gedupeerde klant.776 Deze acties kan de AFM verlangen
van onder toezicht staande instellingen op basis van informele
beïnvloedingsstrategieën zoals in geval van de Rentederivatenaffaire.
Maar in sommige gevallen heeft de wetgever de acties formeel
verankerd en zijn deze gelegitimeerd op basis van een wettelijke norm. Een
voorbeeld hiervan is het activeren van klanten met een beleggingsverzekering
ex artikel 81b BGfo en artikel 8:7 Nrgfo.
Een derde invullingsoptie betreft het opstellen van een door iedere betrokken
actor te hanteren afwikkelingsnorm. Concreet wordt hiermee de invulling van
767

Par. 6.5.3.
Par. 6.5.2. punt 1.
769
AFM Feitenrapport beleggingsverzekeringen 2006 en AFM Feitenrapport
beleggingsverzekeringen 2008.
770
Zie hiervoor de leidraad m.b.t. de boeterenteproblematiek: https://www.afm.nl/nlnl/professionals/nieuws/2017/mrt/vervroegd-aflossen, (laatst gecontroleerd op 21 april
2017).
771
Hiermee bedoel ik zowel een zaak die is aangebracht bij het Kifid als bij een rechterlijke
organisatie.
772
Par. 1.1. en par. 1.4.
773
Par. 6.6.3.1 sub d.
774
Par. 6.5.2 punt 2.
775
Oorspronkelijke doel is het doel van de cliënt bij het afsluiten van zijn verzekering ex art.
81b lid 1 sub a punt 1.
776
Ex art. 4:15 lid 2 sub b, art. 4:15 lid 3 en art. 32 lid 4 BGfo (regels
productontwikkelingsproces of PARP).
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een zorgplichtnorm bedoeld. Een toezichthouder zou net als artikel 81b BGfo
beoogd voor beleggingsverzekeringsklanten en de betrokken verzekeraars ook
voor andere normschendingen betrokken partijen een afwikkelingsplan kunnen
geven.
Een vierde optie om zich creatief en progressief in het afwikkelingsproces op
te stellen betreft het waarborgen van een adequaat klachtenafwikkelingsproces.
De AFM kan op basis van artikel 4:17 Wft en afdeling 7.1 BGfo invloed
uitoefenen op de inrichting van het klachtenafwikkelingsproces van een bank of
verzekeraar. Tot op heden wordt deze bevoegdheid marginaal gelezen777 en
betreft het kortweg de controle op het wel of niet hebben van een bepaald
klachtenafwikkelingsproces en het voldoen aan de daarbij vereiste termijnen en
informatieverplichtingen zoals het wijzen op het bestaan van het Kifid wanneer
een klacht wordt afgewezen in de IKP-fase. De AFM zou de interpretatie van
artikel 4:17 via de toepassing van artikel 4:24a Wft (algemene zorgplicht)
mogelijk kunnen oprekken naar een meer materiële invulling in plaatst van
slechts processueel. De AFM wordt hierbij in de toekomst geholpen door de
invullingen van de ESA guidelines met betrekking tot klachtenmanagement en
Mifid II. De guidelines van de ESA’s en Mifid II stellen verdergaande
bevoegdheden voor toezichthouders op met bijbehorende verplichtingen voor de
betreffende financiële ondernemingen op het gebied van klachten.778 Zo geeft
richtsnoer 5 bij de EIOPA guidelines voor klachtenafwikkeling een
toezichthouder de mogelijkheid om op basis van binnengekregen data met
betrekking tot klachten analyses te draaien en claimrisico’s te signaleren.
Vervolgens bestaat in de betreffende guidelines de optie om een toezichthouder
via bijvoorbeeld een aanwijzing de bevoegdheid te geven om de oorzaken van
claimrisico’s bij een verzekeraar te laten reduceren.779
Een vijfde optie kan door DNB worden uitgeoefend op basis van artikel 3:17
Wft. DNB kan namelijk met enige creativiteit op basis van een beroep op
integere en beheerste bedrijfsvoering procespartijen dwingen om te schikken.
Maar ze durven op dit moment deze actie niet uit te voeren vanwege ten eerste
het zogenaamde waterbedeffect met betrekking tot risico’s.780 Ten tweede
betreft artikel 3:17 een mogelijk te open norm waardoor niet aan de algemene
beginselen van goed bestuur mogelijk kan worden voldaan en handhaving niet
succesvol genoeg wordt ingeschat.781
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Bij gebrek aan een duidelijke toelichting op de invulling van art. 4:17 Wft. Vooralsnog
lijkt norm deze slechts processuele en daarmee marginale bevoegdheden aan een
toezichthouder toe te kennen. Zie verder par. 6.5.2. punt 4.
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Par. 6.5.2 punt 4.
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EIOPA Guidelines klachtenafwikkeling richtsnoer 5, art.14 sub (iii).
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Par. 5.2.4.3.
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Interview 26, p. 20 (deelnemer toezichthouders).
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Als zesde en meest gedeelde optie wordt het zijn van mediator of
procesbegeleider genoemd. Deze laatste optie komt concreet neer op het zijn van
een soort evaluator zoals ik in hoofdstuk 2 uitgebreid heb toegelicht door een
toezichthouder of door een door een toezichthouder al dan niet samen met een
ministerie aangewezen Commissie van Wijzen.782
Maar een gemis in alle bovengenoemde opties, die zijn gebaseerd op de
huidige bevoegdheden van een toezichthouder, is het hebben van concrete
doorzettingsmacht.783 Natuurlijk kan deze doorzettingsmacht worden ‘verdiend’
wanneer een toezichthouder zich de kritiek van de deelnemers aan mijn
onderzoek aantrekt, maar dan nog kan een bepaalde ‘deal’ geen doorgang
vinden wanneer een daarvoor cruciale partij784 er niet aan wenst deel te
nemen.785 In zo’n geval achten actoren het raadzaam om op basis van het
argument dat een zorgplichtclaim het maatschappelijk belang raakt een formele
rol voor een toezichthouder met doorzettingsmacht te overwegen om in de wet
te verankeren. Actoren zijn het erover eens dat in eerste instantie private
afwikkeling gewenst is van een zorgplichtclaim. Het betreft volgens hen
namelijk in den beginnen een conflict tussen private partijen die eigen
verantwoordelijkheid moeten kunnen laten zien en daarom zelfstandig het
probleem moeten proberen op te lossen.786
Maar indien een oplossing voor de problemen van gedupeerde klanten te
lang op zich laat wachten, wordt een toezichthouder via de politiek en de media
gewenst of ongewenst bij de afwikkeling van een zorgplichtclaim betrokken. Dit
omdat deze afwikkeling zowel de algemene taakomschrijving als de missie van
de toezichthouders raakt.787 De relatie tussen zorgplichtclaims en aanhoudend
wantrouwen is door vele deelnemers aan mijn onderzoek bevestigd788 en
daarmee ook de relatie tot mogelijke prudentiële gevolgen van aanhoudend
wantrouwen in de vorm van instabiliteit en zelfs een faillissement.789 De
782

Par. 6.5.2 punt 6.
Zie voor de invulling van het begrip ‘doorzettingsmacht’ bijlage D.
784
Bijvoorbeeld een bank of verzekeraar met een hoog percentage gedupeerde klanten of een
representatieve claimorganisatie wiens vordering op basis van aangedragen juridische
grondslagen kansrijk kan worden geacht inclusief claimrisicovol.
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Een voorbeeld waarbij een cruciale actor mogelijk niet wenste deel te nemen aan een op
basis van informele beïnvloeding tot stand gekomen schikking is de Rabobank inzake de
Rentederivatenaffaire. Zie hiervoor Financieele Dagblad 7 juli 2016.
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Zie normatieve overwegingen als de autonomie van procespartijen en bemoeienis van de
overheid bij een zorgplichtclaim ex par 7.2.7 en par. 7.2.8.
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Zie voor een omschrijving van de kerndoelstelling van zowel de prudentiële als de
gedragstoezichthouder op de financiële markten artikel 1:25 Wft en de tekst en toelichting
hiervan op: http://www.dufas.nl/publicaties/w.f.t/ onder Algemeen deel Wft, p. 185-187.
Zie ook: https://www.afm.nl/nl-nl/over-afm/werkzaamheden/strategische-doelstellingen,
(laatst gecontroleerd op 3 februari 2017) en AFM Agenda 2016-2018.
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ervaringen van deze deelnemers worden verder ondersteund door de Commissie
Verzekeraars, jaarrapportages van DNB en AFM inclusief (wetenschappelijke)
literatuur.790 Een ander geuit argument om een nieuwe bevoegdheid aan een
toezichthouder toe te kennen op het gebied van zorgplichtclaims is het gemis
van de verankering van het algemeen belang bij de afwikkeling. Dit omdat de
claims vrijwel altijd een maatschappelijke component kennen.791 Anderen
geloven in een daadwerkelijke versnelling van het afwikkelingsproces en
kostenreducering wanneer een toezichthouder als probleemeigenaar met
doorzettingsmacht wordt aangewezen.792 De kosten van dure en lange juridische
procedures (voornamelijk advocaatkosten, maar ook kosten van imagoverlies,
wantrouwen en griffiekosten) kunnen grotendeels worden voorkomen.793 De niet
gemaakte kosten kunnen dan bijvoorbeeld voor een gedeelte weer in
compensatie aan gedupeerde klanten worden gegeven. Ten slotte is er nog een
algemeen argument aan te wijzen waarom er door de politiek en samenleving in
haar geheel in geval van een zorgplichtclaim wordt gewezen naar een
toezichthouder en dat is de opkomst van de voorzorgcultuur. In deze cultuur
zien burgers niet meer zichzelf, een bank of verzekeraar als verantwoordelijke
voor het ontstaan en oplossen van de geleden schade maar een systeembeheerder
in de vorm van de Staat of een toezichthouder.794
Opties voor de invulling van een formele en wettelijk verankerde rol voor
een toezichthouder op het gebied van claims zijn veelvuldig aangedragen. De
meest in het oog springende en door een redelijk grote groep deelnemers
aangehangen
optie,
is
die
van
het
verkrijgen
van
een
795
compensatiebevoegdheid. Die compensatiebevoegdheid houdt in dat door het
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Par. 7.2.8.
Zie par. 7.2.8. en par. 5.2.4.4.
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Workshopverslag, p. 26.
793
Par. 6.5.4.1. De bewering van deelnemers (zie bijvoorbeeld interview 21, p. 6 (deelnemer
geschilbeslechters)) aan mijn onderzoek dat de inmenging van een toezichthouder bij de
afwikkeling van zorgplichtclaims de transactiekosten voor de afwikkeling aanzienlijk kan
verminderen wordt bevestigd door literatuur uit Nederland en het Verenigd Koninkrijk.
Zie: Brenninkmeijer e.a. 2015. Vgl. The FSA consultation paper 2010, CP 10/21,
http://www.fsa.gov.uk/pubs/cp/cp10_21.pdf, (laatst geraadpleegd op 9 mei 2017). Met
special verwijzing naar par. 2.22 e.v. en par. 3.43 e.v. Ook interessant is de FSA
consultation paper/feedback statement (CP 11/10),
https://www.fca.org.uk/publication/consultation/cp11_10.pdf, (laatst geraadpleegd op 9
mei 2017). Speciale vermelding in dit document is par. 3.36 e.v.
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Par. 3.5.
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Interview 22, p. 10-11 (deelnemer geschilbeslechters), interview 25, p. 4 en p. 9
(deelnemer toezichthouders), interview 29, p. 18-19 (deelnemer verzekeraars) en
Workshopverslag, p. 26. Omdat vrijwel alle actoren hebben deelgenomen aan deze
Workshop (behalve V&J, de consumentenbond en geschilbeslechters) kent de Workshop
een groot beslisgewicht. Het verslag van de Workshop is later aan alle deelnemers
voorgelegd. Slechts 1 deelnemende verzekeraar kon zich niet geheel vinden in de inhoud
ervan.
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geven van een aanwijzing aan een bank of een verzekeraar een toezichthouder
hen kan dwingen om al dan niet op basis van een voorgeschreven
afwikkelingsnorm te moeten schikken bij een zorgplichtclaim binnen een
bepaalde termijn.796 Deze norm is geïnspireerd op bevoegdheden van
toezichthouders elders in de wereld met betrekking tot claims. Te noemen in dat
kader zijn de in Wales en Engeland aan de FCA toegekende consumer redress
scheme (CONRED), de bevoegdheden van de Ierse Centrale Bank, de
bevoegdheden van de SEC uit de Verenigde Staten en de mogelijkheden om een
limited fund te creëren op basis van de Mandatory class action van Rule.797 Het
volledig anticiperen of kopiëren van een van deze bevoegdheden zal niet
mogelijk zijn omdat het Nederlandse rechtssysteem deze adaptatie niet direct
mogelijk maakt. Zo is CONRED gekoppeld aan een consultatie van het
schikkingsresultaat aan het parlement. Dit is het zogenaamde consultation of de
public-vereiste. Nederland verschilt in dat opzicht dat in ieder geval door de
deelnemers aan mijn onderzoek niet wordt gesproken over een consultation of
the public-vereiste omdat de actoren in het veld juist behoefte hebben aan
afwikkeling gedeeltelijk achter gesloten deuren vanwege de vele risico’s die
publiekelijke afwikkeling van zorgplichtclaims kent.798 In dit opzicht is het
politieke landschap in Nederland in de afgelopen 100 jaar niet veranderd. Er
leven nog altijd dezelfde behoeften, normatieve overwegingen en dilemma’s
onder de partijen die zich bezighouden met schade en schande. Bij de
ontwikkeling van de ongevallenwet in 1901 is om vergelijkbare redenen door
alle betrokken actoren in het systeem gekozen voor een publieke afwikkeling
van schade veroorzaakt door ongevallen op de werkvloer en met succes.799
Uiteindelijk kan worden geconcludeerd dat actoren in geval van
zorgplichtclaims met claimrisico’s een rol voor de overheid en dan met name
een of beide financiële toezichthouders zien weggelegd. Actoren zijn het niet
eens over de concrete vormgeving van de rol. Informeel of formeel? En in geval
van een keuze voor een formeel vormgegeven rol, moet deze rol dan in het
privaat- of in het publiekrecht worden verankerd of in beiden? In ieder geval
moet een toezichthouder in eerste instantie de rol ‘verdienen’. Dat kan hij doen
op basis van het tonen van de juiste gedragingen richting de buitenwereld en het
baseren van acties op basis van gedegen empirisch verifieerbare analyses (risico, probleem-, oplossings- en kosten-baten). Hierbij dient te worden gewaakt voor
het acteren op basis van reputatierisicomanagement (secondary risk
management) waardoor noodzakelijk te nemen besluiten worden uitgesteld of
half worden genomen. Transparantie en het tonen van een zogenaamde ‘rechte
796

Par. 6.5.4.2 sub a.
Par. 6.5.4.2 sub a.
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rug’ bij een publiekelijke toelichting van de gemaakte keuzes voor het bereiken
van een oplossing zijn essentieel om het duurzaamheidskarakter ervan te
waarborgen.800 Bij al deze te nemen acties kan een toezichthouder ook
gebruikmaken van het inschakelen van een Commissie van Wijzen en/of de
minister.

6.7.4
Samenvatting en conclusie waarborgen expertise
De beoogde doorzettingsmacht voor een toezichthouder kan worden ‘verdiend’
door het tonen van de juiste gedragingen zoals hiervoor aangegeven en door het
ondernemen van acties op basis van gedegen onderzoek. Het ondernemen van
acties op basis van gedegen onderzoek kan door het waarborgen van voldoende
expertise met betrekking tot het ontstaan en de afwikkeling van zorgplichtclaims
binnen de betreffende organisatie.801 Expertise kan op verschillende manieren in
de organisatie worden verankerd. In eerste instantie dient het hebben van een
bepaalde specialistische expertise, zoals dat van zorgplichtclaims, niet zomaar
weg te kunnen lekken in of buiten de organisatie.802 Het signaleren van en de
waardering voor deze experts binnen de organisatie is daarvoor van belang.803
Daarnaast dienen experts op strategische plaatsen, waar besluitvorming over
zorgplichtclaims plaatsvindt, te worden ingezet.804 De betreffende experts
kunnen bijvoorbeeld worden meegenomen naar gesprekken met externe
professionals of onder toezicht staande instellingen en interne
besluitvormingsoverleggen bijvoorbeeld in een bestuursvergadering. Ook wordt
door deelnemers aangegeven dat het bij elkaar brengen van verschillende
disciplines om claimrisico’s te beoordelen en oplossingen voor zorgplichtclaims
te bedenken goed werkt. Zo kunnen experts worden ingezet op een afdeling
waarbij
compliance
werkzaamheden
worden
gecombineerd
met
risicomangementtaken. Het waarborgen van expertise op het gebied van
zorgplichtclaims binnen de organisatie draagt bij aan het versterken van de
vertrouwensband tussen een autoriteit en externen805 maar ook zorgt het voor het
eerder en vollediger in kaart kunnen brengen van mogelijke risico’s en de
oplossingen daarvoor.806 Omdat er op eenzelfde niveau met elkaar kan worden
gecommuniceerd kan er minder snel ‘langs elkaar heen worden gesproken’
waardoor mogelijk onbedoelde verkeerde besluitvorming plaatsvindt.
Uiteindelijk is de verankering van de juiste expertise en het koesteren van
800

Power 2004, p. 60.
Par. .6.6.2.
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Interview 1, p. 4 (deelnemer banken).
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Frie & Richardson 2015, p. 14-16.
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Par. 6.6.2.
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Par. 6.5.3.1 en specifiek interview 3, p. 14 (deelnemer verzekeraars).
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Power 2004, p. 63 punt 3 in combinatie met de lezing van Frie en Richardson 2015, De
Vries, Vermaak & De Ronde 2017 en Weggeman 2015.
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experts binnen de organisatie van belang om te kunnen anticiperen op de vragen
die worden gesteld aan organisaties in de moderne samenleving aldus Power:
‘We need to imagine and create ‘safe havens’ for professionals
and expert judgement.’807

Voor het verdienen van doorzettingsmacht is het verder van belang om als
toezichthouder goed beargumenteerd het probleem uit te (kunnen) leggen aan de
samenleving. Daarbij dient concreet te worden aangegeven dat het niet mogelijk
is om op alles toezicht te houden en risico’s te kunnen zien aankomen in plaatst
van te handelen vanuit angst.808 Het soms maar half of te laat openbaren van
belangrijke informatie voor het doorgronden van het probleem en de acceptatie
van oplossingen ervoor,809 is niet langer vol te houden. Dit vanwege de vraag
om transparantie vanuit de samenleving en de ontwikkelingen op het gebied van
communicatietechnologie.810 Uiteraard kent deze transparantiestrategie ook
risico’s met betrekking tot imagoverlies en aansprakelijkheden.811 Maar wanneer
organisaties als toezichthouders, maar ook banken en verzekeraars, zich meer
zouden opstellen als ‘laboratoria’ kan men zich goed geëquipeerd wetende812
vaak vrij pleiten van aansprakelijkheden.813
Uiteraard is bij het verdienen van doorzettingsmacht volgens de deelnemers
aan mijn onderzoek het ook van belang om naast een gedegen kennis van zaken
te beschikken over een zekere mate van lef als een van de belangrijkste
gedragingen voor het behalen van een duurzaam eindresultaat.814 Dit betekent
het (als beleidsbepaler) accepteren van de kans om gezichtsverlies te leiden,
actie ondernemen ondanks dat er mogelijke risico’s aan vastzitten, en het durven
boekstaven van inzichten en deze combineren tot nieuwe inzichten ook al
wijken deze af van (of zelfs ingaan tegen) de gevestigde orde.815 Een
beleidsbepaler moet zich bij besluitvormingsprocessen niet laten leiden door
imagoverliesrisico’s of de angst onvoldoende kennis van zaken te hebben.
Wanneer experts namelijk goed gewaarborgd zijn binnen een organisatie kan bij
807

Power 2004, p. 63.
Par. 6.5.3.1 en interview 4, p. 19 (deelnemer verzekeraars).
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Par. 6.5.3.1 en par. 6.7.2.
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Par. 5.2.2.3 sub b en Power 2004, p. 60.
811
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Weggeman 2015, De Vries, Vermaak & De Ronde, p. 2-12 en Frie & Richardson 2015, p.
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de verantwoording voor de resultaten verwezen worden naar op basis van eer en
geweten gemaakte keuzes. Deze zijn goed uitlegbaar en kunnen rekenen op
meer draagvlak in de buitenwereld.816 In ieder geval sluiten ze eventuele
aansprakelijkheidsrisico’s voor gemaakte fouten eerder uit.
Ten slotte gaven deelnemers aan mijn onderzoek aan dat gemis aan kennis en
ervaring met betrekking tot (de context van) zorgplichtclaims bij
geschilbeslechters (met name rechters niet behorende bij het Kifid) en advocaten
ook een belemmering vormde voor het versnellen van het afwikkelingsproces.817
De volgende opties werden door deelnemers genoemd om de benodigde
specialistische kennis en ervaring te verdisconteren in een oordeel van een
rechter en in de strategie inclusief de processtukken van advocaten:818
(i)
(ii)
(iii)
(iv)

Samenwerking tussen rechters onderling.
Het accepteren van meer onderlinge hiërarchie.
Het oprichten van een speciale kamer voor de afwikkeling van
privaatrechtelijke financiële geschillen.
Door het beter en meer inwinnen van de benodigde expertise
anderszins.

De door actoren gewenste aanscherping van de samenwerking tussen rechters
met betrekking tot zorgplichtclaims is een oude discussie. Deze werd ook al
gevoerd bij de discussie over alimentatienormen.819 Later is deze discussie
voortgezet in de literatuur naar aanleiding van de Aandelenlease-affaire.820 Bij
een goede samenwerking behoort het in voldoende mate luisteren naar elkaar.
Zo vinden vele deelnemers aan mijn onderzoek dat rechters beter naar elkaar
moeten luisteren en daarbij de afgesproken onderlinge hiërarchie in acht moeten
nemen.821 Dit betekent dat een rechter in eerste aanleg zich moet committeren
aan een uitspraak op zijn zaak door een uitspraak van het Gerechtshof op een
vergelijkbare casus. Verder werd nog het punt aangedragen over het concreet
verankeren van expertise in een uitspraak van een geschilbeslechter en
daaronder begrepen specifiek rechters. Actoren gaven aan dat hiervoor ten eerste
nodig is dat een geschilbeslechter zich voorafgaande aan een procedure of
doorlopend moet laten inlichten door experts. Dat kan bijvoorbeeld wanneer een
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Zie sub a van paragraaf 5.2.2.3
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Zie voor een uitgebreide toelichting op de door actoren aangedragen opties om het gemis
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toezichthouder een feitenrapport tijdens het verloop van een
zorgplichtclaimprocedure publiceert. Of wanneer een of beide toezichthouders
als deskundigen worden opgeroepen.822 Een andere optie ter versterking van de
expertise van geschilbeslechters en advocaten is het verlenen van een amicus
curiae-bevoegdheid aan één of beide toezichthouders. Toezichthouders kunnen
dan wanneer zij daarvoor de tijd rijp achten hun zienswijze over een bepaalde
inhoudelijke kwestie behorende bij een zorgplichtclaim geven aan de
geschilbeslechter en betrokken procespartijen. Bijvoorbeeld over de
productvormgeving
of
dienstverlening
en
daarbij
behorende
zorgplichtinvulling.823 Maar ook een onderzoek naar de verwevenheid van een
procespartij met andere financiële ondernemingen en een causaal verband tussen
het toekennen van een bepaalde compensatienorm en instabiliteit binnen een
gehele sector.
De discussie over een verbetering van de samenwerking tussen rechters heeft
tot op heden geresulteerd in het voorstel om, zoals ook door deelnemers aan
mijn onderzoek is aangedragen, een speciale kamer in Amsterdam voor de
afwikkeling van privaatrechtelijke financiële geschillen op te richten.824 Het
voorstel concentreert civiele geschillen over het verlenen van een
beleggingsdienst, het verrichten van een beleggingsactiviteit of het aanbieden
van effecten aan het publiek in de zin van art. 5:1 Wft bij de rechtbank
Amsterdam. De totstandkoming van deze speciale kamer was in eerste instantie
beoogd op 1 juli 2018,825 maar is op basis van een verlaat extra advies van de
Raad voor de rechtspraak is de inwerkingtreding van art. 1:23a Wft voor
onbepaalde termijn uitgesteld.826
Ten slotte kan samenvattend worden geconcludeerd dat expertise op het
gebied van zorgplichtclaims adequater binnen alle actorgroepen in het speelveld
moet worden gewaarborgd. Zonder deze verankering blijven volgens de actoren
claimrisico’s onnodig aanwezig op de financiële markten. Om in de huidige tijd
van veelvuldige media-aandacht, complexiteit van zaken en de vraag om
transparantie te kunnen blijven groeien als bedrijf en zonder al teveel
kleerscheuren te kunnen blijven opereren als toezichthouder, is het noodzakelijk
om anders aan te gaan kijken tegen en te werken met experts.
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Par. 6.5.2 sub a.
Par. 6.5.4.2 sub d.
824
Par. 6.6.3.1 sub c.
825
Busch 2016.
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7.

De normatieve overwegingen van de betrokken
actorgroepen

7.1

Introductie

In dit hoofdstuk beantwoord ik de volgende door mij gestelde deelvraag:
Vanuit welke normatieve overwegingen kijken de betrokken actorgroepen bij de
afwikkeling van zorgplichtclaims naar de mogelijk aanwezige problemen en
oplossingen daarvoor?
Deze vraag beantwoord ik op basis van sociaal empirisch onderzoek naar de
handelingstheorieën van actorgroepen binnen het afwikkelingssysteem van
zorgplichtclaims in Nederland die ik heb geconstrueerd op basis van een
responsieve evaluatie zoals nader toegelicht in hoofdstuk 2. Ik focus mij in dit
hoofdstuk op de tien door de deelnemers aan mijn onderzoek meest genoemde
achtergrondtheorieën behorende bij de tweede-orde-opvattingen zoals
aangegeven door Grin en Van der Graaf,827 welke zij weer hebben gebaseerd op
Fischer.828 Deze duid ik hierna aan als normatieve overwegingen. Hiermee
bedoel ik de waarden, normen en meer generieke veronderstellingen op grond
waarvan een actorgroep keuzes maakt ten aanzien van wat wenselijk wordt
geacht, welke probleem-oplossingscombinaties aanvaardbaar kunnen zijn. Ik
licht de normatieve overwegingen nader toe aan de hand van inzichten uit
literatuuronderzoek. Speciale aandacht geef ik daarbij aan opgedane inzichten
uit literatuuronderzoek naar het oordelen van Nederlanders met betrekking tot
schade en schande vanaf het jaar 1838 tot en met heden zoals ik nader heb
toegelicht in hoofdstuk 3. Hiermee tracht ik het handelen van de actorgroepen te
verklaren en probeer ik concreter weer te geven waarom actoren buiten maar
ook binnen bepaalde actorgroepen geen overeenstemming bereiken over de
opstelling van concrete oplossingen voor de afwikkeling van
zorgplichtclaims.829 Zoals ik in het vorige hoofdstuk heb geconcludeerd zijn de
actoren het slechts eens geworden over drie globale oplossingsrichtingen die nog
nader dienen te worden ingevuld via het opstellen van concrete oplossingen.
Voor een nadere invulling van de door actoren aangedragen
oplossingsrichtingen verwijs ik verder naar hoofdstuk 8. Het hoofdstuk waarin
ik mijn conclusies weergeef en aanbevelingen doe voor het bereiken van een
827

Grin, Van De Graaf & Hoppe 1997, p. 39 en het kader nr. 3.1, p. 40. Voor een nadere
uitleg van het begrip ‘achtergrondtheorieën’ verwijs ik naar bijlage D.
828
Fischer 1995.
829
Voor een totaaloverzicht van de resultaten van de koppeling van de normatieve
overwegingen van de (deel)actorgroepen aan de inzichten op basis van
literatuuronderzoek naar het denken van Nederlanders over schade en schande vanaf 1838
tot en met heden verwijs ik naar bijlage E.
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adequatere (snellere, meer gecontroleerde en in een finaal resultaat resulterende)
afwikkeling van zorgplichtclaims.

7.2

De normatieve overwegingen van de actorgroepen

7.2.1

Een verdere juridisering van de samenleving via uitbreiding
van het publiekrecht
Een onderwerp dat tijdens de interviewrondes met name door geschilbeslechters
werd aangebracht,830 maar blijkens de consultatiereacties op de totstandkoming
van de algemene zorgplicht831 ook leeft bij financiële ondernemingen, betreft de
juridisering van de samenleving. Onder het begrip ‘juridisering’ versta ik een
ontwikkeling die meebrengt dat steeds meer regelgeving een steeds dichter web
van rechten en plichten over de justitiabelen832 legt. Er zijn steeds meer regels
die kunnen worden geschonden en daarmee voedsel kunnen vormen voor
juridische conflicten. De discussie over juridisering is vandaag de dag nog altijd
aanwezig en niet beslecht, zo laten verschillende deelnemers aan mijn
onderzoek zien. Discussies over juridisering en de effecten daarvan op de
samenleving werden al gevoerd bij de totstandkoming van de Ongevallenwet uit
1901.833
Met betrekking tot de discussie over zorgplichtclaims en juridisering acht
een toezichthouder het noodzakelijk om soms nieuwe wet- en regelgeving te
ontwikkelen voor het kunnen behalen van toezichtsdoeleinden zoals het
beschermen van de consument op de financiële markten:834

830

Interview 18, p. 16 (deelnemer geschilbeslechters) en interview 20, p. 22 (deelnemer
geschilbeslechters).
831
Zie consultatiereacties op de totstandkoming van de algemene zorgplicht in:
https://www.internetconsultatie.nl/wijzigingswetfm2014/reacties, (laatst gecontroleerd op
2 november 2016) en het advies van de Raad van State op het wetsvoorstel beheerst
beloningsbeleid Kamerstukken II 2013/14, 33 964, nr. 4, p. 7-10.
832
Onder justitiabelen versta ik iedereen die gebruik wil maken van een juridische procedure
om zijn recht te willen halen en daarmee gebonden is aan de betreffende wet- en
regelgeving. Zie ook bijlage D.
833
Pieterman 2008, 55 en Schwitters 1991 (1).
834
Zie voor een omschrijving van de huidige toezichtsdoeleinden van een toezichthouder
zoals
de
AFM:
https://www.afm.nl/nl-nl/over-afm/werkzaamheden/strategischedoelstellingen, (laatst gecontroleerd op 3 februari 2017), AFM Jaarverslag 2016, p. 20 en
AFM Agenda 2016-2018. De missie van de AFM houdt in: “De AFM maakt zich sterk
voor
eerlijke
&
transparante
financiële
markten.
Als
onafhankelijke
gedragstoezichthouder dragen wij bij aan duurzaam financieel welzijn in Nederland. En
de ambitie van de AFM houdt in: In 2022 zijn wij aantoonbaar een grensverleggende
toezichthouder.”
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‘Klanten moeten netjes behandeld worden … , en de reden dat
publiekrechtelijke regels in de financiële sector vrij streng zijn en
in het toezicht ook vrij intensief, heeft juist te maken [met het feit]
dat de klanten moeilijk verantwoordelijkheid kunnen nemen
gezien de complexiteit van en de langjarige contractduur van
financiële producten.’835

Een verzekeraar acht extra bescherming van de consument met betrekking tot
zorgplichtclaims in de huidige tijd juist niet noodzakelijk. Extra bescherming
acht deze verzekeraar zelfs negatief voor het bereiken van duurzame financiële
markten en daarmee de doelstelling van de toezichthouder omdat bijvoorbeeld
de positie van de consument al sterk genoeg wordt geacht vanwege de
mogelijkheden die sociale media, het gebruik van internet en andere
communicatiemogelijkheden de consument bieden om een gelijk speelveld te
creëren ten opzichte van de potentiële veroorzaker van zijn schade:

‘Het speelveld is veranderd … wanneer vandaag de dag iemand
een probleem heeft dan kan [hij of zij zich bundelen] via de
sociale media en via internet en [op] nog allerlei ander wijzen …
Het probleem wordt [via reputatierisico door middel van
publiekelijke communicatie] dus naar een veel hoger niveau in de
organisatie getild en wordt opgelost. ... Het krachtenveld is dus in
die zin, allang niet meer van de individuele zielige consument
tegen de grote boze aanbieder, maar ik denk dat veel meer
aanbieders op dit moment bijna onder komen te liggen, omdat op
het gebied van reputatie het niet gegeven is om je doof te houden
of niet adequaat te reageren op de klachten die vanuit de
maatschappij via je klanten [op je af] komen.’836

Volgens een geschilbeslechter kan meer toezicht en daarmee ook meer
bescherming voor de consument leiden tot te luie, gemakzuchtige en zich
onverantwoordelijk gedragende consumenten:

‘Teveel toezicht is toezicht dat er toe leidt dat consumenten lui,
gemakzuchtig en onverantwoordelijk worden en gewoon

835
836

Interview 25, p. 11 (deelnemer toezichthouder).
Interview 29, p. 4-5 (deelnemer verzekeraars).
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achterover in hun stoel gaan zitten en wachten tot de
toezichthouder optreedt en iets doet.’837

Een andere geschilbeslechter benadrukt juist het mogelijk nadelige effect van
nieuwe toezichtswet- en regelgeving met betrekking tot het optreden van een
toezichthouder zoals die behorende bij het productontwikkelingsproces:

‘… de AFM gaat zich indekken tegen kritiek [met betrekking
tot
haar
optreden
op
het
gebied
van
het
productontwikkelingsproces] en die gaat onwijze eisen stellen
en dan krijg je zo een boekwerk [van vereisten waaraan een
bepaald product moet voldoen voordat het kan worden
aangeboden aan het publiek]’838

Hiermee wil de betreffende geschilbeslechter aangeven dat, gezien de dynamiek
van
zorgplichtclaims
en
de
daarbij
behorende
imago
en/of
aansprakelijkheidsrisico’s (ook voor een toezichthouder), een toezichthouder
zich voor deze nadelige effecten kan gaan indekken door middel van het steeds
gedetailleerder en uitgebreider opstellen van vereisten om producten op de
markt te mogen zetten.
Grote voorbeelden van de juridiseringsdiscussie zijn verder terug te vinden
in consultatiereacties op (beoogde) nieuwe wet- en regelgeving in het financiële
toezicht zoals de algemene zorgplicht en het beloningsbeleid. Volgens de NVB
is de algemene zorgplicht ex artikel 4:24a Wft niet nodig omdat er al genoeg
andere wet- en regelgeving bestaat dat hetzelfde effect beoogt en doel dient als
de algemene zorgplicht.839 Het oorspronkelijke wetsvoorstel van het
beloningsbeleid840 ging volgens de Raad van State te ver.841 De Raad van State
komt tot dit oordeel doordat de relatie tussen het oogmerk en de reikwijdte van
837

Interview 18, p. 16 (deelnemer geschilbeslechters).
Interview 20, p. 22 (deelnemer geschilbeslechters).
839
Zie voor een verwijzing naar het waken voor verdere juridisering door middel van het
alsmaar optuigen van nieuwe wet- en regelgeving om de consument op de financiële
markten beter te beschermen, met name de consultatiereacties op de totstandkoming van
de algemene zorgplicht in:
https://www.internetconsultatie.nl/wijzigingswetfm2014/reacties, (laatst gecontroleerd op
2 november 2016). Zie o.a. hierin de reactie van de NVB, p.2.
840
Wetsvoorstel wet beloningsbeleid financiële ondernemingen d.d. 26 november 2013. Zie:
https://www.rijksoverheid.nl/documenten/kamerstukken/2013/11/26/wbfo-wetsvoorstel,
(laatst gecontroleerd op 18 november 2016).
841
Kamerstukken II 2013/14, 33 964, nr. 4, p. 7-10.
838
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het voorstel onvoldoende uit de toelichting blijkt.842 Geschilbeslechters, de Raad
van State en financiële ondernemingen (banken en verzekeraars) uiten zich dus
(in sommige gevallen) kritisch ten opzichte van juridisering. Toezichthouders op
de financiële markten, al dan niet daartoe aangezet of ondersteund door de
politiek, denken in sommige opzichten juist vaak positiever over het nut en de
noodzaak van juridisering.843 Onder andere hierdoor verschillen sommige
actorgroepen van mening over het nut en de noodzaak van het ontwikkelen van
nieuwe wet- en regelgeving zoals bijvoorbeeld het invoeren van een nieuwe
norm voor een toezichthouder op het gebied van zorgplichtclaims.

7.2.2
Een zich verder ontwikkelende claimcultuur
De discussie over verdere juridisering van de samenleving is tevens gelinkt aan
de discussie over de claimcultuur. Dit begrip is opgekomen in de jaren ’90. Het
houdt doorgaans in ‘een cultuur waarin burgers elkaar veelvuldig en voor hoge
bedragen in juridische zin aanspreken ter vergoeding van geleden schade,
zonder dat dit overigens in alle gevallen hoeft te leiden tot een juridische
procedure’. Het begrip claimcultuur valt onder de definitie van juridisering
omdat de claimcultuur tot een verhoogd beroep bij de overheidsrechter leidt. In
Amerika zou er al jaren sprake zijn van een claimcultuur met als
kernelementen:844
1.
2.
3.
4.

Een volledig private route voor de afwikkeling van massaclaims.845
Punitive damages (private boetes).846
No-cure-no-pay met hoge vergoedingen voor advocaten.847
Een grote hoeveelheid ongereguleerde claimorganisaties en third
party funders,848 en

842

Spigt 2014, p.54.
Zie wetgevingsbrieven AFM en DNB. Te vinden op: www.google.nl (wetgevingsbrief).
844
Zie voor een goede verwoording en samenvatting van het begrip claimcultuur en
Amerikaanse toestanden: Hartlief 2005. Te vinden op: www.google.nl (Hartlief
Claimcultuur).
845
Tzankova 2005, p. 61.
846
Onder punitive damages versta ik een bedrag dat aan de eiser in een civiele zaak wegens
onrechtmatig gedrag van de gedaagde bovenop de ‘normale’ schadevergoeding wordt
toegewezen en dat strekt tot vergelding van het onrecht en tot preventie van toekomstig
onrecht van de dader en anderen. Bolt & Lensing 1993, p. 5.
847
Kamerstukken II, 1998-1999, 26630, nr. 1, p. 7. Onder no-cure-no-pay wordt een
dienstverlener pas betaald wanneer hij de overeengekomen dienst tot een goed einde heeft
gebracht. Zie ook bijlage D.
848
Onder third party funders versta ik ondernemingen die zich bezig houden met de
financiering van claims al dan niet in de vorm van een alternatieve beleggingsinstelling
(abi). Een abi is een: i) instelling voor collectieve belegging, die ii) bij een reeks beleggers
iii) kapitaal ophaalt, iv) om dit overeenkomstig een bepaald beleggingsbeleid, v) in het
belang van deze beleggers te beleggen, en die vi) niet vergunningplichtig is uit hoofde van
ICBE-richtlijn (2009/65/EG). Voor een (verdere) uitwerking van deze elementen verwijs
843
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5.

Geen of laag sociaal vangnet in geval van pech.849

In Nederland is er geen sprake van een zogenaamde claimcultuur die dezelfde
vormen aanneemt als die in Amerika.850 Dit komt omdat de hierboven genoemde
kernelementen in Nederland vooralsnog ontbreken. De meeste deelnemers aan
mijn onderzoek hebben dit standpunt beaamd.851 Deze conclusie past ook in
bevindingen van wetenschappers die het bestaan van een claimcultuur zoals
deze is vormgegeven in Amerika gefundeerd betwisten.852 In ieder geval de
angst voor het ooit kunnen ontstaan van een met Amerika vergelijkbare
aansprakelijkheidscultuur in Europa achten zij ongegrond of irreëel. Zij zien
juist de voordelen van de implementatie van Amerikaanse class actions in
Europa.853
Er kan wel gesproken worden van een onder voornamelijk banken levende
angst voor het ontstaan van een claimcultuur in wording die met het beeld over
een claimcultuur in Amerika vergelijkbaar is:
‘Op het moment dat er een stelsel komt waarin het ook allemaal
veel makkelijker wordt om nog meer te claimen, ontstaat hier ook
heel makkelijk die cultuur zoals die er in de US en de UK is.’854

Ook kan er volgens een toezichthouder gesproken worden van een zich in
Nederland ontwikkelende klaagcultuur waarbij veel mensen klagen maar hun
klacht niet direct omzetten in een juridische procedure:

‘als je kijkt naar al die affaires, [het] aantal claims is helemaal niet
zo groot, terwijl de ontevredenheid wel groot is.’855

ik naar de ESMA ‘Richtsnoeren met betrekking tot centrale begrippen van de AIFMD
(ESMA/2013/611).
849
Tzankova 2005, p. 61.
850
Voorontwerp wetsvoorstel motie Dijksma 2014 (MvT) consultatieversie, p. 12.
http://www.internetconsultatie.nl/motiedijksma. (22 augustus 2014) en uitkomsten van
onderzoek zoals dat van Tillema 2016, p. 337-246.
851
Interview 8, p. 3 (deelnemer collectieve belangenbehartigers), interview 9, p. 12
(deelnemer
claimentiteiten), interview 7,
p.
5
(deelnemer
collectieve
belangenbehartigers), interview 19, p. 12 (deelnemer geschilbeslechters) en interview 26,
p. 4 (deelnemer toezichthouders).
852
Tillema 2016, p. 341.
853
Zie o.a: Wardhaugh 2014, p. 1-23 en Hartlief 2005, p. 830-834.
854
Interview 6, p. 10 (deelnemer banken).
855
Interview 26, p. 4 (deelnemer toezichthouders).
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In deze klaagcultuur leeft er in een samenleving de gedachte alleen te mogen
winnen en geen verlies te mogen of behoeven te ervaren. Verlies bestaat in de
ogen van mensen in deze samenleving niet. Ze hebben volgens zichzelf altijd
‘recht’ op compensatie voor geleden schade:

‘Amerikanen leven met de gedachte van verlies en dus ook met
het incasseren van verlies. Terwijl in onze maatschappij het
volkomen onacceptabel [is] dat mensen verlies [lijden].'856

Dit laatste citaat geeft aan dat er bij de afwikkeling van zorgplichtclaims naast
elementen uit de schuldcultuur zoals procesautonomie en verdiscontering van de
eigen verantwoordelijkheid, ook in sommige gevallen sprake is van elementen
uit de voorzorgcultuur. In ieder geval spreekt uit dit citaat dat in het Nederland
van nu door sommige burgers verlies in de vorm van schade niet meer mag
bestaan. Het citaat wordt onderbouwd door verschenen literatuur over de
voorzorgcultuur waarover ik het heb gehad in hoofdstuk 3 paragraaf 3.5. In de
voorzorgcultuur ziet de burger in Nederland een ongeluk niet meer gewoon als
het gevolg van stomme pech, maar als de schuld van een ander en dan met name
die van de toezichthouder(s) of de staat. Onder andere hierdoor kan worden
bepleit dat er in Nederland geen sprake is van een claimcultuur zoals die
aanwezig wordt geacht door sommigen in de Verenigde Staten. Wel is er sprake
van een soort ‘klaagcultuur’ (passend in de voorzorgcultuur). Dit is een cultuur
waarin veel wordt geklaagd en wordt verwezen naar een ander dan zichzelf voor
de oorzaak van het ontstaan van de klacht. Men is ook in deze cultuur niet snel
bereid zelf actie te ondernemen om de oorzaak van de klacht weg te nemen.
Daarvoor is de Staat of een toezichthouder eerder de aangewezen autoriteit.857

7.2.3

Het aanpakken van de pech-moet-weg-gedachte
‘Op zijn eigen privaatrechtelijk terrein accepteert de burger in steeds
mindere mate de regel die oorspronkelijk aan het schadevergoedingsrecht
ten grondslag lag: ieder draagt zijn eigen schade. In onze huidige
samenleving wordt het vergoeden van geleden schade niet langer als een
uitzondering gezien, want gewone en niet gewone burgers, boeren en
ondernemers, denken in termen van ‘pech moet weg.’

856
857

Interview 3, p. 10 (deelnemer verzekeraars).
Mertens in: Mertens e.a. 2003, p. 13 en figuur 1 op basis van twee schema’s van Pieterman
2008, p. 57 en 68.
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Zo omschreef Stutterheim, de vader van de ‘pech-moet-weg-gedachte’ in 1991
en later in 1996 nogmaals deze gedachte.858 De pech-moet-weg-gedachte kan op
basis van de omschrijving van Stutterheim concreet worden ingevuld als de
gedachte waarbij schade niet geheel kan worden voorkomen door de
samenleving, maar dat de samenleving er wel voor moet zorgen dat deze wordt
vergoed. Hierdoor is het de voorloper op het in de vorige alinea besproken
klaagcultuurgedachtengoed waarbij de geachte leeft dat schade geheel kan en
moet worden voorkomen door een systeembeheerder. Rechtvaardiging voor het
vergoeden van geleden schade wordt bij de pech-moet-weg-gedachte gevonden
in het antwoord op de vraag wat maatschappelijk als ‘fair’ wordt gezien. Daarbij
wordt vervolgens de hoogte van compensatie gekoppeld aan gedegen kostenbaten- en risicoanalyses. In de risicocultuur gaat de overheid zich actief met de
oplossing van sociale problemen, waaronder risicoproblemen (en daaronder
begrepen zorgplichtclaims),859 bezighouden. Garanties voor de eliminatie van
zich telkens weer presenterende risicoproblemen biedt zij echter niet; preventie
wordt betracht voor zover de kosten daarvan de baten niet overstijgen.860
Deelnemers aan mijn onderzoek (met name geschilbeslechters en
claimorganisaties) hebben veelvuldig kritiek geuit op deze kerngedachte van de
risicocultuur en de bemoeienis van de overheid bij het oplossen van sociale
problemen zoals massaclaims. Zij vinden dat deze gedachte moet worden
aangepakt om een gezonde marktwerking in de financiële markten en het
afwikkelingssysteem van zorgplichtclaims te kunnen waarborgen.861
Zo geeft een geschilbeslechter aan dat de overheid via het interveniëren in de
wereld van zorgplichtclaimafwikkeling eraan bijdraagt dat de betreffende markt
slechtere resultaten boekt dan wanneer ze zich afzijdig houdt:
‘Wij hebben van Friedrich von Hayek geleerd dat hoe beroerd de
markt ook functioneert, hoe ernstig het market failure ook mag
zijn, governance interventions, … interventies door de overheid

858

Stutterheim 1991, p. 2 en Stutterheim 1996, p. 10.
De actieve houding van de overheid op het gebied van zorgplichtclaims in de risicocultuur
uit zich in bijvoorbeeld de ontwikkeling van collectieve actie wetgeving en de
ontwikkeling van de mogelijkheid een zorgplichtclaimschikking algemeen verbindend te
kunnen verklaren via de WCAM-procedure. Zie par. 4.2.3. Maar ook de
bemiddelingspogingen via de Commissie Oosting in geval van de Aandelenlease-affaire,
het optreden van de minister in de Woekerpolisaffaire en de instelling van een Commissie
van Wijzen voor het oplossen van de Rentederivatenaffaire.
860
Aldus Kortleven 2013, p. 63.
861
Zie naast hieronder geciteerde deelnemers, interview 9, p. 13 (deelnemer claimentiteiten),
interview 10, p. 19 (deelnemer claimentiteiten), interview 11, p. 19 (deelnemer
claimentiteiten),
859
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met het functioneren van die markt, doorgaans tot nog slechtere
resultaten leiden. Omdat ze de hele marktwerking verstoren.’862

Een verzekeraar geeft aan dat de pech-moet-weg-gedachte niet gezond is voor
het functioneren van de samenleving als geheel en ook niet haalbaar meer is om
na te leven gezien de harder wordende, realistischere en directere maatschappij
van nu. De burger van nu moet veel meer dan voorheen worden gewezen op zijn
eigen verantwoordelijkheid bij het oplopen van schade zodat hij zelf er beter aan
kan bijdragen dat die schade niet (telkens weer) optreedt. Ook dient de burger
meer zelfredzaamheid te tonen omdat de wereld om hem heen dat van hem gaat
vragen:

‘Ik denk dat de gedachte dat je ten tijde van [een] crisis als deze,
dat … de financiële wereld alles kan oplossen door vormen van
compensatie en massaschade-afhandeling en al dat soort dingen.
Die gedachte heb ik absoluut niet. Ik denk dat er geen beginnen
aan is. Ik denk dat we door de crisis heen moeten en dat we een
aantal acute problemen zo goed mogelijk en zo kwaad mogelijk
als het gaat, zullen [moeten] adresseren. Maar ik denk dat er nog
een generatie van nationale rouw overheen gaat. We zijn gewoon
iets minder rijk dan we dachten en een aantal mensen gaan ervaren
dat waar ze dachten dat alles vanzelf ging en dat er altijd wel
iemand, vader, moeder, de buurman, de Staat der Nederlanden, het
maakt me niet uit wie, een verzekeraar altijd, wel zal inspringen
om [de ervaren pech weg te nemen, dat dat niet meer zomaar
gebeurt]. We gaan wel naar een nieuwe tijd en ja, [deze tijd is]
harder en directer en realistischer.’863

Om in de volgens de hierboven geciteerde verzekeraar ontstane verharde
maatschappij goed te kunnen blijven functioneren en zo min mogelijk ‘pech’ te
zullen ervaren met betrekking tot de aanschaf van financiële producten en het
afnemen van financiële dienstverlening, zal de consument volgens deze
verzekeraar meer zelfredzaamheid moeten gaan tonen. Maar wanneer hij dit niet
kan en zeker voor de overgangsfase richting deze zelfredzaamheid dient er
maatschappelijk iets georganiseerd te worden om het probleem van
zorgplichtclaims (in het geval van deze verzekeraar beleggingsverzekeringen) in
Nederland op te kunnen lossen. Het gaat hier volgens hem om een groter belang

862
863

Interview 18, p. 10 (deelnemer geschilbeslechters).
Interview 3, p. 10 (deelnemer verzekeraars).
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dan alleen een financieel belang. Er moet een nieuwe (afwikkelings-) norm
tussen alle betrokken partijen overeen worden gekomen:

‘Er moet hier maatschappelijk iets georganiseerd worden, er is een
groter belang dan alleen een financieel belang en de norm is niet
duidelijk’. Kortom: we moeten met elkaar iets afspreken,
waardoor het land, en nogmaals iets groter dan alleen, waardoor je
verder kunt met elkaar. Als je dus met elkaar een norm kunt
afspreken, dan langs die norm het dan vervolgens kan afhandelen,
dan gaat het veel sneller. Dan gaat het veel efficiënter en dan is er
ook een hogere mate van acceptatie.’864

Een toezichthouder geeft ten slotte aan dat de pech-moet-weg-gedachte van de
risicocultuur zich heeft geworteld in onze samenleving als geheel en dat van
consumenten en klein-zakelijke partijen niet al te veel zelfredzaamheid kan
worden gevraagd bij de aanschaf van financiële producten en dienstverlening.
Deze zwakke positie van de consument (en klein-zakelijke partij) uit zich vaak
in het naar een ander dan zichzelf wijzen bij het ontstaan van pech en met
succes:
‘De consument is altijd degene die onder geïnformeerd is, die, als
hij had geweten … [wat er] speelde, dat niet had gedaan. Kortom:
… als het nou een hardwerkende Nederlander is of een eenvoudige
burger of de consument, het is de eenling, het individu, die die
sympathie heeft, dus ook niet heel veel hand in eigen boezem
hoeft te steken. Dat merk je, overigens niet alleen in de juridische
wereld, maar dat merk je overal wel.’865

Het gedrag van de consument om de schuld buiten zichzelf te zoeken en een
systeemverantwoordelijke aan te wijzen voor het ontstaan van zijn schade
behoort bij de voorzorgcultuur. Het geeft het gemis aan van de helende werking
van zelfkritiek zoals deze wordt gepredikt in de schuldcultuur en het daar tot op
heden nog altijd op gebaseerde verbintenissenrecht:866

864

Interview 3, p. 5 (deelnemer verzekeraars).
Interview 26, p. 3 (deelnemer toezichthouders).
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Aldus ook R.H. Stutterheim 1991, p. 2-3.
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‘Het recht is voor de waakzamen geschreven. Met dit klassieke
adagium wordt tot uitdrukking gebracht dat ieder mens tot op
zekere hoogte een eigen verantwoordelijkheid heeft om te
voorkomen dat hij door onkunde of onoplettendheid schade lijdt.
Deze eigen verantwoordelijkheid loopt als een rode draad door het
verbintenissenrecht.’867

Samenvattend is in Nederland sprake van een zich veranderende cultuur met
betrekking tot het denken over schade en schande op het gebied van de
afwikkeling van zorgplichtclaims. Er is een beweging waar te nemen van een
van oorsprong calvinistisch vormgegeven schuldcultuur naar een zich
ontwikkelende risicocultuur waarbij pech kan en mag bestaan maar deze moet
worden gecompenseerd door een collectief. En recent (de afgelopen tien jaren)
zijn er ook elementen zichtbaar van een cultuur waarbij vooral geklaagd wordt
over schade omdat schade nooit had mogen optreden. Het geklaag wordt daarbij
wel lastig omgezet in actie om de schade ook daadwerkelijk te kunnen
verhalen868 op de schadeveroorzaker(s). Eerder wordt een systeembeheerder
zoals een toezichthouder of de staat publiekelijk voor de ontstane schade ter
verantwoording geroepen. Deze elementen vormen een van de kernpunten van
de voorzorgcultuur.869

7.2.4
De eigen verantwoordelijkheid van de consument
Het wel of niet hechten van veel waarde aan de eigen verantwoordelijkheid en
daarmee de zelfredzaamheid van de consument is gelinkt aan de hierboven
besproken principekwestie over de pech-moet-weg-gedachte.870 Gezien de grote
rol die het denken over de eigen verantwoordelijkheid van de consument speelt
bij de vormgeving van de afwikkeling van zorgplichtclaims ga ik op dit
onderwerp in deze paragraaf nader in. Deze eigen verantwoordelijkheid wordt in
de literatuur door Jansen871 kernachtig omschreven als Ius vigilantibus
scriptum.872 Met dit klassieke adagium wordt, volgens hem, tot uitdrukking
gebracht dat ieder mens tot op zekere hoogte een eigen verantwoordelijkheid
867

Aldus Jansen 2010, p. 623.
Interview 11, p. 11 (deelnemer claimentiteiten). Zie verder par. 5.2.2.2. over de hoge
drempel voor de toegang tot het recht in Nederland die bijdraagt aan de lage
‘militantheidsgraad’ van Nederlanders bij de afwikkeling van zorgplichtclaims.
869
Par. 3.5.
870
De ‘pech-moet-weg-gedachte’ vormt de kern van de risicocultuur en in deze cultuur wordt
juist de eigen verantwoordelijkheid van een consument op de achtergrond geplaatst en
geplaatst in een meer maatschappelijkere context van het collectief en daarmee het
algemeen belang. Zie hierover meer in hoofdstuk 3 par. 3.4.
871
Jansen 2010, p. 623.
872
Zie D. 42,8,24 (‘ius civile vigilantibus scriptum est’), waarover bijv. Van Schilfgaarde
2001, p. 21-27.
868
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heeft om te voorkomen dat hij door onkunde of onoplettendheid schade lijdt.
Hiermee is het adagium duidelijk afkomstig uit de schuldcultuur waar schade
wordt gezien als een privé aangelegenheid en zelfredzaamheid als een deugd. De
individuele mens wordt geacht voor zichzelf verantwoordelijk te zijn en als
rationeel wezen in staat te zijn om zijn eigen belangen te behartigen.873 Een
consument of arbeider wordt in staat geacht om voor zichzelf de voor- en
nadelen van allerlei gedragsalternatieven af te wegen.874
Met name de banken en verzekeraars gaven in mijn onderzoek aan
voorstander te zijn van het verdisconteren van de eigen verantwoordelijkheid bij
het voorkomen en afwikkelen (met betrekking tot het toekennen van
compensatie) van zorgplichtclaims. In geval van de aanschaf van financiële
producten dienen volgens banken en verzekeraars in dit kader consumenten
slechts voor die producten te kiezen die zij begrijpen.875 Wanneer zij dit niet
doen en schade achteraf van hun handelen ondervinden, dienen zij dit als “pech”
te aanvaarden.876 Typerend in de discussie over het verdisconteren van de eigen
verantwoordelijkheid in de afwikkeling van massaclaims is het verschil van
denken hierover tussen de twee betrokken toezichthouders. De ene
toezichthouder geeft aan dat de eigen verantwoordelijkheid van de consument
niet als uitgangsprincipe kan worden gezien zoals in het verbintenissenrecht het
geval is. Conform de betreffende toezichthouder moet de consument gezien de
complexiteit van een financieel product en de lange looptijd meer beschermd
worden en kan hij niet gemakkelijk verantwoordelijk worden geacht voor
mogelijke gebreken.877 Deze zienswijze van de betreffende toezichthouder is
gebaseerd op inzichten vanuit de gedragseconomie.878 Kahneman laat in dit
kader bijvoorbeeld in zijn boek ‘Ons feilbare denken’879 zien dat de mens geen
Homo Economicus is, maar een wezen dat vaak beslist op basis van niet
volledig rationele overwegingen.880 Met name om deze reden bestudeert de
betreffende toezichthouder aandachtig het keuzeproces van de consument om
hem in de toekomst passendere keuzes met betrekking tot de aanschaf van
financiële producten en dienstverlening te laten maken.881 De andere
873

Pieterman 2008, p. 45.
Zie par. 3.3.
875
Interview 1, p. 12-13 (deelnemer banken).
876
Interview 3, p. 10 (deelnemer verzekeraars).
877
Interview 25, p. 11 (deelnemer toezichthouders).
878
Onder het begrip ‘gedragseconomie’ versta ik: een economische school met als doel: het
realistischer maken van de economische wetenschap door deze te voorzien van
psychologische invloeden. Zie: https://nl.wikipedia.org/wiki/Gedragseconomie, (laatst
gecontroleerd op 23 april 2017). Zie ook bijlage D.
879
Kahneman 2011.
880
Van Hattum 2012, p. 28.
881
Zie: https://www.afm.nl/nl-nl/over-afm/aandachtsgebieden (laatst gecontroleerd op 17
februari 2016).
874

266

254

toezichthouder geeft juist aan dat de eigen verantwoordelijkheid van de
consument te allen tijde moet blijven bestaan. Redenen om voor dit standpunt te
kiezen bestaan uit de hoop dat hierdoor consumenten in geval van het niet
toekennen van compensatie voor geleden schade, van tevoren goed leren
nadenken voordat zij een bepaald product aanschaffen. Hierdoor zou er volgens
deze toezichthouder een betere balans ontstaan tussen de positie van banken en
verzekeraars en de consument.882
Wat deze laatste toezichthouder ook vermeldt in het kader van de eigen
verantwoordelijkheid van de consument, is de zorg dat rechters niet of
onvoldoende hun uitspraken baseren op de werking van de financiële markten
en zich teveel laten leiden door de ‘pech-ervaring’ van de consument. Ook
hierdoor wordt de eigen verantwoordelijkheid van de consument verkleind
waardoor de balans tussen de positie van een financiële onderneming en een
consument of klein-zakelijke partij in het gedrang komt aldus deze
toezichthouder. Rechters zouden zich in (dreigende of reeds bestaande)
zorgplichtclaims altijd moeten laten adviseren door een deskundige aldus de
betreffende toezichthouder:883
‘Er wordt nergens, tenminste jij weet het beter dan ik ongetwijfeld,
maar ik [kan] me niet herinneren dat een deskundige of experts
zijn gehoord in dit soort zaken. Terwijl als de buurman de
overhangende tak van de boom wegzaagt, komt er bij een
doorsnee civiele procedure een deskundige op het gebied van
boomonderhoud, bij wijze van spreken.’884

Bovenstaande discussie geeft aan dat het verbintenissenrecht dat is gebaseerd op
de kerngedachten van de schuldcultuur langzaamaan wordt ingevuld via
gerechtelijke uitspraken met elementen uit de risicocultuur waarin de eigen
verantwoordelijkheid van de gedupeerde klant wordt afgezwakt naarmate hij
onder andere minder kennis en ervaring heeft met de problematiek die zijn
schade heeft veroorzaakt.885 Deze verschuiving van schuld- naar
risicocultuurdenken in het recht roept vragen op zoals in de volgende situatie
omschreven. De AFM-zienswijze dat de mens geen rationele keuzes kan maken
882

Interview 26, p. 15 (deelnemer toezichthouders).
Interview 26, p. 16 (deelnemer toezichthouders).
884
Interview 26, p. 16 (deelnemer toezichthouders).
885
Zie voor een kort overzicht van de ontwikkelingen van de invulling van zorgplichten door
de jaren heen in de jurisprudentie Van Hattum 2014, p. 50-51. Genoemd worden hier de
volgende arresten: Rabobank/Kouwenberg (HR 11 juli 2003, JOR 2003, 1999); De
Treek/Dexia (HR 5 juni 2009, LJN BH2815 en 29 april 2011, LJN: BP4003); Achmea/x
(Gerechtshof Leeuwarden 11 mei 2010, LJN: BM4257) en Van der Meulen/ASR (Falcon)
(Rechtbank Haarlem, 17 juni 2009 jo. 26 januari 2011, LJN: BI7834).
883
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en het willen aanpassen van wet- en regelgeving op basis van dit gedachtengoed
zorgt op termijn voor verandering van het Nederlandse verbintenissen- en
daarmee het aansprakelijkheidsrecht. Want wanneer in principe een consument
niet zelf verantwoordelijk kan worden geacht voor zijn handelen, wie dan wel?
En hoe werkt dan het zelfreinigend vermogen wanneer een consument nooit
meer door vallen en opstaan mag leren om risico’s te voorkomen? Is het
rechtvaardig om de nog wel oplettende burgers hetzelfde te behandelen als niet
oplettende burgers die grotendeels aan het handje worden genomen om hen te
behoeden voor schade in de toekomst? Of werkt straks bij nog meer
duidelijkheid over hoe een financiële onderneming of een consument zelf schade
kan voorkomen het aansprakelijkheidsrecht beter omdat één en ander qua
verantwoordelijkheden voor ontstaan van schade duidelijker is geworden? Deze
vraagstukken zijn interessant om over te discussiëren en te beantwoorden door
alle actoren in het speelveld van zorgplichtclaims maar ook daar buiten omdat
de antwoorden anticiperend kunnen werken op de rest van de wereld die werkt
met het verbintenissenrecht en de scheiding daarvan met het publiekrecht.

7.2.5
Verbreding van de toegang tot het recht
Op basis van resultaten uit onderzoeken als het RMO-advies 2004,886 het
proefschrift van Tzankova uit 2007,887 de Geschilbeslechtingsdelta van 2009888
en het advies van Brenninkmeijer e.a. uit 2015,889 vormt de verbreding van de
toegang tot het recht een van de kernwaarden van de afwikkeling van
zorgplichtclaims. Het beginsel past bij de risicocultuur vanwege het denken op
basis van collectieve belangen en niet alleen op basis van die van het individu.890
Onder de verbreding van de toegang tot het recht versta ik het bereiken van een
resultaat dat recht doet aan de materiële aanspraken die een gedupeerde geldend
wil maken.891 In overeenstemming met de hedendaagse praktijk van alternatieve
geschilbeslechting kan bij dit geldend maken niet alleen gedacht worden aan de
inschakeling van de overheidsrechter, maar ook aan inschakeling van
publiek/private conflictoplossingsmechanismen zoals het Kifid, al dan niet via
inschakeling van een claimorganisatie, de minister van Financiën, een
Commissie van Wijzen en/of een of meerdere toezichthouder(s).892 In de ogen
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RMO-advies 2004, p. 7-10, p. 28-31 en p. 159-167.
Tzankova 2007.
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Geschilbeslechtingsdelta 2009, p. 210.
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Brenninkmeijer e.a. 2015.
890
Par. 3.4.
891
Tzankova 2007, p. 7. Een nog verdere invulling van de toegang tot het recht is te vinden in
Brenninkmeijer e.a. 2015, p. 1.
892
Zie hiervoor de praktijk van diverse actoren bij het afwikkelen van de Aandelenleaseaffaire, de Woekerpolisaffaire, de Vie d’Or-zaak en de Rentederivaten-affaire:
www.google.nl (zoek op term desbetreffende affaire).
887
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van vele experts op het gebied van de toegang tot het recht,893 is een goede
waarborg ervan zowel op individueel als op collectief niveau in Nederland en
daarbuiten een belangrijke voorwaarde voor het zo optimaal mogelijk kunnen
oplossen van een aanhangige massaclaim. Een conclusie op basis van
literatuuronderzoek is dat de toegang tot het recht in Nederland en in de rest van
Europa onder druk staat. De overheid is aan het bezuinigen op de
geschilbeslechtingsinstanties en de toegang tot het recht kent voor een
gedupeerde klant (te)veel barrières.894
Een groot gedeelte van de deelnemers aan mijn onderzoek beaamde dat de
toegang tot het recht dient te worden beschouwd als kernbeginsel van de
afwikkeling van massaclaims maar had grotendeels (ook binnen een zelfde
actorgroep) een andere mening over de stelling (en volgens wetenschappers
bewezen punt (feit))895 dat de drempel in Nederland voor de toegang tot het
recht te hoog is.896 Zo oordeelden twee verzekeraars verschillend op de vraag of
verbreding van de toegang tot het recht via verruiming van collectieve
afwikkelingsmogelijkheden voor een gedupeerde klant nuttig al dan niet
noodzakelijk was voor het verbeteren van de afwikkeling van zorgplichtclaims.
De ene verzekeraar gaf aan dat er een level playing field tussen verzekeraars en
klanten was ontstaan via de macht van de media en het daarmee te
bewerkstelligen effect van imagoverlies.897 Met het effect van imagoverlies
doelt de betreffende verzekeraar op de preventieve werking van het
aansprakelijkheidsrecht (met name de transparantie van schadeclaims) zoals
nader toegelicht in paragraaf 7.2.10. Het is een afgeleide van de preventieve
werking van het aansprakelijkheidsrecht via naming and shaming. De andere
verzekeraar gaf weer aan dat er in het huidige afwikkelingsstelsel sprake is van
een machtsverhouding tussen de gedupeerde klant en een verzekeraar als in het
geval van David tegen Goliath.898

7.2.6

De mogelijkheid en wenselijkheid van maatwerk op micro- of
macroniveau
Een conclusie die ik op basis van literatuuronderzoek kan trekken is dat
juridisch Nederland maatwerk op micro (individueel) niveau als uitgangspunt
893

Zie de lange lijst van ondertekenaars van het advies van Brenninkmeijer e.a. met
betrekking tot suggesties om de toegang tot het recht te verbreden in Brenninkmeijer
2015.
894
Brenninkmeijer e.a. 2015 en Loos 2015, p. 113-126.
895
Brenninkmeijer e.a. 2015 en Loos 2015, p. 113-126.
896
Interview 3, p. 1 en 17 (deelnemer verzekeraars), Interview 4, p. 5 (deelnemer
verzekeraars), interview 9, p. 8-10 (deelnemer claimentiteiten), interview 8, p. 14
(deelnemer collectieve belangenbehartigers), interview 18, p. 4 (deelnemer
geschilbeslechters) en interview 20, p. 19 (deelnemer geschilbeslechters).
897
Interview 3, p. 1 en 17 (deelnemer verzekeraars).
898
Interview 4, p. 5 (deelnemer verzekeraars).
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kent voor het beslechten van privaatrechtelijke juridische geschillen.899 Dit
uitgangspunt, behorende bij en afkomstig uit de schuldcultuur, houdt kort
samengevat in het recht van alle betrokken gedupeerden in een zorgplichtclaim
op een afweging van hun persoonlijke belangen.900 Maar dit punt bleek in het
verleden niet voor elk juridisch geschil houdbaar.901 Speciaal voor de
afwikkeling van massaclaims is daarom in het recente verleden een concessie
door de wetgever gedaan op het beginsel van maatwerk op micro niveau door de
opstelling van de WCAM.902 Tot op heden is het nog niet mogelijk om als
claimorganisatie zelf een procedure te voeren en daarin schadevergoeding
namens een collectief te vorderen. Hierdoor moet ieder individu voor het
verkrijgen van schadevergoeding nog altijd een individuele procedure tegen de
veroorzaker zelf aanspannen.903 Dit verbod op collectieve schadevergoeding is
mede ingegeven door het nog altijd in Nederland aanwezige maatwerk-ideaal.904
Maar dit maatwerk-ideaal wordt op het moment van het schrijven van mijn
proefschrift aangetast via een wetsvoorstel voor invoering van een collectieve
schadevorderingsmogelijkheid in ruil voor extra waarborgen met betrekking tot
integere en beheerste bedrijfsvoering voor claimorganisaties.905
Maar ook al wordt het straks via aanpassing van wet- en regelgeving
mogelijk om in collectief verband schade te kunnen vorderen, dan nog zal de
discussie over passende categorisering van schadegevallen logischerwijze voort
blijven bestaan. De hiervoor op te stellen matrix dient namelijk vragen te
beantwoorden die voornamelijk politiek van aard zijn. Bijvoorbeeld de vraag
899

Tzankova 2007, p. 182.
Kamerstukken II, 1991/92, 22 486, nr. 3, p. 29-30.
901
Zie hiervoor het DES-arrest: HR 9 oktober 192, NJ 1994, 535.
902
Par. 4.2.3.3.
903
Zie art. 3:305a lid 3 sub b BW.
904
In tegenstelling tot in Nederland is dit ideaal in de V.S. verlaten omwille van de efficiëntie,
de vraag uit de praktijk en de praktische onmogelijkheid om op een andere wijze in
gevallen van massaschade de geschillen te beslechten. De V.S. kent al 50 jaar en daarmee
een goed ontwikkeld massaclaimafwikkelingssysteem. Verschillende andere landen
worstelen net als Nederland ook met vraagstukken op het gebied van macro versus het op
micro niveau bij de afwikkeling van massaclaims. Te noemen zijn in dat kader Wales en
Engeland waarbij de FCA de bevoegdheid heeft om een compensatiekader te laten
opstellen door onder toezicht staande instellingen. Alleen dient uiteindelijk de
compensatie aan gedupeerden te worden getoetst of bepaald door de Ombudsman of
independent reviewers. Zie par. 6.5.4.2. sub a.
905
Zie par. 4.2.3.3 en: het wetsvoorstel motie Dijksma,
https://www.rijksoverheid.nl/documenten/kamerstukken/2016/11/16/wetsvoorstelafwikkeling-van-massaschade-in-een-collectieve-actie (laatst geraadpleegd 12 januari
2017). Het wetsvoorstel is op 11 april 2017 controversieel verklaard na de verkiezingen
van 15 maart 2017. Zie:
https://vng.nl/onderwerpenindex/recht/overheidsaansprakelijkheid/wetsvoorstellen/afwikk
eling-massaschade-in-collectieve-actie-controversieel-verklaard (laatst gecontroleerd op
23 april 2017).
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over een eerlijke verdeling van de pot geld die ter beschikking dient te worden
gesteld aan gedupeerde klanten. Vragen die hierbij een rol spelen betreffen
onder andere wat de mate van eigen schuld is geweest van een gedupeerde groep
klanten bij de aanschaf van een financieel product of afname van een financiële
dienst. De vraag over een eerlijke verdeling van een veelal beperkte pot geld
wordt nog politieker van aard wanneer de mate van vulling van de pot geld
effect kan hebben op andere klanten van een financiële onderneming of zelfs op
de belastingbetaler in het algemeen. Wanneer een politicus zich aan deze
moeilijke vraagstukken niet wil branden, dan kan deze zich gemakkelijk
verschuilen achter het argument dat een vermeende massaclaim niet geschikt is
voor collectieve afwikkeling. Dit vanwege ongelijksoortige gebreken in de
productvormgeving of dienstverlening die er ook kunnen zijn (wel vaak naast
gelijksoortige gebreken). Ook kan men zich altijd verschuilen achter argumenten
over de omstandigheden van het geval per gedupeerde klant en dat deze teveel
van elkaar verschillen om een generieke regeling voor compensatie en/of
productherstelmaatregelen overeen te komen.906
Het wetsvoorstel biedt geen oplossing voor geschillen die bewust (door een
bank, verzekeraar of claimorganisatie) op individueel niveau worden afgedaan,
omdat het volgen van een collectieve actieprocedure in geval van een
(dreigende) massaclaim niet verplicht is. Banken, verzekeraars maar ook
claimorganisaties bepalen op strategische-, imago-redenen en/of de uitkomst van
een kosten-batenanalyse of ze een dergelijke rechtsgang wel of niet bewandelen.
Onderstaand citaat geeft de beweegredenen aan voor banken en verzekeraars om
in eerste instantie individueel te procederen. Hierdoor kan er ook op slechts
sommige grondslagen, die strategisch worden gekozen, een (individuele)
schikking plaatsvinden. In allerlaatste instantie wordt op deze wijze pas de
keuze voor het aangaan van een vaststellingsovereenkomst met een collectief op
vrijwel alle aansprakelijkheidsgronden overwogen zo geeft een verzekeraar
pakkend weer:
‘En het nadeel van deze regeling [het huidige afwikkelingssysteem
voor massaclaims] vanuit het perspectief van de financiële
instellingen is, dat je niet opgelucht kan ademhalen. Je rondt het
dossier niet af, dus je bent eigenlijk verzeild geraakt in een continu
onderhandelingsspel, waarbij je iedere keer weer een klein beetje
toegeeft. Wat je naar mijn overtuiging niet verder helpt, omdat dan
iedere keer het beeld blijft kleven dat er nog meer is en ja,
verzekeraars blijven ook iedere keer weer kleine stappen zetten en
gaan steeds weer iets verder in de compensatie.’
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Een voorbeeld hiervan is te vinden in de Kamerbrief 2 oktober 2015, Beantwoording
Kamervragen van de leden Omtzigt en Ronnes (beiden CDA) over woekerpolissen, ref.
2015Z16346, p. 3-4.
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‘Van de andere kant denk ik dat financiële instellingen ook
ongelooflijk bang zijn dat er heel snel een oordeel komt over
eventuele aansprakelijkheid, wat verstrekkende consequenties kan
hebben, dus het is dubbel. En als je kijkt naar het huidige
juridische systeem, dan ben ik misschien een beetje cynisch, maar
dat is erg voordelig voor grote bedrijven in het algemeen, in de
zorg voor financiële instellingen. Nou, we kennen in Nederland
niet een absolute vergoeding van proceskosten, dus je kunt door
eindeloos procederen mensen als het ware uitroken, moedeloos
maken. Tot aan de Hoge Raad aan toe, dus dat is zeg maar, vind
ik, een belangrijke financieel aspect dat we dat in Nederland niet
kennen. En zeker als je wilt procederen tegen financiële
instellingen over een complex product. Dan heb je gewoon een
goede advocaat nodig. En die zijn ook kostbaar.’
‘Verder is het zo dat, dat weet je net als ik, dat die procedures erg
lang duren. We hebben sinds 1 juli de Wet prejudiciële vragen aan
de Hoge Raad. Dat vind ik wel spannend, wat daar uit gaat komen.
Want daar kan je natuurlijk al vanuit de rechtbank heen, dus dat is
spannend. Dat zien we intern ook als spannend. Maar ja, tot nu toe
is het in ieder geval zo geweest dat het procesrecht ook ontzettend
in het voordeel was van Goliath.’907

Om de hierboven in het citaat weergegeven en lastig aan de buitenwereld uit te
leggen strategie niet transparant te behoeven maken, gebruiken naast de politiek
ook verzekeraars en banken graag het ‘micro-maatwerk-ideaal’ als argument om
hun keuze voor individueel procederen en onderhands schikken zonder
gebruikmaking van een collectieve actie te verantwoorden. Verzekeraars,
banken en de politiek gebruiken het micro-maatwerk-ideaal, waarop het
aansprakelijkheidsrecht oorspronkelijk is gebaseerd, dus om zelf hun positie te
mogen blijven bepalen bij de afwikkeling van zorgplichtclaims. Verzekeraars en
banken kunnen ermee bepleiten dat ze (sommige) zaken graag individueel
blijven afwikkelen en een minister kan ermee aangeven dat hij geen rol kan
spelen en daarmee zijn handen niet wil branden aan een bepaalde
zorgplichtclaim. Onder andere door deze belangen van sommige actoren in het
speelveld kent het wetsvoorstel motie Dijksma wellicht niet een reikwijdte vanaf
de markttoegang van een claimorganisatie maar pas wanneer deze een
collectieve schadevorderingsprocedure is gestart.908

7.2.7
Autonomie van procespartijen
De mate van het behoud van autonomie van procespartijen om een
zorgplichtclaim tot een einde te brengen bepaalt mede het vormgeven van
907
908

Interview 4, p. 5 (deelnemer verzekeraars).
Par. 4.2.3.2.
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oplossingen voor de problematiek van zorgplichtclaims.909 Uit
literatuuronderzoek blijkt dat de wet- en regelgeving behorende bij de
afwikkeling van zorgplichtclaims, zoals de WCAM, is gebaseerd op
contractsvrijheid van de procespartijen die een vaststellingsovereenkomst voor
algemeen verbindendverklaring kunnen indienen. Zonder gezamenlijke wil om
dit te doen is collectieve afwikkeling via de WCAM niet mogelijk.910 De
betrokken procespartijen dienen in principe vrij te worden gelaten bij het
beslechten van hun probleem. Wet- en regelgeving moeten slechts het proces
van totstandkoming van een overeenkomst faciliteren. Ze moeten het proces niet
willen beïnvloeden en ver weg blijven van de inhoud van een te treffen
vaststellingsovereenkomst.911 Bij deze afwikkeling behoren rechtsbeginselen
zoals de lijdelijkheid van de rechter waarbij een rechter zijn oordeel met
betrekking tot een vaststellingsovereenkomst zoveel mogelijk baseert op datgene
wat partijen hem aandragen en de inhoud ervan slechts marginaal toetst. Deze
invulling van het begrip ‘lijdelijkheid van de rechter’ is wellicht conservatief te
noemen nu de minister van Veiligheid en Justitie op 2 december 2011 heeft
aangegeven dat na de herziening van het Rv de rechter meer vrijheden heeft
gekregen om een geschil adequaat te kunnen beslechten. Hij dient daarbij een
balans te bewaken tussen het waarborgen van de equality of arms en de grenzen
van de rechtsstrijd zoals bepaald in verschillende artikelen. Deze artikelen zijn
24 en 25 Rv. Kort gezegd, brengt artikel 24 Rv mee dat de rechter niet
ambtshalve feiten mag aanvullen, en verplicht artikel 25 Rv tot aanvulling van
de rechtsgronden. Daarnaast gebiedt artikel 21 Rv partijen de voor de beslissing
van belang zijnde feiten volledig en naar waarheid aan te voeren (de
‘waarheidsplicht’) en geeft artikel 22 Rv de rechter de mogelijkheid om in elke
stand van het geding partijen te bevelen hun stellingen toe te lichten of bepaalde
op de zaak betrekking hebbende bescheiden over te leggen.912
Denken in termen van autonomie van procespartijen en het daarop
voornamelijk gebaseerde privaatrechtelijke afwikkelingssysteem van
massaclaims in het algemeen past bij de klassiek liberale schuldcultuur zoals

909

Vgl. Wardhaugh 2014, p. 15.
Kamerstukken II, 2003/04, 29414, nr. 3, p. 5 (MvT).
911
Het ver weg blijven van de inhoud van de vaststellingsovereenkomst behorende bij de
WCAM-procedure dient volgens Rutten de norm te blijven bij de toetsing door de rechter
van deze overeenkomst. Het Gerechtshof te Amsterdam heeft sinds de DSB-casus deze
marginale toetst vervangen door een meer inhoudelijkere toets van de redelijkheid van de
overeenkomst ex art. 7:907 lid 3 sub b BW. Zie: Rutten 2014, p. 7-8. Zie verder: Hof
Amsterdam, 12 november 2013, r.o. 2.6. en 2.7, JOR 2013/343, m.nt. Leijten en Hof
Amsterdam, 13 mei 2014, ECLI:NL:GHAMS:2014;1690, r.o. 7.5.20-7.5.22.
912
Aldus de minister van Veiligheid en Justitie d.d. 2 december 2011 in een brief aan de
Eerste Kamer. Ref. 5717650/11/6.
910
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omschreven door Pieterman en Kortleven.913 Overheidsbemoeienis in de vorm
van een rechter of toezichthouder bij de afwikkeling van een juridisch conflict
tussen één of meerdere private partijen is in deze cultuur ongepast.914
Uit mijn onderzoek blijkt dat op het pure klassiek liberale
afwikkelingssysteem in de praktijk door deelnemers afbreuk wordt gedaan. Zo is
een volle toetsing van de redelijkheid van de inhoud van de
vaststellingsovereenkomst in de WCAM-procedure door de rechter al een feit.915
Ook blijkt dat aanpassingen van het model en de daarbij behorende klassiek
liberale partijautonomie door het merendeel van de deelnemers gewenst zijn.916
Wat betreft de partijautonomie geven verschillende deelnemers verspreid over
diverse actorgroepen aan dat deze autonomie op dient te houden wanneer
‘stijfkopperij’ een proces frustreert.917 Banken, verzekeraars en één van de
toezichthouders geven in dit verband aan dat zij voor een initiërende,
stimulerende, mediërende en/of procesbegeleidende rol van de overheid zijn
(een toezichthouder/commissie van wijzen en/of de Minister).918 In de praktijk
spelen toezichthouders al een rol bij de afwikkeling van zorgplichtclaims al dan
niet op basis van formele bevoegdheden.919 Zo geeft een van hen aan in 2015
zowel een productherstelkader- als oplossingenkader voor het toekennen van
compensatie te toetsen onder banken voor de afwikkeling van de
Rentederivatenaffaire:
‘We hebben het ook een beetje in tweeën gehakt. Herbeoordeling
en oplossing, waarbij we bij de herbeoordeling kunnen zeggen: ‘de
913

Pieterman 2008, p. 44-48 en Kortleven 2013, p. 30-34. De betreffende cultuur kent een
bredere reikwijdte dan Nederland. Volgens Wardhaugh (2014, p. 1 en p.15) is het hechten
aan partijautonomie iets typisch voor continentaalrechtelijk ingesteld landen zoals de
lidstaten van de Europese Unie. Wardhaugh ziet het vasthouden aan de partijautonomie
als een van de grote belemmeringen om een effectief en efficiënt afwikkelingssysteem
van massaclaims te kunnen ontwikkelen.
914
Iedere verlichting van het lot van de ongelukkige zal in het perspectief van de
schuldcultuur juist een averechts effect hebben. Mensen leren dan dat ze zich zorgeloos
kunnen gedragen omdat de nadelen toch wel gecompenseerd worden. Aldus Pieterman
2008, p. 46.
915
Rutten 2014, p. 7-8, interview 9, p. 10 (deelnemer claimorganisatie), interview 8, p. 11
(deelnemer collectieve belangenbehartigers). Zie verder:
Hof Amsterdam, 13-05-2014, ECLI:NL:GHAMS:2014:1690 en Hof Amsterdam, 04-11-2014,
ECLI:NL:GHAMS:2014:4560.
916
Voor nadere tekst en toelichting bij de door het merendeel van de deelnemers gewenste
aanpassingen aan het afwikkelingssysteem en de daarin overheersende partijautonomie
van procespartijen verwijs ik naar hoofdstuk 6.
917
Met ‘stijfkopperij’ bedoel ik het geval waarin een gesprek tussen een claimorganisatie en
een potentiële veroorzaker van de schade niet tot stand komt omdat de laatste een gesprek
voor het bereiken van een minnelijke oplossing weigert om aan te gaan. Interview 21, p. 5
(deelnemer geschilbeslechters).
918
Zie par. 6.5.2. punt 6.
919
Par. 6.5.2.
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manier waarop jullie er naar gekeken hebben, vinden wij
goed/voldoende/onvoldoende.’ Dus daar kunnen we heel strikt
sturen. En we hebben ook wel inderdaad een gevoel bij de
oplossingen van: ‘lost dit het probleem op?’920

Later is dit oplossingenkader aangepast en nader uitgewerkt in opdracht van een
Commissie van Wijzen die door de AFM en de minister van Financiën is
aangesteld om op basis daarvan te gaan onderhandelen met banken en de
Rentederivatenaffaire finaal te beslechten via het opstellen van een
vaststellingsovereenkomst.921
Op het gebied van beleggingsverzekeringen is de AFM al jaren actief bezig
om klanten te activeren om hun financiële positie met betrekking tot het bezit
van een beleggingsverzekering te verstevigen.922 Verder vinden er al lange tijd
bij de AFM concrete acties plaats die enigszins raakvlakken vertonen en/of
effect kennen op de afwikkeling van zorgplichtclaims. Sommige van deze acties
zijn al genoemd in paragraaf 6.5.2. Anderen som ik hieronder kort op.
1.

2.
3.
4.
5.
6.

Onderzoek naar en opstellen van rapportages over de werking van
producten en dienstverlening aan klanten van financiële
ondernemingen. Deze rapporten kunnen worden betrokken in
zorgplichtclaims, maar indien gevraagd ook voor noodzakelijke
expertise in een juridische procedure.
Prospectuscontroles en goedkeuringen.
Het reageren op aansprakelijkheidstellingen van derden.
Het uitvoeren van signaalmanagement.
Het handhaven op wetsovertredingen.
Het op informele basis meedenken over oplossingen voor de
problemen
van
zorgplichtclaims
bij
instellingen
vanuit
accounttoezicht.

Uiteraard zijn er ook deelnemers die een trouwe aanhanger blijven van de
oorspronkelijke liberale vormgeving van de wet- en regelgeving behorende bij
920

Interview 33, p. 9 (deelnemer toezichthouders).
Zie: http://www.derivatencommissie.nl/over/ (laatst gecontroleerd op 12 december 2016).
922
Acties om consumenten met een beleggingsverzekering te helpen hebben via de AFM
eerst plaatsgevonden op basis van het Flankerend Beleid. Zie: Brief minister van
Financiën, Monitoring best of class flankerend beleid beleggingsverzekeringen, Den Haag
d.d. 5 juli 2012. Ref. FM/2012/ 974 M. Daarna is dit beleid wettelijk verankerd in een
norm om levensverzekeraars zich te laten inspannen om hun gedupeerde klanten met een
beleggingsverzekering te activeren en hen een weloverwogen keuze te laten maken om
hun beleggingsverzekering voort te zetten, te wijzigen of stop te zetten. Zie hiervoor art.
81b BGfo.
921
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de afwikkeling van zorgplichtclaims. Hierbij wijzen de banken en verzekeraars
erop, gesteund door een van de toezichthouders, dat zij bij het maken van keuzes
met betrekking tot bedrijfsvoering in principe zelfregulering verkiezen boven
toezicht. Zij geven hierbij aan eigen verantwoordelijkheid te willen dragen voor
de afwikkeling zorgplichtclaims:923
‘Ik geloof niet dat de overheid, althans niet de gewone overheid, met
uitzondering [dus] van de rechterlijke macht, er is om reeds aan het begin
van het proces een beslissende invloed te hebben op de vraag hoe dat
privaatrechtelijke rechtsverkeer uiteindelijk gaat uitwerken.’924

7.2.8

Bemoeienis van de overheid bij het afwikkelen van
massaclaims
De wens om een bepaalde mate van autonomie te blijven behouden bij sommige
deelnemers aan mijn onderzoek botst met de door sommigen van hen maar ook
door andere deelnemers geuite argumenten om de overheid ook een rol toe te
kennen bij de afwikkeling van zorgplichtclaims. Massaclaimgeschillen dienen
conform de inhoud van het huidige verbintenissenrecht te worden gezien als een
conflict tussen twee of meer private partijen. Deze private partijen moeten zelf
tot een oplossing voor hun probleem komen en deze oplossing financieren. De
overheid dient bij hun geschil in beginsel niet te worden betrokken. Daarom
speelt het publiekrecht in principe geen rol bij de afwikkeling van massaclaims.
Overheidsbemoeienis was lange tijd taboe bij de afwikkeling van
zorgplichtclaims.925 De overheid baseerde afwijzing van verzoeken om in te
grijpen bij zorgplichtclaims op literatuur waarin massaclaims als privaat conflict
worden aangemerkt. Ze dienen te worden afgewikkeld via het
verbintenissenrecht op basis van het micro-maatwerp-ideaal zoals beschreven in
paragraaf 7.2.6.
Maar dit vanuit de schuldcultuur vormgegeven denken botst met het feit dat
voor de beslechting van zorgplichtclaims vaak politieke vraagstukken moeten
worden beantwoord over met name een eerlijke verdeling van gelden. De
923

Interview 3, p. 12-13 (deelnemer verzekeraars), interview 6, p. 4-6 (deelnemer banken) en
interview 26, p. 2 en 8 (deelnemer toezichthouder).
924
Interview 26, p. 8 (deelnemer toezichthouders).
925
Zie o.a.: Vragen van het lid Vos (PvdA) over de schikkingsvoorstellen van
beleggingsverzekeringen (woekerpolissen), ingezonden 20 januari 2010 onder kenmerk
2010Z01055,
antwoord
op
vraag
2,
https://www.rijksoverheid.nl/documenten/kamerstukken/2010/04/08/kamervragencompensatieregelingen-beleggingsverzekeringen (laatst gecontroleerd op 22 december
2016) en Kamerstukken II 2011/12, 29507, nr. 106 en Kamerbrief 2 oktober 2015,
Beantwoording Kamervragen van de leden Omtzigt en Ronnes (beiden CDA) over
woekerpolissen, ref. 2015Z16346, p. 3-4.
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vraagstukken zijn politiek te noemen omdat de beantwoording ervan niet alleen
effect heeft op de oorspronkelijke betrokken actoren bij het geschil, maar ook op
anderen die niet direct betrokken waren bij het ontstaan van het probleem. Te
noemen zijn in dit kader (groot) aandeelhouders, gezonde klanten van een
onderneming926 en in sommige gevallen zelfs de belastingbetaler in het
algemeen. Verzekeraars hebben het maatschappelijk te noemen
verdelingsvraagstuk in grote getale aangegeven tijdens de interviews behorende
bij mijn onderzoek.927 Een treffend citaat uit een van de interviews ter
onderbouwing van het aanmerken van sommige zorgplichtclaims als
maatschappelijk probleem is het volgende:
‘Er is een probleem wat groter is dan iets wat wij gemakkelijk
kunnen behappen, … het kan [als] een praktische component
[gezien worden], maar het is vooral iets waarbij je zegt: ‘Er moet
hier maatschappelijk iets georganiseerd worden. Er is een groter
belang dan alleen een financieel belang en de norm is niet
duidelijk.’928

Inmenging van de overheid bij een zorgplichtclaim staat niet alleen ter discussie
maar is in sommige gevallen al een feit. Toezichthouders kunnen namelijk al op
basis van hun huidige bevoegdheden invloed uitoefenen of de afwikkeling van
zorgplichtclaims zoals ik heb aangegeven in paragraaf 6.5.2. en in paragraaf
7.2.7. In het algemeen kunnen toezichthouders optreden bij de afwikkeling van
zorgplichtclaims wanneer de effecten van afwikkeling bestaan uit aanhoudend
wantrouwen, instabiliteit en/of imagoverlies van een financiële onderneming.
Beide financiële toezichthouders hebben namelijk in hun algemene
doelstellingen en specifieke wetgeving bevoegdheden toegekend gekregen om in
te kunnen grijpen wanneer wantrouwen, instabiliteit en/of imagoverlies het
functioneren van een financiële onderneming onder druk zetten.929 Om deze
redenen kennen banken al een bescherming vanuit het publiekrecht tegen een

926

Lees de klanten zonder opgelopen schade door het bezit van een gebrekkig product of de
afname van een niet passende dienst.
927
Interview 4, p. 3 (deelnemer verzekeraars), Interview 3, p. 5, deelnemer verzekeraars,
interview 5, p. 1 (deelnemer verzekeraars) jo. interview 20, p. 20 (deelnemer
verzekeraars). Zie verder par. 5.2.4.4. en par. 6.5.4.1.
928
Interview 3, p. 5, deelnemer verzekeraars.
929
De AFM kan bijvoorbeeld optreden in geval van de aanwezigheid van schendingen van het
klantbelang in combinatie met de aanwezigheid van evidente misstanden op basis van art.
4:24a Wft (algemene zorgplicht). DNB kan op verschillende manieren optreden zoals op
basis van art. 3:17 Wft (handelen in strijd met een integere en beheerste bedrijfsvoering)
(par. 6.5.2 punt 5) en op basis van de interventiewet en bepalingen vanuit herstel en
afwikkelingskaders. Zie hierover meer in par. 6.3.
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faillissement vanuit marktwerking.930 Dat er sprake is van een relatie tussen de
aanwezigheid van zorgplichtclaims en (aanhoudend) wantrouwen onder klanten
van financiële ondernemingen wordt zowel in de literatuur931 als door de meeste
deelnemers aan mijn onderzoek beaamd.932 De koppeling van de aanwezigheid
van zorgplichtclaims met imagoverlies wordt door de deelnemers aan mijn
onderzoek bevestigd.933 Sociaalwetenschappelijk onderzoek toont verder aan dat
er een verband bestaat tussen (het ontstaan van) schadevergoedingen en
negatieve effecten voor de reputatie van een onderneming.934 Deze negatieve
effecten kunnen worden opgesplitst in twee soorten:935 (i) het tweezijdige
reputatie-effect, dat bestaat uit de kosten van misgelopen toekomstige
opdrachten met de directe handelspartij. In het geval van zorgplichtclaims zijn
dat de klanten van een bank of verzekeraar. Zo hebben klanten met een
beleggingsverzekering wantrouwen jegens hun verzekeraar en adviseur
opgebouwd en zijn zij vaak niet bereid om een nieuw product bij/via deze
partijen aan te schaffen.936 Het tweede onderdeel van de negatieve effecten van
reputatie bestaat uit de gemiste toekomstige opdrachten van derden. Hier valt
voor banken en verzekeraars te denken aan grote verkoopdeals in de vorm van
fusies en overnames, het afstoten van bepaalde bedrijfsonderdelen,
herverzekeringsacties en het anderszins aantrekken van kapitaal.937 Ten slotte
bleek instabiliteit in het verleden een betwistbaar claimrisico te zijn.938 Een niet
daadwerkelijk aanwezig worst case scenario. Maar de stelling dat een hausse
aan claims door de beleggingsverzekeringenproblematiek de stabiliteit van
verzekeraars in gevaar kan brengen, wordt bevestigd door een aantal openbare

930

Zie hiervoor de inhoud van de interventiewet en de herstel- en afwikkelingsplannen op
basis van de (implementatie van de) BRRD in par. 6.3 en dan specifiek par. 6.3.2 en par.
6.3.3. De inhoud van deze beschermingsmaatregelen, die zich in eerste instantie richt op
banken in nood, verklaart ook de reden dat verzekeraars meer hameren op het
maatschappelijke effect van zorgplichtclaims en banken niet. Zeker in de tijd dat de
interviews werden afgenomen en de bescherming voor verzekeraars in nood nog niet
verder werd uitgedacht op beleidsniveau.
931
Rapport DNB & UvT 2005.
932
Zie hiervoor met name par. 5.2.3.3, par. 6.3.1 en http://www.cbs.nl/nlNL/menu/themas/inkomen-bestedingen/publicaties/artikelen/archief/2011/2011-12-20m10.htm (laatst gecontroleerd op 17 februari 2016) inclusief specifiek interview 18, p. 6
(deelnemer geschilbeslechters), interview 21, p. 3 (deelnemer geschilbeslechters),
interview 25, p. 1 (deelnemer toezichthouders), interview 1, p. 4 (deelnemer banken),
interview 2, p. 11 (deelnemer banken) inclusief interview 3, p. 5 (deelnemer
verzekeraars).
933
Zie par. 5.2.4.1.
934
Van Erp 2013, p. 356-358.
935
Van Erp 2013, p. 356-358.
936
Rapport Commissie Verzekeraars 2015, p. 9 en 56.
937
Rapport Commissie Verzekeraars 2015, p. 53.
938
Van Boom 2015, p. 168.
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documenten.939 Voorbeelden van deze documenten zijn onder andere: Het
Rapport van de Commissie Verzekeraars940 en jaarverslagen van DNB en
AFM.941 Een deelnemer aan mijn onderzoek heeft verder de relatie tussen
instabiliteit en de aanwezigheid van zorgplichtclaims met betrekking tot
beleggingsverzekeringen bevestigd:

‘Joh, laten we ophouden met deze hele discussie, u krijgt van ons
uw doelkapitaal en u krijgt van ons een bos bloemen en ook nog ...
Maar we praten hier over bedragen die groter zijn dan het bruto
nationaal product van Nederland, als je het echt op die manier wilt
oplossen. En daarom moeten we naar een soort van compromis.’942

Voor de positie van banken geldt hetzelfde, zij het niet met betrekking tot
beleggingsverzekeringen:

‘Ik denk dat ik niets nieuws vertel [wanneer ik zeg] dat met name
de huidige kapitaaleisen voor financiële instellingen zodanig zijn,
en ook met wat er de afgelopen jaren gebeurd is, zeg maar, [we]
[onze] uiterste best moeten doen om aan die kapitaaleisen te
voldoen, dat die funds echt limited zijn en dat je niet zomaar kunt
zeggen van: ‘De portemonnee wordt getrokken en er wordt
betaald.’943

Maar toetsing van instabiliteit veroorzaakt door claims dient te allen tijde goed
te worden bestudeerd. Door een los van de toepassing van de responsieve
evaluatiemethode geïnterviewde persoon van de Commissie Verzekeraars, wordt
namelijk instabiliteit door de aanwezigheid van zorgplichtclaims in sommige
939

Uiteraard bestaan voor het bevestigen van deze stelling ook een heleboel niet openbare
documenten die om toezichtsvertrouwelijke redenen niet in mijn proefschrift kunnen
worden vermeld. Ik zelf ben namelijk als AFM medewerker gebonden aan
geheimhoudingsverplichtingen ex art. 1:89 lid 1 en 2 Wft inclusief de standaard
integriteitsvoorwaarden die in de arbeidsovereenkomst zijn opgenomen. Dit betekent o.a.
dat onderdelen van mijn proefschrift niet te herleiden mogen zijn tot in financiële affaires
voorkomende individuele, onder toezicht staande instellingen, waardoor de AFM of een
specifiek toezichtdossier in het algemeen gevaar kan oplopen.
940
Rapport Commissie Verzekeraars 2015, p. 9, p.11, p. 48, p.51, p.53-55.
941
AFM Jaarverslag 2016, p. 59 en DNB Jaarverslag 2016, p. 27 inclusief het Jaarverslag van
DNB uit 2015, p. 23.
942
Interview 20, p. 20, (deelnemer verzekeraars).
943
Interview 1, p. 2 (deelnemer banken).
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gevallen betwist. Deze persoon geeft aan dat het verwijzen naar
instabiliteitsrisico’s door verzekeraars (maar ook door banken wanneer zij geen
wil willen tonen om gedupeerde klanten te compenseren voor geleden schade)
kan worden gebruikt als afleiding om niet onder druk van bijvoorbeeld een
toezichthouder een collectieve schikking te behoeven aan te gaan:

‘Nou, dat er niets te halen valt, is niet waar. Alle verzekeraars,
behalve eentje nu, staan boven water. En een paar kleine
misschien. Dus ja, dus daar zit kapitaal en als er een valide claim
komt die toegewezen wordt door de rechter, is er geld te halen.
Dus dat is niet waar. Als zij [de verzekeraars] de deur dicht doen,
betekent dat dat ze denken dat ofwel de claim grond heeft of dat ze
denken dat het de slimste strategie is om de deur dicht te doen.’944

Uiteraard speelt bij het bepalen van de keuze voor of tegen het aangaan van een
collectieve schikking ook het prisoners dilemma945 een rol:

‘Als jij de eerste bent die stopt met bepaalde producten aanbieden
of zijn tarieven aanpast en de rest gaat niet mee, dan loop je een
fors risico dat je marktaandeel en je winstgevendheid fors lager
wordt.’946

Het bestempelen van de aanwezigheid van zorgplichtclaims als een
maatschappelijk probleem zet de deur open voor discussies over inmenging van
de overheid bij de afwikkeling en financiering ervan. Dient overheidsinmenging
er daadwerkelijk te komen en zo ja hoe dan?947 Op deze twee vragen gaven
deelnemers aan mijn onderzoek als antwoord dat op verschillende manieren en
fronten meer invloed van de overheid op de afwikkeling gewenst is. Zo is door
de meerderheid van de deelnemers een rol voor een of beide financiële
toezichthouders bij de afwikkeling gewenst en verzoekt men om regulering van
944

Interview 32, p. 5 (Commissie Verzekeraars).
Het gevangenendilemma (Engels: prisoner`s dilemma) is een begrip uit de speltheorie als
voorbeeld van de relatieve voordelen van samenwerken of niet. Zie hiervoor:
http://www.encyclo.nl/begrip/gevangenendilemma, (laatst gecontroleerd op 4 november
2016). Zie verder bijlage D.
946
Interview 5, p. 12 (deelnemer verzekeraars).
947
Overigens wordt er door deelnemers gesproken over meer invloed vanuit de overheid op
de afwikkeling van zorgplichtclaims. In de praktijk oefent de overheid al invloed uit op de
afwikkeling van dit soort claims. Zie hiervoor par. 6.5.2.
945
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claimorganisaties.948 Maar deelnemers lijken het oneens over de nadere
vormgeving van deze rol. Moet de rol van een toezichthouder formeel of juist
informeel worden uitgeoefend, wat is dan vervolgens de reikwijdte van deze
bevoegdheid en hoe en in hoeverre moeten claimorganisaties worden
gereguleerd zodat zij zo optimaal mogelijk kunnen bijdragen aan de werking
van het aansprakelijkheidsrecht? Hiermee bedoel ik de zuiverende werking
ervan en daarmee gedragsverandering bij veroorzakers van schade zodat er
minder gebrekkige producten en dienstverlening op de markt komen in de
toekomst.949

7.2.9

De mogelijkheid en wenselijkheid van vermenging van privaaten publiekrecht
Een verzekeraar geeft aan dat in het verleden overeengekomen (internationaal)
publiekrechtelijke standaarden (richtlijnen en guidelines) de inhoud van
hedendaagse privaatrechtelijke geschilbeslechting over zorgplichtclaims
gebaseerd op acties van financiële ondernemingen uit het verleden zouden
moeten bepalen.950 Een toezichthouder laat op zijn beurt weten dat de invulling
van zorgplichten en het daarnaar handelen erg lastig is gezien de continu
veranderende kijk daarop vanuit de samenleving.951 Daarmee bedoelen ze
beiden te zeggen dat er niet zomaar met de bril van nu naar acties uit het
verleden mag worden gekeken:
‘Ja, de bril van nu en de bril van toen, dat is ook altijd een mooie
ja! Heb je niet de bril van nu op je hoofd staan?’952

Beide critici over de invulling van open normen uit het verleden via de ‘bril’ van
het heden, worden daarbij ondersteund door sommige wetenschappers zoals een
van de goeroes op het gebied van het aansprakelijkheidsrecht Jaap Spier in zijn
afscheidsrede:

‘Als we aanvaarden dat de huidige inzichten over het verleden de
norm worden voor het verleden, liggen lawines van procedures en
schadevergoedingsclaims in het verschiet.’953
948

Zie samenvatting en conclusie hoofdstuk 6.
Zie hierover meer in par. 7.2.10.
950
Zie de inhoud van de NN-Hofprocedure: EU Hof van Justitie 12 juni 2014, nr. C-51/13
(Conclusie Advocaat Generaal)(Nationale-Nederlanden Levensverzekering Mij
NV/Hubertus Wilhelmus van Leeuwen) en later de einduitspraak van het Hof in: EU Hof
van Justitie van 29 april 2015, nr. C-51/13.
951
Interview 26, p. 17-19 (deelnemer toezichthouders).
952
Interview 26, p. 17 (deelnemer toezichthouders).
949
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Maar Jaap Spier baseert zijn inzichten op de evolutie van normen in het
privaatrecht. Zorgplichten in het financiële recht worden juist gekenmerkt door
hun vormgeving via zowel het privaat- als het publiekrecht. Dat maakt hun
interpretatie complexer.
Een verzekeraar geeft op het onderwerp van de vermenging tussen publieken privaatrecht met betrekking tot het interpreteren van zorgplichten in het
financiële recht het volgende aan:
‘De tijdsgeest, he. We gaan steeds verder debiliseren eigenlijk van
de consument en waar je ook zou kunnen denken aan dat de klant
[zijn] eigen verantwoordelijkheid heeft en dat de maatschappij er
voor moet zorgen [dat de consument ook daadwerkelijk eigen
verantwoordelijkheid tonen als een gangbare norm ervaart].
Uiteindelijk is het een combinatie van het individu en het
collectief, dat mensen toch op een elementair niveau begrijpen wat
er in de maatschappij allemaal gebeurt. En ik vind het eigenlijk
wel heel bijzonder dat we met name in de financiële hoek daar nu
zo ontzettend ver aan het doorslaan zijn gegaan, dat eigenlijk
gewoon algemene normen ja, nu ter discussie komen [te staan].’954

In een procedure bij het Europese Hof van Justitie heeft een verzekeraar
geprobeerd vastgelegd te krijgen dat de invulling van normen die in het
(internationale) publiekrecht zijn overeengekomen leidend zouden moeten zijn
ten opzichte van de invulling van privaatrechtelijke nationale normen die op
dezelfde materie en op hetzelfde tijdsvlak van toepassing zijn geweest of nog
kunnen zijn. Maar dit is niet direct gelukt.955 De gedachte van deze verzekeraar
is niet vreemd in de context van de werking van het Unierecht. Hierin worden in
toenemende mate regels ontwikkeld over de bescherming van consumenten en
andere zwakkere partijen.956 Volgens het Unierecht maakt het niet uit in welke
nationale wet- en regelgeving de overeengekomen regels worden vastgelegd. De
scheiding tussen overheid en privaatrechtelijke regulering bestaat niet in het
Unierecht maar wel in Nederland.
Zoals ik in paragraaf 5.2.4.4 heb aangegeven, is het in Nederland aan partijen
zelf om in geval van normoverschrijdend gedrag op te treden. En dan ook nog
953

Spier 2016, p. 19.
Interview 29, p. 2 (deelnemer verzekeraars).
955
Zie de inhoud van de NN-Hofprocedure: EU Hof van Justitie 12 juni 2014, nr. C-51/13
(Conclusie Advocaat Generaal)(Nationale-Nederlanden Levensverzekering Mij
NV/Hubertus Wilhelmus van Leeuwen) en later de einduitspraak van het Hof in: EU Hof
van Justitie van 29 april 2015, nr. C-51/13.
956
De Moor- van Vugt 2017, p. 1.
954
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als zij daar redenen toe zien. Pas als er een belang is dat de individuele
rechtsverhouding overstijgt, kan er aanleiding zijn voor publiekrechtelijk
ingrijpen. De aanname is dat de bevoegdheid van bestuursorganen niet zover
strekt dat zij een partij kunnen dwingen een bestaande rechtsverhouding te
wijzigen. Wel wordt erkend dat handhaving erop gericht mag zijn om in de
toekomst overtredingen te voorkomen, bijvoorbeeld door te eisen dat voortaan
bepaalde voorwaarden in overeenkomsten niet meer worden gehanteerd. Dit
wringt: enerzijds moeten privaatrechtelijke rechtsverhoudingen worden
gerespecteerd, maar anderzijds zijn schendingen binnen die rechtsverhoudingen
nu juist de reden dat overheidsingrijpen noodzakelijk is.957 De problematiek van
zorgplichtclaims en de verankering van het maatschappelijk belang raken ook
aan de bevoegdheidsverdeling tussen de burgerlijke en de bestuursrechter.958 Er
wordt in de rechtspraak wel gesproken van de doorkruising van de
civielrechtelijke weg. De Afdeling bestuursrechtspraak heeft om die reden in
twee zaken een bestuursorgaan onbevoegd geacht handhavend op te treden in
een individueel geval.959
Gezien bovenstaande in Nederland aanwezige primair wenselijke scheiding
tussen het publiek- en het privaatrecht en de botsing met het Unierecht die deze
scheiding niet hanteert, blijven juridische twistpunten met betrekking tot de
interpretatie van zorgplichtnormen door civiele rechters bestaan. Deze werken
belemmerend voor een adequate afwikkeling van zorgplichtclaims. Een
voorbeeld van een dergelijke discussie is de zaak van Nationale-Nederlanden
Levensverzekering Mij NV versus Hubertus Wilhelmus van Leeuwen. In deze
zaak heeft het Europese Hof van Justitie aangegeven dat het EG-recht zich er in
beginsel niet tegen verzet dat voor Nederlandse levensverzekeraars aanvullende
informatieverplichtingen gelden. Een Nederlandse levensverzekeraar die
beleggingsverzekeringen aanbiedt en/of adviseert moet dus niet alleen voldoen
aan de op grond van Europese regelgeving geldende informatieverplichtingen
(de Regeling informatieverstrekking verzekeringsnemers (RIAV)) of (Het
internationale en nationale publiekrecht), maar ook aan ongeschreven
privaatrechtelijke regels van Nederlands recht als redelijkheid en billijkheid. Het
Europese Hof van Justitie verbindt hier de voorwaarde aan dat de verlangde
informatie duidelijk en nauwkeurig is en noodzakelijk voor een goed begrip
door de verzekeringnemer van de wezenlijke bestanddelen van de verbintenis en
dat voldoende rechtszekerheid is gewaarborgd.960 Voor de invulling van het
begrip ‘rechtszekerheid’ zijn de volgende punten van belang:
957

De Moor- van Vugt 2017.
Vgl. Wiggers-Rust 2014.
959
Aldus De Moor- van Vugt 2017. Zie ook de betreffende individuele zaken Reijssenaars en
Dees-Erf.
960
EU-Hof van 29 april 2015, nr. C-51/13. (rov. 37 jo. 28).
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1.

2.

3.

De rechtsgrondslag op basis waarvan een klager gebruik wil maken
van de grondslag ‘schending informatieverplichtingen’ moet
verzekeraar in staat stellen met een voldoende mate van
voorspelbaarheid vast te stellen welke aanvullende informatie hij dient
te verstrekken en de verzekeringnemer kan verwachten.961
Hierbij kan de rechter betrekken dat het aan de verzekeraar is om de
aard en de kenmerkende eigenschappen van de door hem aangeboden
verzekeringsproducten te bepalen, en dat hij dan ook in beginsel zou
moeten kunnen vaststellen welke kenmerkende eigenschappen van de
die producten rechtvaardigen dat de verzekeringnemer aanvullende
informatie moet worden verstrekt.962
In casu moet worden opgemerkt dat de toepassing van de RIAV 1998
volgens de toelichting bij deze regeling onder meer wordt beheerst
door nationaal burgerlijk recht waarbij “bijvoorbeeld ook de eisen van
de redelijkheid en billijkheid” als bedoeld in art. 6:2 BW gelden.963

7.2.10

Een preventief effect op het opereren van financiële
ondernemingen
Als laatste wordt door sommige wetenschappers aangegeven dat
(zorgplicht)claims964 en de daarbij behorende schadevergoedings,compensatie- en/of herstelacties van producten, een preventief effect zouden
hebben op het opereren van financiële ondernemingen.965 Het zien van en het
hechten van waarde aan een preventief effect van het privaatrecht behoort bij
de kernbeginselen van de schuldcultuur.966 Met een preventief effect bedoel
ik, net als Spier in zijn standaard werk uit 2003, het volgende:

‘De wetenschap aanzienlijke schadevergoeding te moeten betalen
indien schade aan derden wordt berokkend, kan een heilzame
werking uitoefenen op het gedrag van personen. Zulks in dier
voege dat zij trachten de schade te voorkomen.’967

961

EU-Hof van 29 april 2015, nr. C-51/13. (rov. 29).
EU-Hof van 29 april 2015, nr. C-51/13. (rov. 30).
963
EU-Hof van 29 april 2015, nr. C-51/13. (rov. 31).
964
In ieder geval massaclaims.
965
Spier 2003, Tzankova 2007, p. 85-86, Burch 2008, p. 65-67; p. 128 en Porrini & Ramello
2010, p. 1-2 en p. 6.
966
Zie hiervoor par. 3.3. Het aansprakelijkheidsrecht kent volgens vele wetenschappers een
preventieve doelstelling. Zie hiervoor o.a. Faure 2001, p. 224, Kroeze 2005, p. 2 en Van
Boom 2006, p. 18.
967
Spier 2003.
962
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In Amerika hebben vele onderzoeken plaatsgevonden naar het preventieve effect
of werking en de mate van gedragsbeïnvloeding via het privaatrecht en de
preventieve werking van class actions of massaclaims.968 Deze onderzoeken
tonen aan dat in een aantal gevallen gedragsbeïnvloeding via massaclaims heeft
plaatsgevonden. De dreiging van zowel de kosten als reputatieverlies door
massaclaims hebben partijen tot gedragsverandering bewogen.969
Ook diverse door mij ondervraagde deelnemers aan het onderzoek geven aan
dat er een preventieve werking plaatsvindt via de aanwezigheid van
zorgplichtclaims en daarmee de effecten van schadevergoeding, compensatie,
productherstelacties en imagoverlies970 op hun gedrag:971
Interviewer: ‘Zie jij eigenlijk dat … nu al wel [een] preventieve
werking [uitgaat van het] privaatrecht?’
Deelnemer: ‘Nou, als ik hoor dat bij bepaalde
productontwikkeling de namen van advocatenkantoren
voorbijgaan in het kader van ‘Die zien we al op de stoep staan, als
we deze kant opgaan’, is het antwoord: ‘ja’.’972

Deelnemer: ‘Ik denk dat de toezichthouders onderhand wel
doorhebben dat ze enorm gefaald hebben. Met de Dexia-affaire,
met de Woekerpolis- affaire, want waar hebben we die
toezichthouders voor? En ja, in die tijd waren de bevoegdheden
nog niet zo ruim als dat ze nu zijn, maar ik denk dat dat met name
een taak is om, als er een product op te markt gebracht wordt, te
gaan bekijken ….”
Interviewer: ‘Zie je dan ook dat zo’n claimbedreiging een goede
aanvulling kan vormen?’
Deelnemer: ‘Ja, dat denk ik wel ja. Ik denk, in alle
bescheidenheid, dat zo’n clubje als wij, dat men er toch wel
rekening mee houdt van hé, wacht even, we kunnen een claim aan
968

Tzankova 2007, p.85-86, Hensler e.a 2000, 523-592, Burch 2008, p. 65-67 en p. 128 en
Porrini & Ramello 2010, p. 1-2 en p. 6.
969
Volgens Van Erp is reputatieverlies een cruciale factor bij het begrijpen van de
afschrikkende werking van schadevergoedingen. Zie Van Erp, p. 335.
970
Vgl. par. 5.2.4.1.
971
Interview 1, p. 13 (deelnemer banken), interview 3, p. 19 (deelnemer verzekeraars),
interview 5, p. 7 (deelnemer verzekeraars), interview 9, p. 17 (deelnemer collectieve
belangenbehartigers), interview 11, p. 28-29 (deelnemer collectieve belangenbehartigers),
interview 18, p. 8 (deelnemer geschilbeslechters), en interview 25, p. 1 (deelnemer
toezichthouders).
972
Interview 9, p. 17 (deelnemer claimentiteiten).
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onze broek krijgen. Als wij er misschien niet zouden zijn, zou het
in mindere mate zo zijn.’
Interviewer: “En zou het zo zijn als bijvoorbeeld een claim wordt
uitgebreid dat er meer druk kan komen op financiële
ondernemingen dat ze dan vanzelf wel goede producten gaan
ontwikkelen of zien jullie dat helemaal niet?”
Deelnemer: ‘Nou, ik denk het wel, ja.’973

Deelnemer: ‘… Ik heb geen enkele moeite met het Amerikaanse
model, geen enkele.’
Interviewer: ‘En waarom niet?’
Deelnemer: ‘Omdat het een oplossing biedt voor de problemen die
we net besproken hebben. Het geeft individuele partijen effectief
toegang tot schadeverhaal, welke toegang die partijen anders niet
gehad zouden hebben. Is het ideaal, in die zin, van 100%
schadeverhaal? Nee, vast niet, maar het is wel heel veel beter dan
niks. Tegelijkertijd is er preventie.’974

Maar Van Erp geeft echter aan dat het preventieve effect, dat is beoogd bij de
inrichting van het aansprakelijkheidsrecht door de wetgever, niet zondermeer
plaatsvindt. Hiervoor zijn een aantal voorwaarden van belang. Van Erp noemt
als voorwaarde de aanwezigheid van voldoende transparantie over de ware aard
en
oorsprong
van
de
schade
(reputatieverliesen
schadevergoedingsoorzaken).975 Ook noemt Van Erp de mogelijkheid van
toekenning van voldoende hoge schadecompensatiekosten zodat op basis van
een kosten- batenanalyse potentiële schadeveroorzakers voldoende oog houden
op het voorkomen van het in de markt zetten van gebrekkige producten en
dienstverlening.976 Giesen merkt op dat de ‘opvoedende waarde’ van het
aansprakelijkheidsrecht pas optreedt als degene die de schade heeft veroorzaakt
zich ook werkelijk verantwoordelijk voelt en niet de schuld op een ander kan
afschuiven.977 De drie genoemde voorwaarden zijn nog onvoldoende in het
Nederlandse recht aanwezig.978 Verder is in verschillende economische studies
ook geen direct verband vastgesteld tussen aansprakelijkheid en gedrag.979
973

Interview 11, p. 28-29 (deelnemer claimentiteiten).
Interview 18, p. 8 (deelnemer geschilbeslechters).
975
Van Erp 2013, p. 335.
976
Van Erp 2013, p. 337 en p. 357.
977
Giesen 2013, p. 485-509.
978
Van Erp 2013, p. 357.
979
Van Erp 2013, p. 337.
974
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Vele schadevergoedingen of beter gezegd compensaties of coulance
vergoedingen980 worden in het Nederlandse afwikkelingssysteem van
zorgplichtclaims onderhands geschikt en niet openbaar gemaakt. Voorbeelden
van dergelijke onderhandse schikkingen zijn de schikking van Nationale
Nederlanden met de Politievakbond981 en de waarschijnlijk getroffen
schikkingen in voor precedentwerking belangrijke rechtszaken als de Van der
Meulen-zaak982 en de Van Leeuwen-zaak.983 De strategie van onderhands
schikken om precedentwerking te voorkomen wordt bevestigd door de media984
en enkele deelnemers aan mijn onderzoek.985
De Spaanse toezichthouder Comision Nacional der Mercado de Valores
(CNMV) stimuleert het zelfreinigende effect van het aansprakelijkheidsrecht of
het preventieve effect ervan via het publiceren van gedetailleerde
feitenrapporten met betrekking tot klachten.986 De inhoud van het rapport bevat
onder andere gegevens over:
a)
b)
c)
d)
e)
f)

Het aantal ontvangen klachten in een bepaald jaar.
Het aantal opgeloste, niet opgeloste maar wel in afwikkeling zijnde en
afgewezen klachten in een bepaald jaar.
De snelheid van de afwikkeling per soort klacht.
De stand van zaken van het proces (waar bevindt een klacht zich op
een bepaald moment in het afwikkelingsproces).
De oorzaak van een klacht (grondslag, gebrek in product of
dienstverlening).
Ontwikkelingen van bovenstaande punten door de jaren heen.

De publicatie en opstelling van een dergelijk rapport kan als voorbeeld dienen
voor
Nederland
met
betrekking
tot
de
invulling
van
het
klachtenafwikkelingssysteem.
Wat betreft de verhoging van schadecompensaties kan in Nederland in eerste
instantie worden gekeken naar het vergroten van de macht voor
980

Ik spreek hier liever van compensaties of coulance vergoedingen omdat het hier om
onderhandse schikkingen gaat die niet via een juridische procedure zijn verkregen en die
niet openbaar zijn gemaakt.
981
Zie: https://www.rtlnieuws.nl/nieuws/binnenland/nationale-nederlanden-treft-geheimeschikking-met-politievakbond (laatst gecontroleerd op 4 november 2016).
982
Van der Meulen/ASR (Falcon) (Rechtbank Haarlem, 17 juni 2009 en 26 januari 2011,
LJN: BI7834).
983
Zie: https://www.ftm.nl/artikelen/nationale-nederlanden-schikt-belangrijke-van-leeuwenwoekerpoliszaak (laatst gecontroleerd op 4 november 2016).
984
CNMV Annual Report 2012.
985
Interview 4, p. 5 (deelnemer verzekeraars, interview 11, p. 17 (deelnemer collectieve
belangenbehartigers) en interview 7, p. 15 (deelnemer collectieve belangenbehartigers).
986
CNMV Annual Report 2012.
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claimorganisaties zoals aangegeven in paragraaf 6.4. Voor wat betreft ten slotte
het niet meer gemakkelijk afschuiven van de schuld op een ander kan worden
gekeken naar de mogelijkheden die transparantie met betrekking tot reputatieen compensatiekosten kan bieden.987

7.3

Samenvatting en conclusies normatieve overwegingen
betrokken actoren

De deelnemers aan mijn onderzoek bleken op basis van de onderzoeksresultaten
de afwikkeling van zorgplichtclaims988 vooral te baseren op normatieve
overwegingen vanuit een mix van onderdelen uit de schuldcultuur met die van
de risicocultuur. Op bepaalde punten kwamen er ook invloeden in voor vanuit
de voorzorgcultuur.989
Interessant is de constatering dat de kernbeginselen van het Nederlandse
verbintenissenrecht zoals de eigen verantwoordelijkheid van een gedupeerde
klant en het slechts op individuele basis willen beslechten van conflicten,
waarbinnen zorgplichtclaims primair worden afgewikkeld, langzaam veranderen
in meer risicocultuurgeoriënteerde normatieve elementen zoals het denken
vanuit het algemene belang. Dit denken vanuit het algemene belang uit zich
bijvoorbeeld in het verlaten van het centraal stellen van de eigen
verantwoordelijkheid
van
een
gedupeerde
klant.
Deze
eigen
verantwoordelijkheid wordt onder andere bekritiseerd door gedragseconomische
inzichten waaruit blijkt dat er geen homo economicus bestaat die op rationele
wijze keuzes maakt in zijn leven.990 Hierdoor kan hij niet in alle gevallen
worden gewezen op zijn eigen verantwoordelijkheid bij het ontstaan van schade.
Ook wordt in de risicocultuur het denken vanuit het individu veranderd in het
denken vanuit het collectief. Vandaar ook de opkomst van
massaclaimafwikkeling met bijbehorende wettelijke kaders zoals de collectieve
actiemogelijkheid en de WCAM-beschikking. De infiltratie van de
risicocultuurbeginselen in het van oorsprong op basis van de
schuldcultuurbeginselen vormgegeven verbintenissenrecht, wordt in gang gezet
door jurisprudentie, de ontwikkeling van publiekrechtelijke wet- en regelgeving
en de wisselwerking hiervan met het privaatrechtelijke verbintenissenrecht, de
mediaberichtgeving en de politiek. In sommige gevallen zijn er ook elementen
van de voorzorgcultuur zichtbaar in het afwikkelingsproces die ‘knabbelen’ aan
zowel de risicocultuur- als de schuldcultuurelementen van de huidige
afwikkelingspraktijk en het verbintenissenrecht. Namelijk in plaats van de
987

Van Erp 2013, p. 357-358.
Maar ook daaraan gelinkte onderwerpen zoals de ontwikkeling en uitvoering van toezicht.
989
H. 3.
990
Par. 7.2.4.
988
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gedupeerde tegen de veroorzaker wordt er nu ook een derde bij het geschil
betrokken: de toezichthouder. Volgens de voorzorgcultuurgedachte kan deze
systeembeheerder namelijk (mede) verantwoordelijk worden geacht voor de
ontstane schade.
Vele deelnemers aan mijn onderzoek, zoals de banken, verzekeraars,
sommige geschilbeslechters, en een van de toezichthouders, gaan uit van het
oude schuldcultuur adagium991 en handelen hiernaar. Dit doen zij bijvoorbeeld
door te hameren op de eigen verantwoordelijkheid van een gedupeerde klant om
gebreken in producten en dienstverlening op tijd te signaleren en/of door
oplettendheid te promoten.992 In het verlengde van dit gedachtengoed past ook
het belang van compensatie op maat993 waarbij de eigen verantwoordelijkheid
duidelijk is verdisconteerd in het uit te keren compensatiebedrag. Ook houden
deze deelnemers vaak vast aan waarden zoals partijautonomie waarbij
procespartijen de vrijheid hebben om een zaak te beslechten zoals zij dat willen
en conform de spelregels van het verbintenissen- en procesrecht zonder
inmenging van bijvoorbeeld een derde partij zoals een toezichthouder of de
staat. De overheid moet zich zo min mogelijk bemoeien volgens hen met het
oplossen van een van oorsprong privaat conflict.994 In dit straatje van denken
past ook het vasthouden aan een zo strikt mogelijke scheiding tussen het privaaten het publiekrecht.995
Bij de schuldcultuurdenkers is het opmerkelijk om te constateren dat de
meesten een strikte scheiding tussen het publiek- en het privaatrecht wel
wenselijk achten bij het maken van een keuze wie en op welk terrein
bevoegdheden verkrijgt om zorgplichtclaims af te wikkelen. Maar in het geval
van de privaatrechtelijke zorgplichtinvulling achten zij het wenselijk dat deze
wordt ingevuld op basis van publiekrechtelijke afspraken. Te denken valt hierbij
aan internationale richtlijnen, verordeningen, leidraden, richtsnoeren en de
implementatie hiervan in het Nederlandse recht.996 Opvallend is verder ook dat,
in geval van de afwikkeling van zorgplichtclaims, sommige
schuldcultuurdenkers op het punt van partijautonomie en een strikte scheiding
tussen het privaat- en publiekrecht met betrekking tot de rol van een
toezichthouder, schuiven richting het risicocultuurdenken. Banken en
verzekeraars, in eerste instantie grote aanhangers van de schuldcultuur, geven
namelijk aan dat zij in geval van het vastlopen van een zorgplichtclaim een
actieve en concrete rol voor een toezichthouder zien om het geschil
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Par. 7.2.4.
Par. 7.2.4.
993
Par. 7.2.6.
994
Par. 7.2.8.
995
Par. 6.2.2.9.
996
Par. 7.2.9.
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daadwerkelijk te kunnen beslechten.997 Het liefst doen zij dit onder strikte
geheimhouding zodat ongewenste marktwerking,998 of het breed uitmeten van
eventuele aansprakelijkheden met bijbehorend imagoverlies in het openbaar,
niet kunnen plaatsvinden tijdens de afwikkelingsacties.999 Deze gedachte komt
voort uit het al rond het jaar 1900 geuite commentaar op de toepassing van de
civiele procedure, waarin het om recht en onrecht gaat, het gelijk van de klant
tegenover dat van de aanbieder. Deze procedure leende zich toen ook al volgens
de meeste actoren in het speelveld niet voor het regelen van de
schadeverdeling.1000 Het zou de situatie teveel op scherp zetten en conflicten in
de samenleving kunnen aanwakkeren. De verantwoordelijkheid voor de schade
diende diffuus te blijven waardoor er werd gekozen voor een publiekrechtelijk
afwikkelingssysteem passend bij de toen opkomende risicocultuur.1001 Maar de
combinatie van de wens om geheimhouding van zaken met het toebedelen van
een rol aan een toezichthouder bij de afwikkeling van zorgplichtclaims ligt
uiteraard zeer gevoelig vanwege een eventuele botsing met rechtstatelijke
waarborgen.1002 Ook ligt de betreffende combinatie gevoelig vanwege de vraag
om meer transparantie vanuit de samenleving in combinatie met het in de
samenleving gewenste preventieve effect van het aansprakelijkheidsrecht. Dit
effect bestaat concreet uit optreden van een positieve gedragsverandering onder
(potentiële) schadeveroorzakers van schade via toepassing van transparantie met
betrekking tot klachten en de daaruit vloeiende compensaties en/of
schadevergoedingen.1003
Wanneer er voldoende gedragsverandering kan worden bereikt via het
aansprakelijkheidsrecht is extra inbreng van een toezichthouder minder
noodzakelijk. Diverse deelnemers verspreid over verschillende actorgroepen
hebben aangegeven dat er positieve gedragsverandering plaatsvindt binnen hun
organisatie of bij anderen door de werking van de privaatrechtelijke afwikkeling
van zorgplichtclaims.1004 Maar in de wetenschappelijke literatuur wordt nog
sceptisch gesproken over een effectieve werking van het aansprakelijkheidsrecht
997
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met betrekking tot het veroorzaken van gedragsverandering.1005 Een gemis
vormt volgens critici de transparantie van klachten en de uitkomsten van
geschillen.1006 Wanneer deze transparantie er daadwerkelijk zal zijn kan de
schuld niet op een ander worden afgeschoven door een verantwoordelijke ervan.
Pas wanneer dit het geval is kan het aansprakelijkheidsrecht daadwerkelijk zijn
effectieve werking geldend maken. Maar deelnemers aan mijn onderzoek gaven
verder ook aan dat naast transparantie van klachten en uitkomsten van geschillen
er meer nodig is om zorgplichtclaims via het privaatrecht adequater te laten
afwikkelen.1007 Er is ook een level playing field nodig tussen (potentiële)
veroorzakers van schade en gedupeerde klanten via versterking van de macht
van claimorganisaties. De deelnemers aan mijn onderzoek zijn verdeeld over de
mate waarin er een level playing field bestaat tussen veroorzakers en
gedupeerden van schades in het kader van zorgplichtschendingen om de schade
daadwerkelijk op een veroorzaker ervan te kunnen verhalen.1008 Twist bestaat er
in dit kader over het antwoord op de vraag of de drempel voor de toegang tot het
recht moet worden verlaagd of niet vanwege onder andere de effecten die
imagoverlies teweeg kunnen brengen via gebruikmaking van de media.1009 Is het
uiteindelijk mogelijk om via het aansprakelijkheidsrecht voldoende
gedragsverandering bij (potentiële) schadeveroorzakers te bewerkstelligen zodat
zij geen recidive gevaar meer kennen en er in de toekomst geen zorgplichtclaims
meer zullen oppoppen? Of moet de overheid af en toe noodgedwongen
bijspringen of het heft in handen nemen om zorgplichtclaims af te wikkelen?
In de huidige situatie (wettelijk kader en praktijk van
zorgplichtclaimafwikkeling) is het aansprakelijkheidsrecht ineffectief voor het
bereiken van positieve gedragsverandering zoals het toezicht dat ook beoogd te
bereiken waardoor zorgplichtclaims kunnen worden voorkomen. Dit komt door
het gemis aan transparantie over onder andere de aantallen, redenen voor, stand
van zaken met betrekking tot de afwikkeling en hoogte van schadevergoedingen
in het systeem.1010 Ook speelt het gemis aan slagkracht van claimorganisaties
daarbij een rol waardoor de drempel voor de toegang tot het recht in Nederland
nog altijd door sommige deelnemers aan mijn onderzoek als te hoog wordt
ervaren.1011 Zij worden in hun opvattingen over de hoge drempel ondersteund
door de wetenschap.1012
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Een informele rol voor een toezichthouder en het opereren op basis van zijn
huidig wettelijk kader bij de afwikkeling van zorgplichtclaims ligt in de huidige
situatie in Nederland voor de hand en kan in eerste instantie op draagvlak binnen
het actorenveld rekenen.1013 Maar op het opereren als initiator, mediator of
procesbegeleider kunnen grote rechtstatelijke bezwaren worden opgeworpen
vanwege de vermindering van rechtsbescherming voor betrokkenen wanneer een
toezichthouder zijn handelen niet grotendeels baseert op een formeel wettelijke
grondslag. Informele beïnvloeding en het op basis daarvan proberen te bereiken
van een schikking tussen betrokken actoren in het veld, kan in dit kader in strijd
zijn met het legaliteitsbeginsel. Ook is een toezichthouder niet beschermd tegen
aansprakelijkheden wanneer hij opereert op basis van informele beïnvloeding.
Wanneer een toezichthouder via informele beïnvloeding een zorgplichtclaim
probeert te beslechten en daarbij fouten maakt, zijn deze voor de buitenwereld
lastig publiekrechtelijk aan te vechten, maar civielrechtelijk bestaan er wel
mogelijkheden die verstrekkende gevolgen voor een toezichthouder kunnen
hebben.1014 Ten slotte kan op informele wijze niet een door de actoren in het
speelveld gewenst finaal eindresultaat worden gegarandeerd omdat de daarvoor
noodzakelijke schikkingsdwang ontbreekt. Passender is het daarom om een
formeel vormgegeven rol voor een toezichthouder te verkiezen bij de
afwikkeling van zorgplichtclaims. Deze rol is dan vervolgens gelegitimeerd en
kan door de buitenwereld worden gecontroleerd via het toepasselijke wettelijke
kader. Een duidelijke reikwijdteafbakening van de rol kan ook bijdragen aan de
invulling van een voor andere actoren bij de afwikkeling van zorgplichtclaims te
hanteren (proces)strategie en de opstelling van een passende begroting voor te
verrichten handelingen.
De compensatiebevoegdheid is een voorbeeld van zo’n formele rol voor een
toezichthouder en wordt, in geval van een keuze voor het toebedelen ervan, aan
een toezichthouder verkozen boven andere opties door de deelnemers aan mijn
onderzoek.1015 De rol betekent het duidelijk vermengen van publiek- en
privaatrecht bij de afwikkeling van massaclaims en het daarmee toekennen van
een rol voor de overheid bij de afwikkeling. Actoren waren het grotendeels
erover eens dat de afwikkeling van zorgplichtclaims een maatschappelijke
aangelegenheid is waardoor een rol voor de overheid daarbij niet vreemd is en
soms zelfs gewenst wanneer claimrisico’s aanwezig zijn.1016 Maar over het
juridisch hiervoor logischerwijze vermengen van het publiek- en privaatrecht
waren de meesten minder positief.1017 Mogelijk is om deze reden in het verleden
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de bevoegdheid om als claimorganisatie op te mogen treden door de ACM in de
Whc geplaatst en heeft de AFM een vergelijkbare bevoegdheid niet
gekregen.1018 Een verklaring hiervoor kan worden gegeven omdat juristen die
over deze materie grotendeels een oordeel (moeten) vellen zijn opgeleid en
daardoor zijn gevormd door de in de kern van het verbintenissenrecht
verankerde schuldcultuurgedachte. De schuldcultuurgedachte is ontstaan in een
(conservatief) liberaal tijdperk eind 1800.1019 De staat diende zich in dit tijdperk
grotendeels afzijdig te houden van het afwikkelen van schade. De opkomst van
de risicocultuur bracht daar voor het eerst verandering in, maar de kern van het
verbintenissenrecht is door de opkomst van de risicocultuur nooit daadwerkelijk
veranderd. In Nederland blijft een zo strikt mogelijke scheiding tussen het
publiek- en het privaatrecht het vertrekpunt bij het ontwikkelen van beleid en het
beslechten van geschillen dit ondanks de vervaging ervan via de invloed van het
Unierecht.1020 Het is de vraag hoe lang Nederland nog kan vasthouden aan deze
strikte scheiding zonder effectiviteit van de vanuit het Unierecht
overeengekomen doelstellingen uit het oog te verliezen.
Elementen van de risicocultuur in het afwikkelen van zorgplichtclaims
worden met name ingebracht door geschilbeslechters, toezichthouders,
claimorganisaties, collectieve belangenbehartigers en de wetgever. Zo hameren
deze partijen op het belang van een collectieve afwikkeling naast individuele
afwikkelingsmogelijkheden voor zorgplichtclaims. Daarbij is het in hun ogen
gerechtvaardigd om gebruik te maken van categorisering van schadegevallen.
Maatwerk op individueel niveau is in hun ogen bij de afwikkeling van
zorgplichtclaims van ondergeschikt belang. Met collectieve claimafwikkeling
wordt volgens deze deelnemers aan mijn onderzoek ook een bijdrage geleverd
aan de uitbreiding van het belangrijke principe van de toegang tot het recht.1021
Dit principe creëert volgens hen een betere balans tussen de positie van een
klant en een aanbieder van financiële producten en dienstverlening op de
financiële markten. Ze gaan vaak uit van een zwakke positie van een consument
in het speelveld van de financiële markten.1022 Hij is vaak niet in staat om
gebreken in productvormgeving of dienstverlening te zien vanwege ofwel zijn
achterstand in kennis en ervaring om risico’s goed in te kunnen schatten ofwel
hij kan vanwege zijn denkpatroon bij het maken van keuzes niet rationeel
handelen. De eigen verantwoordelijkheid van de consument wordt volgens de
aanhangers van de risicocultuur op de achtergrond geplaatst. Wanneer de
consument schade lijdt, dan dient deze in beginsel vergoed te worden door de
1018
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veroorzakers ervan. Alleen wanneer dit gebeurt, kunnen financiële markten weer
gezond opereren. Het kunnen afwikkelen van zorgplichtclaims draagt hieraan
bij. Omdat zorgplichtclaims kunnen raken aan maatschappelijke belangen (de
staat moet namelijk soms bijbetalen om zorgplichtclaims af te kunnen wikkelen)
vinden de risicocultuuraanhangers dat de overheid ook een rol mag en soms
moet pakken bij het afwikkelen van zorgplichtclaims.1023 Bij het afwikkelen van
zorgplichtclaims vinden risicocultuuraanhangers het van belang om gebruik te
maken van kosten-batenanalyses en adviezen van experts bij het bepalen van
belangrijke keuzes zoals de hoogte van compensatie aan gedupeerde klanten bij
de afwikkeling van zorgplichtclaims. Er dient zowel een correlatie als een
causaal verband te bestaan tussen oorzaak en gevolg van de schade en uitkering
is mogelijk tot waar de pot geld toereikend is binnen een bepaalde organisatie
(al dan niet gefinancierd door een verzekering).
Door een van de toezichthouders worden elementen van de voorzorgcultuur
in de afwikkeling van zorgplichtclaims gebracht. Deze toezichthouder ziet een
actie op het terrein van de afwikkeling van zorgplichtclaims namelijk soms als
een soort morele plicht afgeleid van zijn kerndoelstelling1024 om uit te voeren
anticiperend op vragen vanuit de samenleving.1025 Volgens deze toezichthouder
dient namelijk schade te allen tijde voorkomen te worden.1026 In eerste instantie
door de verzekeraars en banken zelf. Maar in tweede instantie ziet deze
toezichthouder het als haar toezichtstaak om via het op informele en formele
wijze bewerkstelligen van cultuurverandering binnen banken en verzekeraars
zorgplichtclaims te voorkomen.1027 Verder ziet deze toezichthouder een
gedupeerde klant (consument en klein-zakelijke partij) als slachtoffer van
zichzelf en van het handelen door banken en verzekeraars. Hij kan namelijk niet
op rationele wijze zijn keuzes maken bij het aanschaffen van financiële
producten en dienstverlening, maar is overgeleverd aan door hem lastig te
controleren irrationele invloeden. Deze “kijk” op het handelen van de klant is
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afkomstig uit inzichten opgedaan door gedragseconomen zoals Daniel
Kahneman1028 en Richard Thaler en Cass Sunsteen.1029
Er is dus sprake van een botsing in denken tussen banken, verzekeraars en
een toezichthouder op het gebied van de formulering van problemen en het
ontwikkelen van oplossingen met betrekking tot zorgplichtclaims. Ook tussen de
binnen op de financiële markten opererende toezichthouders onderling. Deze
botsing kan onder andere worden verklaard door de discrepantie tussen het
gedragseconomische denken van de toezichthouder en het denken op basis van
de schuldcultuur over de eigen verantwoordelijkheid van de consument of klant
door de andere toezichthouder, banken en verzekeraars. De kern van het
verbintenissenrecht gaat uit van een consument die op rationele wijze keuzes
maakt. Daarentegen gaat een gedragseconoom uit van de premisse dat een
consument hier vaak niet toe in staat is en juist op basis van irrationele
argumenten zijn keuzes maakt.
Het verschil in denken over de verantwoordelijkheden van een gedupeerde
klant in het kader van zorgplichtclaims kan de totstandkoming van een te
bereiken eindresultaat belemmeren. Ook vanuit dit perspectief kan worden
geredeneerd dat het logisch is om een van beide toezichthouders
doorzettingsmacht toe te kennen om een finale beslechting uiteindelijk te
forceren. Indien beiden evenveel macht krijgen toebedeeld kan gezien de
verschillen in denken over schade en schande een oplossing niet of te langzaam
tot stand komen.
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8.

Conclusies en aanbevelingen

8.1

Introductie

Pogingen tot het verbeteren van de afwikkeling van zorgplichtclaims lijken keer
op keer te stagneren. Om een bijdrage te kunnen leveren aan het doorbreken van
de impasse heeft deze studie een antwoord gezocht op de vraag:
“Hoe kunnen (dreigende of reeds bestaande) zorgplichtclaims van consumenten
en klein-zakelijke partijen worden beslecht op een wijze die aansluit bij de
handelingstheorieën van uiteenlopende betrokkenen in het speelveld, en die de
kans op claimrisico’s grotendeels wegneemt?”
In voorgaande hoofdstukken heb ik aan de hand van een vijftal deelvragen
verschillende stappen gezet om deze vraag te beantwoorden. In dit hoofdstuk zet
ik de bevindingen hieruit bij elkaar en geef ik aldus antwoord op de
onderzoeksvraag. Hieronder bespreek ik eerst de inzichten die volgen uit het
literatuuronderzoek dat ik heb ondernomen ter beantwoording van de eerste
twee deelvragen:
1.

Welke (voor het recht relevante) culturen bestaan er ten aanzien
van het denken over schade en schande in de Nederlandse
samenleving tussen 1838 tot en met heden?

2.

Hoe wordt de afwikkeling van zorgplichtclaims in Nederland
vormgegeven?

Het inzicht in het vigerend juridisch kader dat ik op basis van deze twee vragen
heb ontwikkeld vanuit een praktische en een cultureel-ideologische invalshoek
vormde de achtergrond waartegen ik de empirische vragen heb kunnen
beantwoorden. In dit hoofdstuk zet ik de inzichten bijeen die ik heb verkregen
uit de drie analytische stappen die ik heb gezet op basis van de volgende
deelvragen:
3.

Welke problemen doen zich volgens de betrokken actorgroepen
voor bij de afwikkeling van zorgplichtclaims in Nederland?

4.

Hoe kunnen de bestaande problemen bij de afwikkeling van
zorgplichtclaims volgens de betrokken actorgroepen vanuit een
praktisch en vanuit een beleidsperspectief worden gereduceerd?

5.

Vanuit welke normatieve overwegingen kijken de betrokken
actorgroepen bij de afwikkeling van zorgplichtclaims naar de
mogelijk aanwezige problemen en oplossingen daarvoor?
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De antwoorden op deze deelvragen geef ik achtereenvolgens weer in de
paragrafen 8.2, 8.3, 8.4 en 8.5. Op basis daarvan formuleer ik in paragraaf 8.6
een antwoord op de hoofdvraag en geef ik in paragraaf 8.7 aanbevelingen op
basis van de getrokken conclusies.

8.2

Zorgplichtclaims in het licht van ‘schade en
schande’-denken

Historisch-sociologische literatuur1030 laat zien dat sinds 1838, het jaar waarop
het eerste in de Nederlandse taal gestelde en voor het gehele land geldende
Burgerlijk Wetboek (BW) is ingevoerd, het Westerse denken en doen ten
aanzien van de thematiek van schade, onveiligheid en risico twee keer een
wezenlijke transformatie heeft doorgemaakt.1031 Deze transformatie bestaat uit
de overgang van een vroegmoderne schuldcultuur1032 naar een moderne
risicocultuur1033 en vervolgens naar de postmoderne voorzorgcultuur.1034 Deze
historische inzichten zijn relevant voor onderhavige kwestie, omdat ze niet
zozeer na elkaar maar naast elkaar bestaan, onder andere doordat ze deels zijn
neergeslagen in wet- en regelgeving. In de argumenten waarmee oplossingen
voor zorgplichtclaims wordt bepleit zijn bovendien elementen van alle de drie
culturen terug te vinden, waarbij soms de ene, soms de andere cultuur een
dominante factor is bij het innemen van een bepaald standpunt over het ontstaan,
en de afwikkeling van zorgplichtclaims. Dit inzicht leidt tot de deelvraag:
Welke (voor het recht relevante) culturen bestaan er ten aanzien van het denken
over schade en schade in de Nederlandse samenleving vanaf 1838 tot en met
heden?
Het verbintenissenrecht en het daar deel van uitmakende aansprakelijkheidsrecht
is aan het einde van de negentiende eeuw vormgegeven in een tijd waarin de
vroegmoderne schuldcultuur dominant was. In deze ‘cultuur’ staat de eigen
verantwoordelijkheid van een gedupeerde klant centraal en wordt de gedupeerde
klant in eerste instantie zelf verantwoordelijk gehouden voor het ontstaan van
schade door de aanschaf van een gebrekkig product. De schuldcultuur kan
worden gekenmerkt door het adagium ‘Ieder draagt zijn eigen schade’. Een
1030
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gedupeerde klant kan schade slechts verhalen op de veroorzaker wanneer er in
juridische zin sprake is van een onrechtmatige daad of van wanprestatie. Onder
invloed van de opmars van het socialisme is vervolgens de risicocultuur
ontstaan. Deze cultuur wordt veeleer gekenmerkt door het adagium ‘Pech moet
weg’. In deze cultuur staat niet het individu en zijn eigen verantwoordelijkheid
voor het ontstaan van schade centraal, maar staat het vergoeden van schade
centraal. Dit is een collectieve verantwoordelijkheid geworden. Het vergoeden
van de ‘pech’ wordt voor het eerst op collectief niveau via het publiekrecht tot
stand gebracht. Zoals via de invoering van de Ongevallenwet uit 1901. Op deze
wijze kunnen namelijk politiek gevoelige aansprakelijkheidskwesties niet
publiekelijk bediscussieerd worden en kan schade toch worden vergoed. De
primaire verantwoordelijkheid voor het voorkomen van schade blijft bij de
aanbieder van de producten en/of verschaffer van dienstverlening liggen. Ook is
in de risicocultuur collectieve afwikkeling van schade mogelijk gemaakt via de
invoering van de privaatrechtelijke collectieve actieprocedure en de Wet
collectieve afwikkeling massaschade (WCAM). Keuzes met betrekking tot
compensatie worden in de risicocultuur gebaseerd op (wetenschappelijk) goed
gefundeerde analyses. Vanaf het begin van de jaren ’80 van de vorige eeuw
heeft zich een nieuwe cultuur ontwikkeld: de voorzorgcultuur. In deze laatste
cultuur verwijst men voor de oorzaak van het ontstaan van schade niet naar een
gedupeerde klant of ziet men de schade als pech die moet worden verzacht of
weggenomen door collectieve vormen van compensatie. In plaats daarvan wordt
in de voorzorgcultuur een systeembeheerder zoals de Staat of een toezichthouder
verantwoordelijk gehouden voor het ontstaan en soms ook het oplossen van de
problematiek van schade, aangezien deze systeembeheerder het ontstaan van de
schade niet voorkómen heeft. Keuzes voor afwikkeling van zorgplichtclaims
worden in de voorzorgcultuur niet in alle gevallen gebaseerd op
(wetenschappelijk) goed gefundeerde analyses vanwege de afkeer met
betrekking tot de invloed van experts. In de huidige maatschappij zijn elementen
van alle drie de culturen terug te vinden, en bij actoren en actorgroepen is soms
de ene, soms de andere cultuur een dominante factor bij het innemen van
standpunten over het ontstaan en de afwikkeling van zorgplichtclaims. Een
concrete uitwerking van deze culturen is bij de onderhavige problematiek te zien
in de mate waarin een retail-klant van een financiële onderneming
verantwoordelijk wordt geacht voor gelede schade. Geredeneerd vanuit
schuldcultuur wordt deze zelf verantwoordelijk gehouden voor het ontstaan van
schade en dient deze nooit het gehele bedrag van opgelopen schade vergoed te
krijgen. De gedachte dat schade een niet te voorkomen effect van het
functioneren van financiële markten is en te allen tijde dient te worden vergoed
liefst in collectief verband, is gebaseerd op een redenering behorend bij de als
tweede genoemde risicocultuur. Het idee dat van een systeembeheerder (een
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toezichthouder of de Staat) kan worden verlangd om zorgplichtclaims (mee te
helpen) op te lossen, omdat zij verantwoordelijk wordt geacht voor het
voorkomen van de betreffende schade, stoelt op overwegingen behorend bij de
als derde genoemde voorzorgcultuur.
De drie ‘culturen’ tezamen vormen ten slotte de achterliggende normatieve
overwegingen van het huidig wettelijk kader voor de afwikkeling van
zorgplichtclaims in Nederland is vormgegeven, en de achtergrond van waaruit
ideeën voor aanpassing of vernieuwing daarvan worden geformuleerd.

8.3

Vormgeving van de afwikkeling van zorgplichtclaims
in Nederland

Naast oog voor de ideologische gronden en normatieve overwegingen heb ik
ook op praktisch, juridisch niveau naar de wijze gekeken waarop
zorgplichtclaims in Nederland worden afgewikkeld, naar aanleiding van de
deelvraag:
Hoe wordt de afwikkeling van zorgplichtclaims in Nederland vormgegeven?
De afwikkeling van massaclaims, waaronder ook zorgplichtclaims vallen, wordt
in Nederland cross-sectoraal vormgegeven. Dit betekent dat massaclaims
veroorzaakt door uiteenlopende oorzaken als natuurrampen, vliegtuigcrashes,
mededingingsrechtelijke schendingen, gebreken in ‘normale’ en financiële
producten en dienstverlening enzovoorts via vrijwel hetzelfde wettelijk kader
worden afgewikkeld. In ieder geval geldt voor alle vormen van massaschade de
collectieve actiewetgeving ex artikel 3:305a Burgerlijk Wetboek (BW) en de
mogelijkheid tot algemeen verbindendverklaring van een schikking ex artikel
7:907 en verder BW. Zorgplichtclaims kennen buiten dit algemene
afwikkelingskader nog enkele specifieke afwikkelingsmogelijkheden die ik
hierna kort toelicht. Onder zorgplichtclaims versta ik claims die kunnen
voortvloeien uit gelijksoortige gebrekkige financiële producten die in groten
getale aan klanten (consumenten en klein-zakelijke partijen) van een bank of
verzekeraar zijn aangeboden en/of geadviseerd. Het begrip gelijksoortig plaats
ik in de context van gebreken in productvormgeving, informatieverstrekking
en/of brochuremateriaal die vatbaar zijn voor het ontstaan van een massaclaim.
Bijvoorbeeld via precedentwerking van een juridische uitspraak of activiteiten
van een claimorganisatie.1035 De afwikkeling van zorgplichtclaims kan via de

1035

Met betrekking tot een nadere invulling van het begrip ‘gelijksoortig’ ex art. 3:305a lid 1
BW ga ik uit van de uitleg hiervan zoals gegeven in: Rb. Haarlem 5 februari 2002, JOR
2002, 102. Zie ook HR 23 december 2005, NJ 2006/289.
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individuele1036 en via de collectieve route1037 plaatsvinden. Individuele
afwikkeling van een zorgplichtclaim vindt plaats in een aantal gevallen: (i) via
een individuele zaak met een grote kans op precedentwerking (proefproces), (ii)
via een op individuele afwikkelingsbasis opererende claimorganisatie of (iii) via
een speciaal ingericht loket bij een geschilbeslechtingsinstantie zoals het
Klachteninstituut Financiële Dienstverlening (Kifid) dat of bij een speciale
kamer van een rechtbank of rechtbanken die op individuele basis een groot
aantal zaken met generieke elementen beslecht. Daarnaast kan ook de publicatie
van een uitspraak in een individuele procedure precedentwerking veroorzaken
zonder dat de rechter deze werking specifiek op het oog heeft gehad ten tijde
van het wijzen van de uitspraak. De individuele route kan verlopen in twee
fases: (1) de interne klachtenprocedure-fase bij een financiële onderneming
(‘IKP-fase’)1038 en (2) de individuele geschilbeslechtingsfase.1039 Voor het
bewandelen van fase 2 kan een klager kiezen uit het aanhangig maken van een
procedure bij de burgerlijk rechter of bij het Kifid. De collectieve afwikkeling
bestaat ook weer uit twee mogelijk procedures: (1) de collectieve actievordering1040 en (2) de WCAM.1041 De collectieve actie-vordering betreft een
procedure die door een claimorganisatie aanhangig kan worden gemaakt via
artikel 3:305a BW. Naar geldend recht kan in een dergelijke procedure alleen
een verklaring voor recht worden gevorderd dat de financiële onderneming
tekort is geschoten in de nakoming van een verbintenis of onrechtmatig heeft
gehandeld, en dat deze tekortkoming toerekenbaar is; na aanvaarding en
invoering van het thans aanhangige wetsvoorstel motie Dijksma zal ook een
collectieve schadevergoedingsvordering mogelijk zijn. De WCAM-route kan
worden bewandeld via een verzoekschriftprocedure ex artikel 7:907 BW. Het
betreft een route die in geval van overeenstemming tussen een of meerdere
potentiële schadeveroorzakers met een of meer claimorganisaties kan worden
bewandeld. Het doel van de WCAM-route is het finaal (in de zin van definitief
afronden) kunnen beslechten van een zorgplichtclaimgeschil via algemeen
verbindendverklaring van een overeengekomen vaststellingsovereenkomst.
Naast de twee verschillende collectieve afwikkelingsroutes kan een
zorgplichtclaim ook onderhands worden beslecht. In dit geval sluiten een
claimorganisatie en een potentiële veroorzaker van de schade een
vaststellingsovereenkomst ex artikel 7:900 BW die bindend is voor alle bij de
desbetreffende claimorganisatie aangesloten slachtoffers van het gebrekkige
financiële product of de niet-passende dienstverlening (opt-in model). In een
1036

Par. 4.2.2.
Par. 4.2.3.
1038
Par. 4.2.2.2.
1039
Par. 4.2.2.3.
1040
Par. 4.2.3.2.
1041
Par. 4.2.3.3.
1037

301

289

vaststellingsovereenkomst kunnen zowel compensatie voor geleden schade als
productaanpassingen worden overeengekomen. Beide typen afspraken kunnen
bijdragen aan het herstel van de financiële positie van een gedupeerde klant. Bij
een gerechtelijke procedure kan, zoals hierboven aangegeven, eventueel wel
schadevergoeding, maar geen productaanpassingen worden afgedwongen.
De afwikkeling van massaclaims in Nederland is voornamelijk
privaatrechtelijk vormgegeven. Privaatrechtelijke regels bepalen dan ook in
overwegende mate de afwikkeling van zorgplichtclaims. Maar publiekrechtelijk
worden er soms extra eisen gesteld aan financiële ondernemingen ten aanzien
van de afwikkeling van dergelijke claims. Tot dergelijke eisen behoren in de
eerste plaats een verplichte aansluiting bij een door de overheid erkend
klachtenafwikkelingsinstituut ex artikel 4:17 lid 1 sub b Wet op het financieel
toezicht (Wft) en het hebben van een adequate klachtenafwikkelingsprocedure
ex artikel 4:17 lid 1 sub a Wft. In geval van instabiliteit en/of de aanwezigheid
van gebrekkige producten en niet passende dienstverlening kunnen De
Nederlandsche Bank (DNB) en/of de Autoriteit Financiële Markten (AFM)
nadere regels stellen aan de te bewandelen afwikkelingsmethode met
bijbehorende afwikkelingsopties.1042 Verder kan de Autoriteit Consument en
Markt (ACM) optreden als claimorganisatie via artikel 3:305b BW en artikel 2.6
Wet handhaving consumentenrecht (Whc) – een bevoegdheid die de ACM tot
op heden overigens nooit heeft gebruikt. Artikel 3.2 en artikel 8.3 Whc geven
verder de AFM mogelijkheden om oneerlijke handelspraktijken aan te pakken.
Europese regelgeving bepaalt steeds meer dat een toezichthouder zich met het
klachtenafwikkelingsproces van een onder toezicht staande instelling moet
bemoeien. Te denken valt hierbij aan het doorgeven van informatie aan een
toezichthouder met betrekking tot klachten (product, dienst, aantal en fase van
afwikkeling).1043 Daarnaast kunnen ook toezichtsactiviteiten op het gebied van
de afwikkeling van banken en verzekeraars in nood een rol spelen bij de
afwikkeling van zorgplichtclaims en bepalen zij mogelijk mede het resultaat
ervan.1044 De afwikkeling van zorgplichtclaims is ten slotte gebaseerd op het
beginsel van contractsvrijheid en daarmee ook van partijautonomie.1045
Efficiëntie en effectiviteit zijn de belangrijkste drijfveren van de wetgever
waarop aanpassingen in het bijbehorende wettelijk kader zijn doorgevoerd.1046

1042
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8.4

De afwikkeling van zorgplichtclaims: problemen en
oplossingen

8.4.1
Introductie
Op het aldus vormgegeven wettelijk kader bestaat kritiek. Een eerste stap in het
empirisch deel van mijn onderzoek bestond, conform the richtlijnen van
responsieve evaluatie, uit het bijeenbrengen – op basis van diepte-interviews –
van de zogenaamde claims, concerns and issues van bij het onderwerp
betrokkenen actoren, en hun ideeën over mogelijke oplossingen. In paragraaf
8.4.1 zet ik hun probleempercepties bij elkaar, in paragraaf 8.4.2 volgen hun
ideeën over oplossingen.
8.4.2
Probleempercepties van betrokken actoren
Twee interviewrondes en een workshop met betrokkenen leidden tot
beantwoording van de volgende deelvraag:
Welke problemen doen zich volgens de betrokken actorgroepen voor bij de
afwikkeling van zorgplichtclaims in Nederland?
Ondanks de voortdurende activiteiten ter verbetering van het wettelijk kader
voor de afwikkeling van massaclaims en zorgplichtclaims in het bijzonder,
hebben deelnemers aan mijn onderzoek een aantal belangrijke problemen
gesignaleerd. Een algemene door hen gedeelde analyse bestaat eruit dat het
huidige afwikkelingssysteem voor zorgplichtclaims onvoldoende mogelijkheden
biedt om claimrisico’s te reduceren. Het systeem kent te weinig waarborgen om
een snelle, gecontroleerde en met een duurzaam resultaat vormgegeven
oplossing te bereiken voor een zorgplichtclaim. Zo’n resultaat is juist van belang
om de betreffende claimrisico’s zoveel mogelijk te beperken en vastgelopen
zorgplichtclaims alsnog te kunnen beslechten. Er is door de deelnemers aan mijn
onderzoek aangegeven dat er procesvertragende elementen in het wettelijk kader
zitten.1047 Zo staat het kader volgens hen haaks op het belang van de gedupeerde
klant om op een zo kort mogelijke termijn compensatie te verkrijgen voor
geleden schade en duidelijkheid over zijn financiële toekomst. Verder kunnen
financiële ondernemingen als banken en verzekeraars mogelijk misbruik maken
van het feit dat het huidige juridische afwikkelingskader van zorgplichtclaims
lang duurt door klagers financieel en psychisch als het ware ‘uit te roken’.
Duidelijke oorzaken buiten de mogelijk door gedaagde partijen bewust
toegepaste vertragingstechnieken worden aangegeven in de literatuur. Zo zijn ze
volgens Brenninkmeijer e.a.1048 te vinden in het financieringsmodel van
1047
1048
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advocaten en rechters met betrekking tot hun rol in de geschilbeslechting. Ook
bestaat er in meer of mindere mate een hoge drempel voor de toegang tot het
recht.1049 Verder missen de deelnemers bij verschillende actorgroepen, zoals
banken, verzekeraars, geschilbeslechters en toezichthouders, de benodigde
expertise voor het behalen van het gewenste resultaat in de afwikkeling.1050 De
gemiste noodzakelijke expertise wordt door de deelnemers uitgedrukt in en kent
effect op de toepassing van experts bij (de totstandkoming van) besluitvorming
en de organisatiestructuur inclusief gehanteerde algemene strategie
(bijvoorbeeld die van handhaving- en beïnvloeding) van de betreffende
(deel)actorgroepen met betrekking tot het voorkomen van en de omgang met
zorgplichtclaims. Voor de noodzakelijk geachte controle over het
afwikkelingsproces hebben de deelnemers laten weten de groep opt-outers bij
een collectieve schikking te willen beperken1051 omdat de onzekerheid over de
grootte van deze groep bijdraagt aan risico’s die niet goed te kwantificeren
zijn.1052 Ook vragen de deelnemers iets te doen aan het soms onprofessionele
gedrag van claimorganisaties, als gevolg van welk gedrag banken en
verzekeraars onnodig hoge of teveel transactiekosten betalen voor bijvoorbeeld
onderhandelingen ten aanzien van ondeugdelijke claims. Ook wordt opgemerkt
dat het gedrag van claimorganisaties niet altijd in het belang is van de door hen
vertegenwoordigde gedupeerde klant, waardoor deze nogmaals schade op kan
lopen.1053 Daarnaast gaven deelnemers aan dat het bereiken van een finaal
resultaat wordt belemmerd door de angst voor imagoschade en
aansprakelijkheden
bij
directe
beleidsbepalers.1054
Ook
spelen
concurrentieoverwegingen een rol om in een bepaalde sector niet tot elkaar te
komen en een schikking te treffen.1055 Verder is het maken van fouten bij de
afwikkeling gevaarlijk omdat een kleine fout al snel grote (prudentiële) effecten
kan hebben op de organisatie met uitstraling naar andere ondernemingen en
sectoren.1056 Ten slotte gaven deelnemers de waarborg van een maatschappelijk
belang bij de afwikkeling van zorgplichtclaims te missen. Een zorgplichtclaim
gaat niet alleen over de belangen van direct betrokken (proces) partijen, maar
heeft al snel gevolgen voor de (financiële) positie van een ‘gezonde klant’ van
een financiële onderneming, voor die van investeerders zoals pensioenfondsen,
en in sommige gevallen zelfs voor de belastingbetaler. Het huidig wettelijk

1049
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kader is onvoldoende ingericht om dit maatschappelijke belang in een
afwikkelingsresultaat te verdisconteren.1057

8.4.3

Suggesties voor en oordelen over oplossingen door betrokken
actoren
De deelnemers aan het onderzoek hebben tijdens de interviews en de in
november 2013 georganiseerde Workshop voor de drie gedeelde globale
probleempunten, zoals aangegeven in de vorige paragraaf, vele oplossingen
aangegeven. Op basis hiervan is de volgende deelvraag te beantwoorden:
Hoe kunnen de bestaande problemen bij de afwikkeling van zorgplichtclaims
volgens de betrokken actorgroepen vanuit een praktisch en vanuit een
beleidsperspectief worden gereduceerd?
Uit het bijeengebrachte materiaal over oplossingen lieten zich drie algemeen
gedeelde oplossingsrichtingen distilleren. Drie oplossingsrichtingen kunnen
rekenen op brede steun binnen alle actorgroepen:1058
1.

Het vergroten van de macht van claimorganisaties1059 door aan hen de
mogelijkheid
toe
te
kennen
om
een
collectieve
schadevorderingsprocedure te voeren, in ruil voor het reguleren van
deze organisaties (par. 8.6.1);

2.

Een progressief optredende en creatief opererende toezichthouder op
het gebied van massaclaims (par. 8.6.2); en

3.

Het waarborgen van expertise binnen alle actorgroepen in het
speelveld van de afwikkeling van zorgplichtclaims (par. 8.6.3).

Géén breed gedeelde steun om zorgplichtclaims op te lossen was er voor de
volgende opties: (i) het beperken van de rechten van opt-outers,1060 (ii) het
toepassen van de interventiewet,1061 (iii) het toepassen van herstel- en
afwikkelingsacties via een toezichthouder,1062 en (iv) het toepassen van
ringfencing1063 en overige maatregelen die teveel inperkingen op het recht van
eigendom met zich meebrengen inclusief aansprakelijkheidsbeperkingen en
1057
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1061
Par. 6.3.2.1. en par. 6.3.2.3.
1062
Par. 6.3.2.2.
1063
Par. 6.3.2.4.
1058

305

293

compensatiematigingsmogelijkheden
door
een
rechter
voor
1064
zorgplichtclaimeigenaren.
Deelnemers hebben aangegeven meer macht toe te willen kennen aan
claimorganisaties bij de afwikkeling van zorgplichtclaims. Dit achten zij
noodzakelijk voor het behalen van een duurzaam eindresultaat van een
zorgplichtclaimgeschil.1065 Het toekennen van meer macht aan claimorganisaties
zien de deelnemers voor zich in de vorm van het toekennen van een
schadevorderingsmogelijkheid in een collectieve actieprocedure aan een
claimorganisatie. Maar ook zien de deelnemers graag dat er betere
financieringsmogelijkheden worden mogelijk gemaakt voor claimorganisaties
zoals het toestaan van no-cure-no-pay en/of het betrekken van
rechtsbijstandsverzekeraars in plaats van alleen advocaten bij de afwikkeling. In
ruil voor het bieden van ruimere financieringsmogelijkheden en het toekennen
van een collectieve schadevordering willen deelnemers wel meer regulering
voor deze organisaties.1066 Die regulering dient vorm te worden gegeven via het
verscherpen en uiteindelijk wettelijk verankeren van de Claimcode.1067 Over
vragen wanneer en wie er toezicht moet uitoefenen werden actoren het niet eens.
Een door een enkele deelnemer geopperd lead-plaintiff of Exclusieve
Belangenbehartiger-achtig stelsel waarbij de rechter uiteindelijk slechts één
claimorganisatie aanwijst die namens een bepaalde groep gedupeerde klanten
een collectieve actieprocedure mag starten, kende volgens andere deelnemers
weer nadelen, waardoor dit niet als een door alle actorgroepen gedragen
oplossing kan worden beschouwd.1068 Een belangrijk nadeel volgens de critici
van een dergelijk stelsel met een Exclusieve Belangenbehartiger is het gemis
van de zuiverende werking van concurrentie, waardoor vernieuwing en
kostenvermindering voor het beslechten van zorgplichtclaims lastig zullen
kunnen plaatsvinden. Ook dient volgens sommigen juist vanaf het begin van de
markttoegang toezicht plaats te vinden dat zowel vooraf als doorlopend moet
worden toegepast.1069
Verder geven actoren met verschillende achtergronden aan een rol aan de
overheid, en dan met name aan een of beide financiële toezichthouders, te willen
toekennen voor het kunnen afwikkelen van zorgplichtclaims met
claimrisico’s.1070 In deze rol moet de overheidsorganisatie een cruciale bijdrage
leveren aan zowel de versnelling van, controle op als het bereiken van het
1064
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1065

306

294

gewenste definitieve eindresultaat van een zorgplichtclaim.1071 De betreffende
actoren hebben aangegeven in eerste instantie een toezichthouder op basis van
zijn huidige wettelijk verankerde bevoegdheden te willen zien opereren.1072
Hierbij kan hij gebruik maken van het publiceren van feitenrapporten,1073 het
toetsen van productherstelacties,1074 het opstellen van een door iedere betrokken
actor te hanteren afwikkelingsnorm,1075 het waarborgen van een adequaat
klachtenafwikkelingsproces bij financiële ondernemingen1076 en het dwingen
van onder toezicht staande instellingen om zorgplichtclaims op een bepaalde
wijze te beslechten via toezicht op de integere en beheerste bedrijfsvoering.1077
Een overgrote meerderheid van de actoren, binnen een grote variëteit van
actorgroepen, die voorstander zijn van een rol voor een toezichthouder in het
afwikkelingsspel van zorgplichtclaims1078 bleek bovendien voorstander te zijn
van een initiërende en meer mediërende of procesbegeleidende rol bij het
afwikkelen van zorgplichtclaims.1079 Bij al deze te nemen acties kan een
toezichthouder ook een Commissie van Wijzen en/of de minister proberen in te
schakelen.1080
Op de huidige werkwijze van de toezichthouder(s) met betrekking tot
zorgplichtclaims is door de actoren in het veld veel kritiek geuit.1081 Deze kritiek
kan worden opgesplitst in op de praktijk gerichte1082 en principiële kritiek.1083
Wanneer ik deze kritiek vanuit een overkoepelend perspectief overzie en
benader kom ik tot de conclusie dat een toezichthouder een rol op het gebied van
zorgplichtclaims (de afwikkeling maar ook het voorkomen ervan) niet
vanzelfsprekend kan uitoefenen. Deze moet hij ‘verdienen’ op basis van het
tonen van ‘de juiste gedragingen’ richting de buitenwereld.1084 Deze gewenste
houding kan volgens de actoren in het veld worden omschreven als ‘moderner’,
‘steviger’, ‘geloofwaardiger’, ‘minder angstig’ inclusief ‘actiever en creatiever’.
Een dergelijke opstelling dient volgens de deelnemende banken aan mijn
onderzoek ook te worden vertaald in de interne organisatiestructuur en de
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cultuur van de toezichthouder.1085 De banken worden bij het uiten van deze
zienswijzen gesteund door wetenschappers en experts op het gebied van
risicomanagement, organisatie-aansturing inclusief verandermanagement,
(toezicht)strategieën en procesmanagement.1086 Een belangrijk concreet punt van
interne organisatieverandering dat door de actoren werd genoemd betreft het
waarborgen van expertise binnen de organisatie op het gebied van
zorgplichtclaims. Daarbij dient niet alleen te worden gekeken naar
specialistische kennis en ervaring met de afwikkeling van zorgplichtclaims maar
ook naar dat op aanpalende kennisgebieden zoals riskmanagement, data-analyse,
productontwikkeling, de werking van zorgplichten, faillissementsrecht en de
wisselwerking tussen publiek- en privaatrecht.1087 Deze expertisewaarborging
geldt volgens de actoren overigens voor alle betrokken actorgroepen binnen het
afwikkelingssysteem van zorgplichtclaims.1088 Zonder de verankering van de
nodige expertise blijven claimrisico’s onnodig aanwezig op de financiële
markten. Om in de huidige tijd van veelvuldige media-aandacht, complexiteit
van zaken en de vraag om transparantie te kunnen blijven groeien als bedrijf en
zonder al teveel kleerscheuren te kunnen blijven opereren als toezichthouder, is
het volgens de actoren die zich bewegen binnen de actorgroepen noodzakelijk
om anders aan te kijken tegen experts: deze zouden effectiever en efficiënter
moeten worden betrokken bij de besluitvorming. Zij worden in dit oordeel
gesteund door organisatie- en riskmanagementspecialisten zoals Power 2004,
Weggeman 2015, De Vries, Vermaak en De Ronde 2017, en door een
organisatie als Expertized.1089 Deze specialisten reiken oplossingen aan voor
organisaties om in de snel veranderende en complexe huidige samenleving
effectief te blijven functioneren. Daarbij leggen ze de nadruk op de verankering
van expertise en de omgang met professionals door het management.
Professionals zouden in hun ogen vrijer moeten kunnen functioneren om de in
hun aanwezige en voor de organisatie noodzakelijke creativiteit zo optimaal
mogelijk te kunnen gebruiken. Aansturing is voor 80 procent van de experts
slechts zeer matig nodig: bottom-up en output gedreven.1090 Deze andere manier
van aansturing zal een grote omslag betekenen voor alle grote financiële
ondernemingen en de toezichthouders. Maar het lijkt onvermijdbaar om deze
wijziging door te voeren in grote onderdelen van de organisatie vanwege onder
andere
de
opkomst
van
de
diensten
van
data-specialisten,
transparantiemogelijkheden en innovatieve technieken die de huidige
verdienmodellen, productontwikkelingen en dienstverlening op de financiële
1085
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markten snel zullen doen veranderen: de experts zullen noodzakelijk zijn om
voldoende gebruik te kunnen maken van de nieuwe diensten,
transparantiemogelijkheden en technieken. Daar moet nog aan worden
toegevoegd dat actoren het noodzakelijk achten dat ook rechters expertise beter
borgen. Hierbij werd aangegeven dat samenwerking tussen rechters gewenst was
om versnippering van uitspraken te voorkomen, bijvoorbeeld via het opstellen
van leidraden voor afwikkeling zoals in het verleden in het kader van alimentatie
en recentelijk ten aanzien van de aandelenleasezaken.1091
Sommige actoren gaven aan de huidige bevoegdheden van een financiële
toezichthouder onvoldoende te achten voor het behalen van de gewenste
doelstellingen op het gebied van zorgplichtclaims. Zij twijfelen eraan dat een
toezichthouder voldoende doorzettingsmacht heeft op basis van de toepassing
van informele beïnvloedingsstrategieën of op basis van het huidig wettelijk
kader om zorgplichtclaims uiteindelijk finaal te kunnen beslechten. Zij wijzen er
in dit kader op dat de Woekerpolisaffaire nog altijd onder het aardoppervlak
broeit. Het wachten op het ‘verdienen’ van voldoende autoriteit en daarmee op
informele wijze tonen van doorzettingsmacht kan volgens hen (te) lang duren of
zal nooit het beoogde effect teweeg brengen.1092 Het beoogde effect bestaat uit
het tot elkaar komen van met elkaar twistende partijen om een schikking te
treffen met betrekking tot het toekennen van compensatie aan gedupeerde
klanten.
De enige andere actor in het afwikkelingssysteem van zorgplichtclaims die
de door actoren gewenste doorzettingsmacht kan verkrijgen is de rechter. Maar
een schikkingsdwangbevoegdheid voor een rechter is zowel door deelnemers
aan mijn onderzoek als de Raad voor de rechtspraak (Rvdr) bekritiseerd.1093 De
gedeelde kritiek bestond onder andere uit het feit dat een rechter zich dient te
baseren op datgene wat de procespartijen aandragen. De hieruit voortvloeiende
lijdelijkheid van de rechter is echter de oorzaak dat het algemeen belang bij de
afwikkeling van zorgplichtclaims onvoldoende aan de orde komt, hetgeen als
een gemis wordt ervaren. Ook zijn zorgplichtclaims weerbarstig en complex van
aard, wat leidt tot hoge kosten voor de afwikkeling ervan. Ten slotte zou de
rechter de nodige expertise en vaardigheden voor een adequate uitoefening van
de beoogde bevoegdheid missen1094 en bestaan er rechtstatelijke bezwaren tegen
het oppakken van een rol met doorzettingsmacht door een rechter wanneer deze
ook de gewenste ‘geslotendeurenstrategie’ hanteert.1095 Aangezien er
onvoldoende draagvlak bestaat voor het laten uitoefenen van de door actoren
1091
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gewenste doorzettingsmacht door de rechter, ligt deze rol noodgedwongen op
het bord van de toezichthouder. Een meerderheid van de voorstanders met
betrekking tot het opstellen van een wettelijk verankerde norm voor een
toezichthouder op het gebied van zorgplichtclaims geeft hierbij de voorkeur aan
een publiekrechtelijk vormgegeven compensatiebevoegdheid in de Wft.1096 Een
toezichthouder is hierdoor ook grotendeels vrijgepleit van eventuele
aansprakelijkheden1097 die zich met betrekking tot de afwikkeling van
zorgplichtclaims
kunnen
voordoen,
waardoor
eventuele
aansprakelijkheidsclaims jegens de toezichthouder het proces van afwikkeling
van de zorgplichtclaims niet kunnen vertragen. De beperkte aansprakelijkheid
van de toezichthouder is van belang, omdat hiermee wordt voorkomen dat een
toezichthouder al te eenvoudig wordt blootgesteld aan aansprakelijkheden op
een zo complex en politiek gevoelig onderwerp als zorgplichtclaims, welke
blootstelling de toezichthouder immers zou kunnen verlammen in zijn opereren
waar handelen juist gewenst is. Een te groot risico van aansprakelijkheid vand
de toezichthouder zou dan ook vertraging bij de oplossing van de
zorgplichtclaims tot gevolg kunnen hebben. Een publiekrechtelijke vormgeving
van de compensatiebevoegdheid van de toezichthouder kan ook voorkomen dat
extra in te dienen claims (die het proces van afwikkeling verder doen vertragen)
kunnen worden ingesteld. De compensatiebevoegdheid wordt door de
deelnemers ieder op eigen wijze ingevuld.1098 Zij komt er echter steeds globaal
op neer dat de toezichthouder een onder toezicht staande instelling via een
aanwijzing kan dwingen om binnen een bepaalde termijn over te gaan tot het
compenseren van klanten met schade die (in hoge mate van waarschijnlijkheid)
is opgelopen door de aanschaf of het afnemen van gebrekkige producten en/of
dienstverlening. Inspiratie voor de concrete vormgeving van een
compensatiebevoegdheid werd door de deelnemers geput uit de bevoegdheden
van de Securities and Exchange Commission (SEC) uit de Verenigde Staten, van
de Central Bank of Ireland (CBI) en van de Financial Conduct Authority (FCA)
uit Engeland en Wales. Ook werd door de deelnemers gewezen op het mogelijk
in aangepaste vorm overnemen van de mogelijkheid die in de Verenigde Staten
bestaat met betrekking tot het creëren van een limited fund via het volgen van
een Mandatory class action van Rule 23(b)(1)(B) – procedure. 1099
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8.5

Onderliggende normatieve overwegingen

De aangedragen probleempercepties en ideeën over oplossingen
formuleerden de deelnemers aan dit onderzoek tegen de achtergrond van
hun normatieve overwegingen. Ook die kwamen in de interviews en de
Workshop naar voren. In de context van een representatieve evaluatie zijn deze
bijzonder de moeite om te expliciteren, omdat vanuit een begrip van
dergelijke overwegingen de ruimte kan worden onderzocht die er is voor het
vinden van ‘congruente’ probleem-oplossingscombinaties.1100 De gedachte
daarbij is dat deelnemers het nimmer allen en in alle opzichten volledig met
elkaar eens zullen worden, zeker niet op ideologisch vlak. Maar het idee is dat
dit ook niet nodig is. Zolang op praktisch niveau overeenstemming bereikt kan
worden tussen verschillende betrokkenen over wat concreet gedaan moet
worden, komen oplossingen binnen bereik. Daarvoor dienen deze in elk
geval niet strijdig te zijn met hun respectieve achterliggende normatieve
overwegingen.1101 Om hier zicht op te krijgen was de volgende stap in mijn
onderzoek het analyseren van dergelijke normatieve overwegingen in het
licht van de eerder onderscheiden drie ‘culturen’ in het denken over
‘schade en schande’. Met deze exercitie heb ik een antwoord kunnen
geven op de deelvraag:
Vanuit welke normatieve overwegingen kijken de betrokken actorgroepen bij
de afwikkeling van zorgplichtclaims naar de mogelijk aanwezige problemen
en oplossingen daarvoor?
In de interviews spraken betrokken geregeld expliciet over de overwegingen
en ideeën van waaruit ze kwamen tot hun probleemdefinities en oordelen
over oplossingen. Tijdens de Workshop werden deze bovendien manifest in
soms felle discussies. Op basis van deze tweede-orde overwegingen,1102 heb
ik tien categorieën kunnen formuleren, waarin de meest genoemde
normatieve overwegingen vallen. Deze heb ik vervolgens gerelateerd
aan de drie onderscheiden ‘culturen ten aanzien van schade en
schande-denken’. Het resultaat, schematisch bijeengezet in bijlage E, biedt
houvast bij het exploreren van de ruimte voor het creëren van concrete, door
partijen gedragen ofwel in elk geval niet op basis van hun normatieve
overwegingen op voorhand verworpen, oplossingen. (De resultaten uit deze
exercitie staan bijeen in de volgende paragraaf).
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De deelnemers aan het onderzoek meest genoemde en bediscussieerde
normatieve overwegingen betreffen ideeën die raken aan: (i) de juridisering van
de samenleving, (ii) een zich al dan niet ontwikkelende claimcultuur, (iii) het al
dan niet aanpakken van de pech-moet-weg-gedachte, (iv) de eigen
verantwoordelijkheid van de consument, (v) de verbreding van de toegang tot
het recht, (vi) de mogelijkheid en wenselijkheid van maatwerk op micro- of
macroniveau, (vii) autonomie van procespartijen, (viii) bemoeienis van de
overheid bij het afwikkelen van zorgplichtclaims, (ix) de mogelijkheid en
wenselijkheid van vermenging van privaat- en publiekrecht en (x) het
preventieve effect van zorgplichtclaims op het gedrag financiële
ondernemingen.1103 Geplaatst in het licht van de drie culturen die er in
Nederland bestaan ten aanzien van de voorkoming en de afwikkeling van
zorgplichtclaims zoals onderzocht door Pieterman en anderen,1104 constateer ik
dat er genuanceerd gedacht wordt over de kernbeginselen van het Nederlandse
verbintenissenrecht – zoals de eigen verantwoordelijkheid van een gedupeerde
klant en het slechts op individuele basis willen beslechten van conflicten – en
dat een aantal betrokken actoren redeneert vanuit risicocultuurgeoriënteerde
beginselen, zoals het denken vanuit het algemeen belang. Dit denken vanuit het
algemeen belang uit zich bijvoorbeeld in het opstellen van een wettelijk kader
die een praktijk voor de collectieve naast dat van een individuele afwikkeling
van zorgplichtclaims mogelijk maakt.1105 In de risicocultuur wordt verder de
eigen verantwoordelijkheid onder andere bekritiseerd op basis van recente
gedragseconomische inzichten. Daaruit zou blijken dat de homo economicus
zoals die aan de basis staat van economische modellen – dat wil zeggen, het
model van een actor die op zuiver rationele wijze keuzes maakt1106 – in de
praktijk niet bestaat. De veronderstelling dat een consument in alle gevallen kan
worden aangesproken op zijn eigen verantwoordelijkheid bij het ontstaan van
schade is daarmee niet houdbaar. Dergelijke inzichten zetten vraagtekens bij de
kern van de vormgeving van het verbintenissenrecht, zoals: wie kan
verantwoordelijk worden geacht voor schade die optreedt bij de aanschaf van
gebrekkige producten en dienstverlening in het financieel recht? Hoe werkt het
lerend vermogen van een consument wanneer deze nooit meer door vallen en
opstaan mag leren om risico’s te voorkomen omdat hij direct wordt begeleid bij
het maken van keuzes of wordt beperkt in zijn keuzemogelijkheden? Is het
rechtvaardig om de nog wel oplettende burgers hetzelfde te behandelen als niet
oplettende burgers die grotendeels aan het handje worden genomen om hen te
behoeden voor schade in de toekomst? Of werkt straks bij nog meer
1103
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duidelijkheid over hoe een financiële onderneming of een consument zelf schade
kan voorkomen het aansprakelijkheidsrecht beter omdat een en ander qua
verantwoordelijkheden voor ontstaan van schade duidelijker is geworden?1107
De reconstructie van de handelingstheorieën van de betrokken actorgroepen
doet vermoeden dat de ‘risicocultuur’ in opkomst is, en dat daarmee het denken
over zorgplicht vanuit het individu verschuift naar het denken in termen van het
collectief. Dat verklaart ook de opkomst van massaclaimafwikkeling via de
ontwikkeling van specifiek daarop gerichte wet- en regelgeving.1108 De
‘infiltratie’ van de risicocultuur, maar ook de voorzorgcultuur in het van
oorsprong op basis van de schuldcultuur vormgegeven verbintenissenrecht vindt
plaatst via de ontwikkeling van nieuwe wet- en regelgeving en jurisprudentie.
Een perfect voorbeeld van de infiltratie van de voorzorgcultuur in het recht is de
uitspraak van de rechtbank Den Haag in de zaak van Urgenda tegen de Staat.1109
Een ander voorbeeld van de infiltratie van de voorzorgcultuur in het
verbintenissenrecht via het ontwikkelen van nieuwe wet- en regelgeving, al dan
niet op aandringen van de politiek,1110 betreft de inmenging van een
toezichthouder op het van oorsprong privaatrechtelijk vormgegeven terrein van
de afwikkeling van zorgplichtclaims. Volgens de voorzorgcultuurgedachte kan
een toezichthouder als systeembeheerder namelijk (mede) verantwoordelijk
worden geacht voor de ontstane schade1111 en is vanuit dat denken het ook
logisch te noemen dat een toezichthouder zich gaat bemoeien met niet alleen het
voorkomen maar ook het afwikkelen van schade die zich voordoet of voor dreigt
te doen op zijn toezichtsterrein.
Ten slotte kan ik uit een analyse van de verzamelde handelingstheorieën en
de daaruit gedestilleerde 10 normatieve overwegingen, welke ik vervolgens heb
gekoppeld aan de drie culturen over het denken van Nederlanders met
betrekking tot schade en schande, het volgende concluderen: Elke actorgroep
baseert zijn handelen op elementen van een andere ‘schade-en-schande-cultuur’
met bijbehorende verschillen in normatieve overwegingen. Hierbij moet worden
opgemerkt dat de aan de actorgroepen 'gelabelde' culturen vaak elementen van
een andere cultuur bevatten. De kleur in het hierbij horende schema in bijlage E
geeft slechts de dominantie van een bepaalde cultuur aan in het denken van de
betreffende actorgroep. De verschillende manieren van denken geven een
mogelijke reden aan waarom zorgplichtclaims lastig af te wikkelen zijn en
daardoor lang blijven 'hangen'.1112 Ze bemoeilijken het vinden van oplossingen
waar elke actor achter kan staan. Een oplossing komt daarom op basis van een
1107
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analyse van de tweede-orde-opvattingen pas tot stand wanneer actoren de voor
hen belangrijke normatieve overwegingen naast zich neer durven te leggen. Of
op basis van een uitruil ervan. Het is voor hen zelf in eerste instantie en in
tweede instantie voor de samenleving als geheel van belang om zich te focussen
op een praktisch te formuleren oplossing voor de door de actoren in het
speelveld gedeelde problematiek in plaats van zich ‘vast te bijten’ in normatieve
overwegingen. Dit in verband met de reikwijdte van al dan niet aanwezige
claimrisico’s.1113

8.6

Uitwerking van haalbare oplossingen

8.6.1
Introductie
Na beantwoording van alle deelvragen kan ik concluderen dat het wettelijk
kader en de daarbinnen opererende praktijk met betrekking tot de afwikkeling
van zorgplichtclaims te weinig waarborgen kennen om een snelle,
gecontroleerde en met een duurzaam resultaat vormgegeven oplossing te
bereiken (finale sluiting) voor een (dreigende of reeds bestaande)
zorgplichtclaim.1114 Hierdoor is de afwikkeling van zorgplichtclaims niet
adequaat te noemen.1115 Een adequatere afwikkeling is een door de deelnemers
aan mijn onderzoek gemeenschappelijk gedragen wens die zij tijdens mijn
onderzoek hebben aangegeven. Deze gedeelde wens is van belang om de in het
speelveld aanwezige claimrisico’s zoveel mogelijk te beperken.1116 Om
zorgplichtclaims adequater af te kunnen wikkelen zijn door de deelnemers, zoals
we hierboven hebben geconstateerd, drie globale oplossingsrichtingen
aangegeven:1117
1.
Het vergroten van de macht van claimorganisaties (te lezen als het
geven van meer armslag) door het aan hen toekennen van de
mogelijkheid om een collectieve schadevorderingsprocedure te voeren
in ruil voor het reguleren van deze organisaties.1118
2.
Een progressief optredende en creatief opererende toezichthouder op
het gebied van zorgplichtclaims.1119
3.
Het waarborgen van expertise op het gebied van zorgplichtclaims en
daaraan gelieerde kennisgebieden binnen alle actorgroepen in het
speelveld van de afwikkeling van zorgplichtclaims.1120
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Actoren hebben deze drie gedeelde oplossingsrichtingen soms nader ingevuld
door oplossingsopties aan te dragen. Maar over de invulling van de opties
verschilden ze veelal van mening. Soms werd er ook geen concrete invulling
voor een oplossingsrichting aangedragen.
Ondanks dat actoren in het speelveld van zorgplichtclaims niet heel concreet
werden over de invullingen van de door hen gedeelde oplossingsrichtingen, is
het toch mogelijk op basis van de opgedane inzichten concretere oplossingen te
formuleren voor de zorgplichtclaimproblematiek. Dit is mogelijk door de
inzichten in de drie schade en schandeculturen te koppelen aan de resultaten van
de responsieve evaluatie naar de werking van het afwikkelingssysteem van
zorgplichtclaims. Door op deze manier te werk te gaan werd het mogelijk om
conclusies te trekken over het geheel, waar de individuele betrokkenen niet toe
in staat zijn.1121
Een eerste conclusie die volgt op de verschillende stappen in de analyse, ter
beantwoording van de hoofdvraag, is het feit dat de actoren in het
speelveld primair het voorkómen van zorgplichtclaims wensen vorm te geven
op basis van het huidig wettelijk kader.1122 Voor het voorkomen van
zorgplichtclaims is noodzaak meer transparantie toe te passen met
betrekking tot klachten en daaraan gekoppelde mogelijk uitgekeerde
schadevergoedingen, compensaties en coulancevergoedingen (‘klachten’).1123
Alleen wanneer deze transparantie wordt toegepast door diverse actorgroepen
in het afwikkelingssysteem kan namelijk het aansprakelijkheidsrecht een
preventieve werking laten zien. Deze preventieve werking bestaat uit
positieve gedragsverandering onder (potentiële) schadeveroorzakers in de
zin van het voorkomen van het ontwikkelen, aanbieden en/of adviseren
van gebrekkige producten en dienstverlening op de financiële markten.
Hierdoor wordt de totstandkoming van zorgplichtclaims in de kiem gesmoord.
Het creëren van meer transparantie met betrekking tot claims kan binnen het
actorenveld rekenen op draagvlak. Dit gezien het feit dat transparantie
aansluit bij door vele actoren gemeenschappelijk gedragen normatieve
overwegingen.1124 Deze normatieve overwegingen bestaan ten eerste uit de
wens van voornamelijk financiële ondernemingen en geschilbeslechters om
verdere juridisering van de samenleving te voorkomen. Ten tweede past het
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versterken van de preventieve werking van het aansprakelijkheidsrecht via het
toepassen van meer transparantie met betrekking tot klachten bij de wens van
diverse actoren om autonoom te kunnen blijven opereren.1125 Ten slotte past het
toepassen van meer transparantie bij de door diverse actoren gedeelde
normatieve overweging om het privaatrechtelijk kader grotendeels gescheiden te
houden van het publiekrechtelijk kader waarbinnen actoren in het veld opereren.
Het publiekrechtelijk kader is, volgens diverse deelnemers aan het onderzoek
ondersteund door literatuur, grotendeels bedoeld om toezicht mee uit te oefenen
en zorgplichtclaims te voorkomen.1126 Wel kan een toezichthouder de
afwikkeling van zorgplichtclaims ondersteunen of bevorderen door informatie
over klachten te helpen verspreiden. Een voorbeeld van informatie die over
klachten kan worden verspreid betreft de inhoud van het feitenrapport van de
Spaanse toezichthouder CNMV.1127 De AFM kan in Nederland een dergelijk
feitenrapport ook jaarlijks opstellen, al dan niet in samenwerking met onder
toezicht staande instellingen en het Kifid. Maar ook kunnen financiële
ondernemingen en het Kifid zelf de betreffende informatie op een website
publiceren, al dan niet getoetst door de AFM. Gedacht kan worden aan
informatie over:
a)
b)
c)
d)
e)
f)

Het aantal ontvangen klachten in een bepaald jaar.
Het aantal opgeloste, niet opgeloste maar wel in afwikkeling zijnde en
afgewezen klachten in een bepaald jaar.
De snelheid van de afwikkeling per soort klacht.
De stand van zaken van het proces (waar bevindt een klacht zich op
een bepaald moment in het afwikkelingsproces).
De oorzaak van een klacht (grondslag, gebrek in product of
dienstverlening).
Ontwikkelingen van bovenstaande punten door de jaren heen.

Met deze gegevens kunnen gedupeerden en hun vertegenwoordigers
(claimorganisaties) de kansen op een succesvolle juridische strijd berekenen en
wel of niet hun rechten geldend gaan maken. Ook kan de angst voor
precedentwerking van een uitspraak of aanzuigende werking van claims zorgen
voor de nodige gedragsverandering onder financiële ondernemingen. Na
invoering van transparantie met betrekking tot klachten kan het privaatrecht
naast het toezicht een effectieve bijdrage leveren aan het reduceren van
zorgplichtclaims. Maar ook de invoering van meer transparantievereisten zal,
net als het ontwikkelen van meer toezichtsmogelijkheden en de uitvoering
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ervan, nooit volledig voorkómen dat gebrekkige producten en dienstverlening op
de financiële markten vóórkomen, zodat de kans op het ontstaan van
zorgplichtclaims blijft bestaan.1128 Deelnemers aan mijn onderzoek beamen de
effectieve werking van het aansprakelijkheidsrecht en dat hierdoor het ontstaan
van zorgplichtclaims mogelijk wordt gereduceerd.1129 Zij geven aan dat
ondernemingen die in aanraking zijn gekomen met zorgplichtclaims, vanwege
claimrisico’s en reputatieschade, kritischer naar hun producten- en
dienstverlening zijn gaan kijken.1130
De reconstructie van de handelingstheorieën van de actorgroepen laat ten
tweede zien dat een adequate afwikkeling van zorglichtclaims, zoals de
actorgroepen dat allen wensen in de zin van sneller, meer gecontroleerd en met
de waarborg van een finaal resultaat,1131 neerkomt op een mix van privaat- en
publiekrechtelijke afwikkelingsmethoden. De 3 door alle actorgroepen gedeelde
globale oplossingsrichtingen1132 zijn namelijk slechts mogelijk te maken op
basis van deze mix. Hierbij is het creëren van een publiekrechtelijke
bevoegdheid voor een toezichthouder onvermijdelijk. Dit omdat het bereiken
van een onder alle betrokken actoren gedragen resultaat op basis van een
uitsluitend privaatrechtelijke afwikkeling een utopie lijkt gezien de teveel uit
elkaar lopende normatieve overwegingen onder actoren buiten maar ook zelfs
binnen een zelfde actorgroep.1133 Voor een effectieve werking van het
aansprakelijkheidsrecht is namelijk, zoals hierboven betoogd, transparantie over
schadevergoedingen1134 noodzakelijk. Ook is een gelijk speelveld tussen een
(potentiële) schadeveroorzaker en een gedupeerde klant noodzakelijk om zijn
recht te kunnen behalen. Terwijl vooral claimorganisaties belang hechten aan
transparantie vanwege de mogelijkheden die transparantie hen biedt om een
passend strategisch en financieel plan op te kunnen stellen, hechten veel andere
actorgroepen juist veel waarde aan geheimhouding van aspecten die met de
schadevergoeding te maken hebben. Het hechten aan geheimhouding door
andere actorgroepen, zoals met name de financiële ondernemingen en
toezichthouder(s), komt voort uit angst voor het oplopen van imagoverlies,
aansprakelijkheden, instabiliteit van de onderneming en/of ongewenste
concurrentie.1135 Breder nog is de angst voor het ontstaan van een zogenaamde
claimcultuur zoals deze zich in Amerika zou hebben ontwikkeld via het
toepassen van steeds verdergaande transparantie over de inhoud en het proces
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van de ont- en afwikkeling van zorgplichtclaims.1136 Met betrekking tot de
verbreding van de toegang tot het recht zijn actoren het eens over vergroting van
de macht van of het geven van meer armslag aan claimorganisaties,1137 maar
geloven sommigen van deze actoren weer niet in de noodzaak om de toegang tot
het recht te vergroten.1138 Deze actoren werken het beginsel van de toegang tot
het recht juist tegen door (te) ver gaande reguleringseisen voor markttoegang te
stellen1139 en door te pleiten voor de invoering van een Exclusieve
Belangenbehartiger.1140
Hoe een effectieve mix van publiekrechtelijke en privaatrechtelijke
afwikkelingsmogelijkheden eruit moet komen te zien, licht ik hieronder in de
volgende drie paragrafen nader toe. Ik ga daarbij achtereenvolgens dieper in op
elke door de deelnemers aan mijn onderzoek aangedragen globale en
gezamenlijk gedragen oplossingsrichtingen. Deze gezamenlijk gedragen
oplossingsrichtingen dragen net als aanpassingen op het gebied van
transparantie bij aan het op zodanige wijze beslechten van (dreigende of reeds
bestaande) zorgplichtclaims van consumenten en klein-zakelijke partijen door de
betrokken actoren in het afwikkelingssysteem dat de kans op claimrisico’s
grotendeels wordt weggenomen.

8.6.2

Het vergroten van de macht van claimorganisaties

8.6.2.1 Invoering van een collectieve schadevordering versus regulering
Een derde conclusie, voortvloeiende uit de vorige conclusie waarin ik heb
aangegeven
dat
een
mix
van
privaaten
publiekrechtelijke
afwikkelingsmethoden nodig is om zorgplichtclaims in de toekomst adequater te
kunnen beslechten, is dat het zinvol is om een claimorganisatie meer macht toe
te kennen, en daarmee meer armslag te geven. Op deze wijze kan een
(potentiële) veroorzaker van de schade tot schikken worden bewogen.1141
Hierdoor kan het door de deelnemers aan het onderzoek gewenste proces van
afwikkeling worden versneld.1142 Voor het bieden van meer armslag is het nodig
de mogelijkheid van een collectieve schadevordering te openen, inclusief de
mogelijkheid tot het uitbreiden van de financieringsmogelijkheden voor een
claimorganisatie. Deze twee mogelijkheden voor het bieden van meer armslag
voor claimorganisaties worden door vele deelnemers aan mijn onderzoek

1136

Par. 7.2.2.
Par. 6.4.
1138
Par. 7.2.5.
1139
Par. 5.2.2.
1140
Par. 6.7.2.
1141
Par. 6.4.
1142
Par. 6.2.
1137

318

306

ondersteund.1143 De invulling van het bieden van meer armslag betekent volgens
aan mijn onderzoek deelnemende claimentiteiten dat no-cure-no-pay1144
mogelijk moet worden gemaakt voor advocaten. Ook betekent het bieden van
meer armslag in de ogen van claimentiteiten de inzet van
rechtsbijstandverzekeraars bij de afwikkeling van zorgplichtclaims.1145
Anderzijds dienen volgens de claimentiteiten ook claimorganisaties te
waarborgen dat het klantbelang centraal wordt gesteld. Zowel uit mijn
onderzoek als uit dat van een onderzoekscommissie uit Engeland en Wales komt
naar voren dat hiervoor het beste een onafhankelijke toezichthouder kan worden
opgetuigd die (grotendeels) wordt gefinancierd door de onder toezicht staande
instellingen zelf.1146 Om de onafhankelijkheid maar ook de effectiviteit van de
toezichthouder zo goed mogelijk te waarborgen is het raadzaam deze niet onder
de paraplu van een bestaande toezichthouder of ministerie te plaatsen. Een
specifiek zich op claimorganisaties richtende toezichthouder dient voor het
waarborgen van effectiviteit sector-overstijgend te kunnen opereren in
tegenstelling tot de in Nederland opererende toezichthouders zoals de AFM,
DNB, NZa (de Nederlandse Zorgautoriteit) en de ACM. Het onderbrengen van
deze toezichthouder bij een specifiek binnen een bepaalde sector opererende
toezichthouder is daarom organisatorisch en financieel complex te noemen. Het
onder de vlag van een bepaald ministerie laten opereren van een
claimtoezichthouder, zoals in Engeland en Wales de praktijk is, blijkt volgens
onderzoek daar ook niet ideaal.1147 Onafhankelijkheid van de Staat is van belang
om optimaal te kunnen functioneren als toezichthouder of in het algemeen als
zelfstandig bestuursorgaan.1148 De financiering van de toezichthouder kan
worden vormgegeven op basis van de situatie zoals deze ook bestaat in Wales en
Engeland en bij de AFM. Opereren op basis van al bestaande en werkende
organisatiestructuren biedt voordelen met name op het gebied van
ontwikkelingskosten. Een onafhankelijk vormgegeven en opererende
toezichthouder betekent dat financiering plaatsvindt door de claimorganisaties
zelf (de onder toezicht staande instellingen). Ook is het van belang om de
inmenging van de Staat bij de uitvoering van het beleid, ook wanneer dit op
informele wijze plaatsvindt, te weerstaan.1149

1143

Specifiek ondersteunen vooral claimentiteiten, collectieve belangenbehartigers en
geschilbeslechters deze twee manieren van het bieden van meer aan claimorganisaties. Zij
worden hierbij ondersteund door inzichten vanuit de wetenschap. Zie par. 6.4.
1144
Bijlage D.
1145
Par. 6.4.
1146
Par. 6.5.4.2. sub e.
1147
Par. 6.5.4.2. sub e.
1148
Van Nierop, Stokmans & Wester 2016.
1149
Van Nierop, Stokmans & Wester 2016.
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De opgerichte claimtoezichthouder moet in zijn dagelijkse toezichtspraktijk
vervolgens toetsen aan vereisten voor de markttoegang en doorlopend toezicht
uitoefenen. Uiteindelijk dient er een goede balans te worden gevonden tussen
regulering en mogelijkheden om de markt te kunnen betreden door deze
organisaties zodat zij in voldoende mate kunnen bijdragen aan de verbreding
van de toegang tot het recht.1150 Dit betekent dat er goed moet worden gekeken
naar de mogelijkheden om ook nieuwe claimorganisaties een kans te geven de
markt te kunnen betreden waardoor de gezonde werking van concurrentie kan
plaatsvinden. In dit kader moet er ook kritisch gekeken worden naar de in het
wetsvoorstel motie Dijksma voorgestelde invoering van een soort lead plaintiffachtig stelsel (de Exclusieve Belangenbehartiger) in Nederland.1151 Wanneer een
claimtoezichthouder wordt opgetuigd die zowel toetst voorafgaande aan als
tijdens de markttoegang, kan deze ervoor zorgdragen dat schadelijk gedrag
wordt geweerd al tijdens of zelfs voorafgaande aan onderhandelingen met een
potentiële schadeveroorzakende partij. Hierdoor kunnen er mogelijk minder
claimorganisaties onnodige transactiekosten veroorzaken dan in het geval van de
implementatie van een soort lead plaintiff-achtig stelsel. Onnodige en/of te hoge
transactiekosten kunnen worden veroorzaakt door bijvoorbeeld gedwongen
acties door financiële ondernemingen op het gebied van ondeugdelijke claims of
oneerlijke handelspraktijken. Overigens kunnen deze laatste nu ook al worden
ondervangen via de toepassing van de Wet oneerlijke handelspraktijken (Woh)
door de ACM op het gebied van dienstverlening door claimorganisaties met
betrekking tot zorgplichtclaims.1152
Ook is de bepaling van een Exclusieve Belangenbehartiger mogelijk lastig
vanwege het feit dat de afbakening van de reikwijdte van een zorgplichtclaim
moeilijk is te bepalen. Hoe namelijk een scheiding aan te brengen bij een keuze
voor een bepaald gebrek van een product en een passende juridische grondslag
wanneer er meerdere gebreken zijn en deze grotendeels met elkaar
samenhangen? Ook moet een claimorganisatie een zo groot mogelijke achterban
weten te verzamelen om te kunnen voldoen aan het begrip ‘representativiteit’ ex
artikel 3:305a lid 2 BW om zo in aanmerking te komen voor het zijn van een
Exclusieve Belangenbehartiger conform de voorgestelde nieuwe collectieve
actieprocedure.1153 Het vergaren van een zo groot mogelijke achterban botst met
een vereiste van de collectieve actieprocedure om een voldoende bepaalde
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Par. 7.2.5.
Par. 4.2.3.2.
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Zie hierover meer op de website:
https://www.rijksoverheid.nl/onderwerpen/mededinging/vraag-en-antwoord/wat-doet-deoverheid-tegen-oneerlijke-handelspraktijken, (laatst gecontroleerd op 2 juni 2017).
Overigens is in geval van financiële dienstverlening de AFM aan zet.
1153
Art. 1018e lid 1 sub a Rv concept wetsvoorstel motie Dijksma.
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omschrijving van de achterban te geven.1154 Die omschrijving is namelijk
gekoppeld aan de probleemomschrijving en is complex van aard.

8.6.2.2 De beperking van de groep opt-outers
De invoering van een collectieve schadevorderingsactie kent als primaire
doelstelling om potentiële veroorzakers van schade te dwingen om een
schikkingsovereenkomst met (vertegenwoordigers van) gedupeerde klanten aan
te gaan. Eén van de obstakels die bestaan bij de potentiële veroorzakers van
schade betreft het feit dat er in Nederland geen mogelijkheid bestaat om met een
collectieve schikking een zorgplichtclaim finaal te beslechten. Met het finaal
beslechten wordt bedoeld het zich laten committeren van alle gedupeerde
klanten met betrekking tot een betreffende zorgplichtclaim aan een collectieve
schikkingsovereenkomst, zodat daarna er zich geen nieuwe schadevorderingen
over dezelfde zorgplichtclaims meer kunnen voordoen. Tussen de actoren
bestaat overeenstemming over de wenselijkheid dat zo min mogelijk opt-outers
moeten overblijven na een door procespartijen (in het algemeen
claimorganisatie(s) versus potentiële schadeveroorzaker(s)) getroffen schikking.
Er bestaat echter onenigheid over de vraag hoe dit resultaat kan worden bereikt.
Ongeveer evenveel deelnemers geven aan voorstander te zijn voor het beperken
van de opt-out-mogelijkheden met betrekking tot een schikking als tegenstander.
De tegenstanders hameren op het behoud van de rechten van opt-outers en
koppelen deze aan de waarborgen voor de toegang tot het recht.1155 De
tegenstanders hameren juist op het waarborgen van het maatschappelijk belang
dat volgens hen alleen kan worden gewaarborgd wanneer de rechten van optouters drastisch worden beperkt. Er lijkt sprake van een impasse onder de
deelnemers aan mijn onderzoek over het beperken van de rechten van optouters. Op basis van inzichten die ik heb opgedaan uit een reconstructie van de
handelingstheorieën van actoren in het speelveld van de afwikkeling van
zorgplichtclaims kan een vierde conclusie geven:
Om de impasse tussen de in het speelveld opererende actoren met betrekking
tot het opstellen van gedeelde oplossingen voor de opt-out-problematiek te
doorbreken, verdient het om voorkeur te gegeven aan het verstrekken van
passende informatie en/of het benaderen van gedupeerde klanten voor deelname
aan een schikking via op gedragseconomische inzichten vormgegeven
activeringsprogramma’s. Alleen hierdoor kan een door iedere actor gedragen
compromis worden bereikt voor het bereiken van een finaal resultaat voor
zorgplichtclaims. Deze oplossingsoptie past namelijk in enkele belangrijke en
grotendeels gedeelde normatieve overwegingen van de betrokken actoren in
deze kwestie die ten grondslag liggen aan de vormgeving van hun gewenste en
1154
1155

Art. 1018e lid 2 Rv concept wetsvoorstel motie Dijksma.
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gedeelde oplossingsrichtingen. Zo blijft in geval van de toepassing van deze
oplossingsoptie voor de beperking van de groep opt-outers de toegang tot het
recht gewaarborgd,1156 wordt verdere juridisering tegengegaan1157 en blijft de
autonomie van de procespartijen in stand.1158
Bij het toepassen van de gedragseconomische inzichten en de uitvoering van
activeringsprogramma’s voor de benadering van gedupeerde klanten, kan
worden gedacht aan het opstellen en toepassen van een communicatie- of
benaderingsplan van klanten met een (potentiële) zorgplichtclaim. Bij de DSBafwikkeling is hier goede ervaring over opgedaan door betrokken partijen met
een goed resultaat.1159

8.6.3

Een progressief optredende en creatief opererende
toezichthouder
Op basis van de reconstructie van de handelingstheorieën van de deelnemers aan
mijn onderzoek kan ik verder een vijfde conclusie trekken: de deelnemers
zouden het eens kunnen worden over de introductie van de toezichthouder in het
afwikkelingssysteem.1160 Redenen hiervoor zijn kort samengevat:1161 (i) het
raakvlak met de missie en doelstelling van toezichthouders, (ii) de reducering
van transactiekosten (met name advocaatkosten), (iii) de versnelling van het
proces, (iv) het kunnen uitoefenen van enige controle op de afwikkeling, (v) de
verankering van het maatschappelijk belang en (vi) het indien nodig kunnen
beslechten achter gesloten deuren in verband met aanwezige koersgevoelige
informatie.1162
Maar bij de uitvoering van zijn rol op het gebied van zorgplichtclaims is het
volgens de deelnemers aan mijn onderzoek ten eerste noodzakelijk dat een
toezichthouder zich anders gaat gedragen dan hij voorheen1163 heeft gedaan.
Ook dient een toezichthouder zijn organisatiestructuur anders te gaan inrichten
en zijn toezichtstrategie kritisch te gaan bekijken en mogelijk aanpassen.1164
Alleen op deze wijze kan hij de benodigde autoriteit verkrijgen om het door de
1156

Par. 7.2.5.
Par. 7.2.1.
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Par. 7.2.7.
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Par. 5.2.2.2 en presentatie Van Rhijn & Uppelschoten 2016, bijlage J. Overigens hebben
Van Rhijn en Uppelschoten hun presentatie o.a. gebaseerd op de inhoud van het
onderzoek door Van Doorn uit 2015 met betrekking tot de belangen van benaldeelden in
de DSB-affaire.
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actoren in het speelveld gewenste eindresultaat voor een zorgplichtclaim te
bereiken.1165 De door deelnemers gewenste gedragsverandering komt neer op
het tonen van creativiteit en progressiviteit bij de uitoefening van handhavingsen beïnvloedingsstrategieën. Hierbij moet ten eerste door een toezichthouder
openlijk1166 worden geaccepteerd dat zowel het voorkómen als het afwikkelen
van zorgplichtclaims tot de missie en kerntaken van het toezicht behoren.1167
Zorgplichtclaims komen voort uit gebrekkige financiële producten en
dienstverlening en hebben direct en indirect effect op het functioneren van
financiële ondernemingen. Die effecten zijn niet beperkt tot de direct betrokken
partijen, maar raken ook andere ondernemingen binnen de financiële markten in
verband met precedentwerking en verwevenheid van de ondernemingen in de
financiële sector. Effecten als aanhoudend wantrouwen en zelfs instabiliteit met
als worst case scenario een faillissement van een of meerdere financiële
ondernemingen komen voor.1168 Het is dan ook evident dat zowel AFM als DNB
de bij het afwikkelen van zorgplichtclaims betrokken partijen de rug niet kunnen
toekeren. Dat geldt te meer nu de huidige samenleving juist kijkt naar en actie
verlangt van een toezichthouder om zorgplichtclaims te voorkomen en om,
indien deze toch zijn ontstaan, deze ook te helpen oplossen.1169 Dat helpen kan
op basis van de huidige bevoegdheden.1170 Zo kan een toezichthouder
feitenrapporten op een strategisch moment tijdens de of vooruitlopende op een
private afwikkeling van een zorgplichtclaim publiceren. Verder kan een
toezichthouder productherstelacties afdwingen, controleren en/of zo mogelijk
bijsturen.
Ook
kan
een
toezichthouder
een
IKP
(intern
klachtenafwikkelingsproces) toetsen op procesmatige gronden. Ten slotte kan
een toezichthouder ook daadwerkelijk al dan niet op formele gronden een
zorgplichtclaim finaal proberen te beslechten. DNB heeft hiervoor een zeer
globale wettelijke grondslag ex artikel 3:17 Wft met betrekking tot een
verwijzing naar de integere en beheerste bedrijfsvoering. Het globale karakter
van artikel 3:17 Wft brengt echter mee dat de kans dat zorgplichtclaims op basis
1165

Par. 6.2.
Met ‘openlijk’ doel ik op transparantie (via jaarverslagen, persberichten etc.) over door
een toezichthouder gewenste en uitgevoerde acties op het gebied van zorgplichtclaims en
het raakvlak met zijn missie en kerntaken.
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Par. 6.5.1.
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Zie voor verdere onderbouwing van het feit dat een toezichthouder steeds meer gevraagd
wordt om zorgplichtclaims op te lossen het AFM Jaarverslag 2016, 19. Onder het kopje
‘Het veranderende speelveld’ geeft de AFM in punt 3 aan dat de samenleving
tegenwoordig veel meer van de toezichthouder verwacht dan in het verleden gangbaar
was. Soms zelfs vraagt de samenleving de AFM om misstanden te voorkomen. In veel
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van dit artikel succesvol kunnen worden afgewikkeld, als marginaal moet
worden ingeschat. De inzet van dit artikel door de toezichthouder botst al snel
met het rechtszekerheidsbeginsel. Ook dragen de in Nederland aanwezige
normatieve overwegingen onder actoren in het speelveld van de afwikkeling van
zorgplichtclaims en afspraken op het gebied van de scheiding van publiek- en
privaatrecht bij aan de marginale kans om op basis van de genoemde
publiekrechtelijke normen zorgplichtclaims adequaat te beslechten,1171 al is
succes niet bij voorbaat uitgesloten.1172
Een overgrote meerderheid van de actoren die voorstander zijn van een rol
voor een toezichthouder in het afwikkelingsspel van zorgplichtclaims is
uiteindelijk voorstander van een op informele basis vormgegeven van een
initiërende en meer mediërende of procesbegeleidende rol bij het afwikkelen van
zorgplichtclaims, zeker wanneer er meerdere potentiële schadeveroorzakers in
het spel zijn.1173 Bij al deze te nemen acties kan een toezichthouder ook een
Commissie van Wijzen en/of de minister proberen in te schakelen.1174 Op
informele basis kan een toezichthouder op deze wijze actoren tot een schikking
bewegen
die
op
formele
basis
via
toepassing
van
het
handhavingsinstrumentarium niet te bereiken is.
Maar de waarborg van het bereiken van een finaal resultaat kan hiermee
nooit worden bereikt.1175 Het blijft in dit geval voor onder toezicht staande
instellingen een vrije keuze om al dan niet een schikking aan te gaan met
bijbehorende compensatie voor gedupeerde klanten. Om deze reden is het
raadzaam te overwegen een nieuwe bevoegdheid in te voeren voor een
toezichthouder op het gebied van de afwikkeling van zorgplichtclaims. Dit geldt
te meer wanneer er niet door de actoren wordt ingezet op het hanteren van meer
transparantie over klachten. Maar ook wanneer er geen collectieve
actievordering
wordt
ingevoerd
in
de
wet.
Plus
wanneer
financieringsmogelijkheden voor claimorganisaties niet worden uitgebreid. En
wanneer de invoering van een Exclusieve Belangenbehartiger niet wordt
heroverwogen inclusief wanneer de rechten van opt-outers teveel worden
beperkt. De kans dat al de hiervoor genoemde aanpassingssuggesties voor het
1171

Par. 7.2.8 en par. 7.2.9.
Een toezichthouder, zoals de AFM, kan op basis van zijn huidige
handhavingsinstrumentarium al proberen om een zorgplichtclaim te beslechten. De
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de reikwijdte van de toepassing van de te handhaven normen. Hierdoor is de invoering
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afwikkelingssysteem van zorgplichtclaims niet worden overgenomen door de
wetgever acht ik groot. Redenen hiervoor heb ik opgemerkt aan het begin van
paragraaf 1.6 over de onvermijdbaarheid van een publiekrechtelijke
bevoegdheid voor een toezichthouder, vanwege de te ver uit elkaar liggende
normatieve overwegingen van de betrokken actorgroepen1176 met betrekking tot
het overnemen van vele van deze aanpassingssuggesties. In geval van het niet
overnemen van deze, uit de reconstructie van de handelingstheorieën af te lijden,
oplossingen voor de problematiek van zorgplichtclaims, is de invoering van een
formele rol voor een toezichthouder in het afwikkelingssysteem van
zorgplichtclaims een volgens de actoren logisch te noemen en te accepteren stap.
Deze zesde conclusie is gebaseerd op de door actoren in het speelveld gewenste
finaliteit en het daarin verdisconteerde algemene belang (eerlijke verdeling van
gelden) dat op een andere manier niet kan worden bereikt. Hierdoor is de kans
op het ontstaan van claimrisico’s evident te noemen.1177 Deze conclusie is mede
gebaseerd op de kritiek die door zowel deelnemers aan mijn onderzoek, als ook
de Raad voor de Rechtspraak (Rvdr) is geuit op het toekennen van een
vergelijkbare bevoegdheid aan een rechter.1178 De gedeelde kritiek bestond
onder meer uit het feit dat een rechter zich dient te baseren op datgene wat de
procespartijen aandragen. Daarin wordt vaak het algemeen belang dat juist
speelt bij de afwikkeling van zorgplichtclaims gemist. Ook zijn zorgplichtclaims
weerbarstig en complex van aard met als gevolg hoge kosten voor het beslechten
ervan voor de financier van de rechterlijke organisatie: de Nederlandse Staat.
Ten slotte mist de rechter voor een adequate uitoefening van de beoogde
bevoegdheid de nodige expertise en vaardigheden1179 en bestaan er
rechtstatelijke bezwaren tegen het oppakken van een rol met doorzettingsmacht
door een rechter wanneer deze net als een toezichthouder de gewenste
‘geslotendeurenstrategie’ hanteert.1180 Kortom: omdat een rechter de door
actoren gewenste doorzettingsmacht met betrekking tot het finaal dwingen te
beslechten van zorgplichtclaims niet op zich kan nemen, ligt deze rol op het
bord van de toezichthouder. Daar kan nog aan worden toegevoegd dat in het ligt
van het denken in de schade- en schandeculturen, door de samenleving van een
toezichthouder steeds meer actie op het gebied van het zowel voorkomen als het
(mee helpen) beslechten van zorgplichtclaims wordt verlangd.1181 Actoren in het
speelveld hebben hiermee te ‘dealen’ en/of kunnen hier ook dankbaar ‘gebruik’
van maken. Gebruik kunnen zij bijvoorbeeld van een toezichthouder zijn
handelen maken, via de kennis die een toezichthouder heeft van de vormgeving
1176
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en werking van financiële producten en dienstverlening met bijbehorende
zorgplichten. Maar ook past het toekennen van een publiekrechtelijke
bevoegdheid aan een toezichthouder bij de door iedere actor gedeelde
normatieve overweging dat de beslechting van een zorgplichtclaim een
maatschappelijk vraagstuk betreft over een eerlijke verdeling van gelden onder
grote groepen mensen in de samenleving.1182 Een dergelijk vraagstuk kan niet
gemakkelijk via een privaatrechtelijke weg worden afgewikkeld. Zo’n weg kan
namelijk niet zowel de door actoren gewenste en voor de nodige stabiliteit
noodzakelijke ‘geslotendeurenstrategie’ waarborgen, als een eerlijke verdeling
bewerkstelligen voor iedere betrokken groep uit de samenleving. Een
toezichthouder kan daarentegen deze twee vereisten wel in de totstandkoming
van een overeenkomst voor beslechting van een zorgplichtclaim meenemen.
Ook kan een toezichthouder de door vele actoren gewenste maatwerk op macro
niveau of categorisering van zorgplichtclaims (laten) toepassen.1183 Dit kan hij
doen via het geven van een aanwijzing aan de betreffende onder toezicht staande
instellingen en/of via het (laten) inhuren van externe experts op dit gebied. Ook
kan een toezichthouder eigen expertise mogelijk op dit gebied inbrengen in het
eindresultaat. Verder kan nog worden genoemd dat een publiekrechtelijke
bevoegdheid voor een toezichthouder de angst voor een verdere ontwikkeling
van een zogenaamde claimcultuur in Nederland onder met name financiële
ondernemingen kan helpen wegnemen.1184 Het wegnemen van de angst voor het
zich verder uitkristalliseren van een met Amerika vergelijkbare claimcultuur kan
een toezichthouder bewerkstelligen via het voeren van onderhandelingen met
claimorganisaties en het bevorderen van een snelle schikking waarin iedereen
zich kan vinden. Dit proces kan sneller en met minder kosten gepaard gaan dan
de weg van beslechting van zorgplichtclaims via de rechterlijke organisatie of
het Kifid.1185
Over een nadere invulling van een formele bevoegdheid voor een
toezichthouder op het gebied van zorgplichtclaims zijn de deelnemers aan het
onderzoek het niet eens geworden. Wel is een grote groep, die voorstander is
van de toekenning van een specifiek op zorgplichtclaims gebaseerde
bevoegdheid aan een toezichthouder, ook voorstander van de invoering van een
soort compensatiebevoegdheid.1186 Deze bevoegdheid komt globaal neer op het
via een aanwijzing kunnen dwingen van een onder toezicht staande instelling
om binnen een bepaalde termijn over te gaan tot het compenseren van klanten
met schade die is opgelopen door de aanschaf of het afnemen van gebrekkige
1182

Par. 7.2.8.
Par. 7.2.6.
1184
Par. 7.2.2.
1185
Par. 6.5.4.1.
1186
Par. 6.5.4.1 en par. 6.5.4.2. sub a. Zie in deze paragrafen de overlap tussen de genoemde
actorgroepen in voetnoot 635 en voetnoot 647.
1183
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producten en/of diensteverlening. Inspiratie voor een concrete vormgeving van
een compensatiebevoegdheid werd door de deelnemers geput uit de
bevoegdheden van de Securities and Exchange Commission (SEC) uit de
Verenigde Staten, de Central Bank of Ireland (CBI) en de bevoegdheden van de
Financial Conduct Authority (FCA) uit Engeland en Wales. Ook is door de
deelnemers gewezen op het mogelijk adapteren van de mogelijkheid die in de
Verenigde Staten bestaat met betrekking tot het creëren van een limited fund via
het volgen van een Mandatory class action van Rule 23(b)(1)(B) –
procedure.1187
Gezien de door de actoren gewenste snelheid, controle en finale sluiting van
een zorgplichtclaim in combinatie met de uit een reconstructie van de
handelingstheorieën van deelnemers aan het onderzoek gedestilleerde
normatieve overwegingen, is het noodzakelijk om een strikte
reikwijdteafbakening voor een compensatiebevoegdheid te creëren. Een
voorbeeld van zo’n strikte reikwijdteafbakening is lid 3 van artikel 4:24a Wft.
De AFM kan de algemene zorgplicht slechts effectief toepassen via het geven
van een aanwijzing ex artikel 1:75 Wft in geval van evidente misstanden die het
vertrouwen in de financiële dienstverlener of in de financiële markten kunnen
schaden. Alleen door middel van het invoeren van een strikte
reikwijdteafbakening van een eventuele compensatiebevoegdheid kan veelal
tegemoet gekomen worden aan de door actoren genoemde normatieve
elementen
die
acceptatie
voor
de
totstandkoming
van
een
compensatiebevoegdheid belemmeren maar ook wenselijk achten. Aanhangers
van normatieve overwegingen zoals het behoud van partijautonomie1188 kunnen
de bevoegdheid accepteren omdat hen overwegend de vrijheid blijft gegund om
op basis van onderlinge overeenstemming en/of door middel van het voeren van
een collectieve actieprocedure tot compensatie voor gedupeerde klanten over te
gaan. Deze aanhangers wensen ook in geval van de aanwezigheid van
claimrisico’s een meer op basis van het algemeen belang en achter gesloten
deuren vormgegeven afwikkelingsresultaat.1189 Dit resultaat kan, zoals eerder
aangegeven, alleen worden bereikt via een publiekrechtelijk vormgegeven
compensatiebevoegdheid voor een toezichthouder.1190 Een resultaat waarin het
maatschappelijk belang is verankerd bestaat uiteindelijk uit een voor iedere actor
(direct en indirect betrokken bij de afwikkeling van zorgplichtclaims) zo
optimaal mogelijk en eerlijk vormgegeven resultaat dat in balans staat ten
opzichte van de belangen van de andere stakeholders. Op deze wijze kan

1187

Par. 6.5.4.2.
Par. 7.2.7.
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Par. 7.2.8.
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Par. 6.5.4.2. sub a.
1188
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worden voorkomen dat een bepaalde actorgroep via een ‘te grote greep uit de
kas’ de belangen van de andere actorgroepen teveel beschadigd.1191
Voor alle gevallen die buiten de reikwijdte van de betreffende bevoegdheid
zullen vallen is het raadzaam dat de toezichthouder de gewenste progressiviteit
en creativiteit toont bij het hanteren van het huidig handhavings- en
beïnvloedingsinstrumentarium.1192 Hierbij dient een toezichthouder de nodig
lef1193 te tonen en expertise1194 zich eigen te maken om een zorgplichtclaim op
basis van zijn huidige bevoegdheden af te wikkelen. Een toezichthouder dient in
dit geval via de inzet van zijn huidige handhavingsinstrumentarium en
beïnvloedingsstrategieën, al dan niet door middel van het bewandelen van een
gerechtelijke procedure, de exacte reikwijdte en toepassing ervan vast te stellen.
Op basis van een mogelijke evaluatie van de compensatiebevoegdheid kan de
hierin opgenomen reikwijdtebepaling weer worden aangepast aan de wensen en
behoeften vanuit de praktijk die zijn gevormd op basis van zowel de toepassing
van de in het bestuursrecht verankerde compensatiebevoegdheid als de
toepassing van het huidig handhavings- en beïnvloedingsinstrumentarium van
een toezichthouder.

1191

Zie voor een vergelijkbare discussie de pensioendiscussies zoals:
http://edwesterhout.nl/index.php/het-generatieconflict-bij-het-pensioen/,
(laatst gecontroleerd op 2 juni 2017) en http://nos.nl/nieuwsuur/artikel/2136652-oudversus-jong-is-er-sprake-van-een-generatieconflict.html, (laatst gecontroleerd op 2 juni
2017).
1192
Par. 6.5.
1193
Par. 5.2.4.1. Met de term ‘lef’ bedoel ik het accepteren van de kans om gezichtsverlies te
leiden, het ondernemen van actie ondanks dat er mogelijke risico’s aan vastzitten, en het
durven te boekstaven van inzichten en deze te combineren met nieuwe inzichten die
afwijken van (en zelfs ingaan tegen) de gevestigde orde. Zie Van Hattum & Loeber
2015, p. 330. Met de term ‘lef’ wil ik ook aansluiten op Kant 1784 (vertaling digitaal),
p. 2. Te vinden via:
https://verbodengeschriften.nl/pdf/Beantwoording%20van%20de%20vraag%20Wat%
20is%20Verlichting.pdf (laatste geraadpleegd op 28 juni 2017). Kant spreekt over de term
‘lef’ in zijn geschriften over de verlichting. Hij duidt verlichting aan als het afleggen van
de mens van zijn, aan zichzelf te wijten, onmondigheid. Onmondigheid is het
onvermogen, zonder leiding van anderen, van het eigen verstand gebruik te maken. Die
onmondigheid van de mens is aan zichzelf te wijten, wanneer de oorzaak ervan niet aan
een gebrek van het verstand, maar aan besluiteloosheid en gebrek aan moed ligt, om
zonder leiding van anderen van het verstand gebruik te maken. Sapere aude! (durf te
weten!) Heb zelf het lef van je eigen verstand gebruik te maken! is dus het motto van de
verlichting.
1194
Par. 5.2.2.3 sub b en par. 6.6.2.
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8.6.4

Een optimaal opererende professional in het speelveld van de
afwikkeling van zorgplichtclaims

8.6.4.1

Het waarborgen van voldoende expertise in de organisatie van
financiële ondernemingen en toezichthouders
Om aan de in de vorige paragrafen voorgestelde aanpassingen in het systeem te
kunnen voldoen dienen volgens de deelnemers aan mijn onderzoek verder alle
actorgroepen voldoende kennis en ervaring (‘expertise’) op het gebied van het
afwikkelen van zorgplichtclaims te verankeren in hun organisatie.1195 Tevens
moet daarbij gedacht worden aan het verankeren van expertise op het gebied van
het kunnen ontdekken en analyseren van claimrisico’s. Onder deze expertise
vallen kennisgebieden zoals risicomanagement, productontwikkeling, dataanalyse, gedragseconomie en bijvoorbeeld het faillissementsrecht. Wanneer het
verankeren van de benodigde expertise niet gebeurt, worden suboptimale
resultaten bereikt bij de afwikkeling van zorgplichtclaims.1196 In de huidige
praktijk ebt volgens de deelnemers aan mijn onderzoek expertise op het gebied
van de afwikkeling van zorgplichtclaims te snel weg of wordt zij
ondergewaardeerd of niet goed genoeg in een organisatiestructuur verankerd,
zodat het niet adequaat genoeg kan bijdragen aan een optimaal te behalen
resultaat.1197 Deelnemers aan mijn onderzoek hebben hierop aangegeven
aanpassingen te willen zien in ten eerste de organisatiestructuren en processen
van de actoren in het afwikkelingssysteem. Ten tweede aan de daaraan gelieerde
groeimogelijkheden binnen die organisaties voor experts op het gebied van
zorgplichtclaims en ten derde de daaraan gekoppelde voor het signaleren en
kunnen beoordelen van claimrisico’s noodzakelijke expertisegebieden.1198 De
groeimogelijkheden dienen zowel in functie (inzetbaarheid en zichtbaarheid bij
besluitvorming) als salaris te worden vormgegeven.1199
8.6.4.2

De aanpassing van huidige toezichtstrategieën en de
totstandkoming van output afspraken bij financiële
ondernemingen
Op basis van de in de vorige paragraaf aangegeven noodzaak die de deelnemers
aan mijn onderzoek hebben aangegeven om expertise beter te waarborgen bij de
afwikkeling en het voorkomen van zorgplichtclaims kom ik op een daaraan
gekoppeld onderwerp: dat van een te hanteren toezichtstrategie. Voor het
adequater kunnen benutten van de mogelijkheden die experts bieden met
1195

Par. 5.2.2.3 en par. 6.6.
Par. 5.2.2.3., par. 5.3 en par. 6.6.1.
1197
Par. 5.2.2.3.
1198
Par. 6.6.2.
1199
Par. 6.6.2 en par. 6.7.4.
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betrekking tot het signaleren, analyseren en de omgang met claimrisico’s en
zorgplichtclaims, is het in geval van een toezichthouder (in casu specifiek de
AFM), noodzakelijk om kritisch daarnaar te gaan kijken.1200 Deze conclusie
baseer ik op een koppeling van inzichten die ik heb opgedaan uit de lezing van
wetenschappelijke literatuur over toezichtstrategieën, risicomanagement en de
omgang met professionals op de werkvloer met inzichten op basis van de
reconstructie van handelingstheorieën van deelnemers aan mijn onderzoek.1201
De AFM hanteert de Sparrow-methode bij de keuze hoe en wanneer te opereren.
Volgens deze methode moet het toezicht analytisch en conceptueel aangepakt
worden: eerst moet een analyse worden gemaakt van wat er in een sector (een
toezichtsdomein) aan de hand is, daarbinnen worden risicoanalyses gemaakt
waarmee prioriteiten gedefinieerd en gekozen worden, waarna de organisatie
daar naar kan worden ingericht (Scanning, Analysis, Response, Assessment). De
risicoanalyses behoren onderdeel te zijn van de communicatie met de sector en
het streven naar een gedeelde duiding van de risico’s behoort aan concrete
uitvoerende activiteiten vooraf te gaan. (‘Make Problemsolving an operational
method for the working on the world, not a managerial method for working on
the organization’). Bij de probleemgerichte benadering hoort nauwkeurige
aandacht voor criteria waarmee resultaten beoordeeld kunnen worden. Deze via
kwantitatieve methodes en op het proces gebaseerde uit te voeren
toezichtsmethodiek is 10 jaar lang in Nederland omarmt. Dit onder andere
omdat Sparrow heeft aangetoond dat tussen de omvang en intensiteit van
handhaving en de ontwikkeling van de te handhaven problemen een zwakke
relatie bestond. Handhaving is duur en dus werden andere en effectievere
methoden om onder toezicht staande instellingen te bewegen zich conform de
wet te gedragen omarmt. Maar het risicogestuurde toezicht van Sparrow kent
vele nadelen zoals het doodslaan van de waarde van een noodzakelijke expert
zoals door Power nader toegelicht. Doordat de kennis en ervaring van een expert
onvoldoende wordt meegenomen in het risicogestuurde toezicht (er wordt te
weinig of ineffectief naar experts geluisterd), kunnen belangrijke risico’s
worden gemist zoals de Rentederivatenaffaire heeft aangetoond.1202
Om voor het bereiken van een goed resultaat het daarvoor noodzakelijke
kritisch en creatieve denken van experts niet teveel te beknotten dient deze wijze
van denken beter te worden ingepast in de door de AFM gehanteerde processen
voor de totstandkoming van resultaten. Ook dient de input van experts niet te
worden beknot omdat hun output meetbaar moet zijn of moet passen in
kwantitatieve onderzoeksmodellen. Het is anders namelijk te gemakkelijk voor
een toezichthouder en met name het daar binnen opererende management, om de
1200
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resultaten van deze modellen naar de hand te zetten. Power geeft daarom aan dat
bedrijven en overheden, waartoe een toezichthouder ook behoort, zich meer
moeten opstellen als laboratoria in plaats van als verzekeringsmaatschappijen.
Op deze wijze kan een organisatie in geval van een affaire adequater rekenschap
geven en verantwoording afleggen van haar eventuele betrokkenheid bij het
ontstaan ervan. Dit vanwege de behoefte hieraan vanuit de samenleving.
Juridisch gezien is zij dan vervolgens gevrijwaard1203 van eventuele
aansprakelijkheden.1204 Begrip voor eventueel falen van de toezichthouder zal
op deze wijze eerder worden verkregen dan via het ontkennen van falen of het
summier erkennen ervan zonder aanpassingen van de organisatiestructuur te
openbaren en het versneld doorvoeren van oplossingen voor de ontstane
problematiek.1205 De kans op imagoverlies kan via openheid of het toepassen
van transparantie en een duidelijke en goed gefundeerde argumentatie van
gemaakte keuzes ook verminderen omdat deze transparantie als een grote
gedeelde waarde in de samenleving kan worden beschouwd.1206

8.6.4.3

Het waarborgen van voldoende expertise onder rechters en
advocaten
Naast een toezichthouder, bank en verzekeraar moet volgens de actoren in het
afwikkelingsysteem van zorgplichtclaims ook de rechterlijke organisatie en de
Orde van Advocaten een bijdrage leveren aan het verbeteren van de afwikkeling
van deze claims. Zij dienen meer specialistische kennis onder rechters en
advocaten op het gebied van de werking van financiële markten in het algemeen,
en van zorgplichtclaims in het bijzonder te waarborgen.1207 Dat het waarborgen
van expertise op het terrein van de rechter en de advocaat een bijdrage levert aan
verbetering van de kwaliteit en efficiëntie van de rechtsgang, is aangetoond door
Van Velthoven in 2005. Uit zijn bevindingen blijkt dat er een aantoonbaar
verband bestaat tussen een hoogwaardige juridische infrastructuur en
economische groei. In een land waar eigendomsrechten goed worden beschermd
en contracten worden nageleefd, wordt meer geïnvesteerd. Een goede
rechtspraak (en daarmee ook het waarborgen van expertise op het gebied van
zorgplichtclaims binnen de rechtspraak) – hetgeen een wisselwerking tussen een
1203

Door invoering van de Wet aansprakelijkheidsbeperking DNB en AFM is de
aansprakelijkheid van DNB en de AFM beperkt tot gevallen waarin schade is veroorzaakt
doordat zij in belangrijke mate met opzet of grove schuld hebben gehandeld ex art. 1:25d
Wft.
1204
Mits ook onderzoek is gedaan naar onzekere risico’s. Als er desondanks toch schade
ontstaat kan die als overmacht worden aangemerkt wanneer er kan worden aangetoond dat
de verplichting om zich te vergewissen van de mogelijke bekende en onzekere risico’s
van het handelen adequaat is vervuld. Aldus WRR in WRR Rapport 2013, p. 125.
1205
Par. 5.2.2.3 sub b.
1206
Par. 3.5 en par. 5.2.2.3 sub b.
1207
Par. 5.2.2.3 sub a en par. 6.6.3.1.
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geschilbeslechter en een advocaat vereist – draagt bij aan een goed
vestigingsklimaat.1208 De volgende opties zijn door deelnemers in mijn
onderzoek genoemd om de benodigde specialistische kennis en ervaring op het
gebied van zorgplichtclaims te verdisconteren in een oordeel van een rechter en
in de strategie inclusief de processtukken van advocaten:1209
(i)
(ii)
(iii)
(iv)

Samenwerking tussen rechters onderling
Het accepteren van meer onderlinge hiërarchie
Het oprichten van een speciale kamer voor de afwikkeling van
privaatrechtelijke financiële geschillen en
Door het beter en meer inwinnen van de benodigde expertise
anderszins.

De door actoren gewenste aanscherping van de samenwerking tussen rechters
met betrekking tot zorgplichtclaims betekent dat een rechter in eerste aanleg
zich zoveel mogelijk moet committeren aan een uitspraak op zijn zaak door een
uitspraak van het Gerechtshof op een vergelijkbare casus. Verder is door de
actoren de optie aangedragen met betrekking tot het concreet verankeren van
expertise in een uitspraak van specifiek rechters. Een rechter dient zich in de
ogen van actoren in het afwikkelingssysteem voorafgaande aan een procedure of
doorlopend te laten inlichten door experts. Dat kan bijvoorbeeld wanneer een
toezichthouder tijdens het verloop van een zorgplichtclaimprocedure een
feitenrapport publiceert. Of wanneer een of beide toezichthouders als
deskundigen wordt opgeroepen.1210 Een andere optie ter versterking van de
expertise van geschilbeslechters en advocaten is het verlenen van een amicus
curiae-bevoegdheid1211 aan één of beide toezichthouders – welke rol thans al
bestaat voor de ACM wanneer naar haar inzicht het (materiële)
mededingingsrecht onjuist wordt uitgelegd en/of wordt toegepast. Deze
bevoegdheid van de ACM kent haar grondslag in artikel 15 lid 3 van de
Verordening (EG) nr. 1/2003 en is in de Nederlandse wetgeving
geïmplementeerd via artikel 8:45a Algemene wet bestuursrecht (Awb). Naast de
ACM kent ook de Europese Commissie een vergelijkbare bevoegdheid. De
opmerkingen van de ACM en/of de Europese Commissie zijn adviserend voor
de rechter en niet bindend. In het geval van zorgplichtclaims lijkt het gezien de
omschrijving van de wettelijke taak van de AFM logisch om een dergelijke
(maar niet geheel vergelijkbare)1212 bevoegdheid in eerste instantie aan de AFM
1208

Par. 6.6.3.1. sub c.
Par. 6.6.3.
1210
Par. 6.5.2 sub a.
1211
Par. 6.5.4.1. sub d.
1212
Omdat de bevoegdheid in het geval van zorgplichtclaims niet vanuit het Europese recht in
de Nederlandse wet- en regelgeving behoeft te worden geïmplementeerd, kan de
1209
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toe te kennen. De AFM kan dan wanneer zij de tijd daarvoor rijp acht, haar
zienswijze over een bepaalde inhoudelijke kwestie behorende bij een
zorgplichtclaim geven aan een geschilbeslechter en de betrokken procespartijen.
De zienswijze kan betrekking hebben op de productvormgeving of
dienstverlening en daarbij behorende zorgplichtinvulling.1213 De zienswijze kan
echter ook bestaan uit de resultaten van een onderzoek naar de verwevenheid
van een procespartij met andere financiële ondernemingen en naar een causaal
verband tussen het toekennen van een bepaalde compensatienorm en instabiliteit
binnen de financiële sector als geheel.
De discussie over een verbetering van de samenwerking tussen rechters
heeft, zoals ik in paragraaf 6.6.3.1 sub c heb aangegeven, tot op heden
geresulteerd in het voorstel om, zoals ook door deelnemers aan mijn onderzoek
is aangedragen, een speciale kamer in Amsterdam voor de afwikkeling van
privaatrechtelijke financiële geschillen op te richten. Het voorstel concentreert
civiele geschillen over het verlenen van een beleggingsdienst, het verrichten van
een beleggingsactiviteit of het aanbieden van effecten aan het publiek in de zin
van artikel 5:1 Wft bij de rechtbank Amsterdam. De totstandkoming van deze
speciale kamer was in eerste instantie beoogd op 1 juli 2018. Op basis van een
verlaat extra advies van de Raad voor de rechtspraak is de inwerkingtreding van
artikel 1:23a Wft echter voor onbepaalde termijn uitgesteld.1214 De oprichting
van een speciale kamer voor de afwikkeling van privaatrechtelijke financiële
geschillen is hiervoor volgens de deelnemers aan mijn onderzoek essentieel.
Voor een goede afwikkeling van zorgplichtclaims achten zij het echter ook
nodig dat advocaten zich beter specialiseren, medewerkers van hun cliënten met
passende kennis meenemen naar een zitting en niet op elke processlak zout
leggen zodat een proces ook zijn voortgang behoudt.1215

8.7

Aanbevelingen

Op basis van de hiervoor genoemde conclusies kom ik tot de volgende
aanbevelingen voor alle actoren in het speelveld van het voorkómen en
afwikkelen van zorgplichtclaims. Niet alle aanbevelingen zijn nuttig en/of van
toepassing op alle actoren in het betreffende speelveld. Daarom geef ik per
aanbeveling aan voor welke actoren de aanbeveling exact bedoeld is en/of effect
heeft.

inmengingsoptie voor de Europese Commissie er mogelijk buiten gehouden worden. Dit
kan om politieke redenen wenselijk worden geacht.
1213
Par. 6.5.4.2 sub d.
1214
Par. 6.6. 3.1. sub c.
1215
Par. 6.6.3.
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De eerste aanbeveling die voortvloeit uit de conclusies is bedoeld voor in
eerste instantie de wetgever, maar de aanbeveling is ook relevant voor de AFM,
het Kifid en financiële ondernemingen. Ze kan als volgt worden geformuleerd:
Draag zorg voor meer transparantie inzake klachten en daaraan gekoppelde
mogelijk
uitgekeerde
schadevergoedingen,
compensaties
en/of
coulancevergoedingen. Dit kan op verschillende manieren:
a)
Verplicht financiële ondernemingen zoals banken, verzekeraars en
adviseurs om openheid te geven over het aantal, de soort en het
verloop van klachten over financiële producten en dienstverlening. Dit
kan bijvoorbeeld op een centrale plaats, zoals een website. De AFM
kan op de naleving hiervan toezien via artikel 4:17 Wft met nadere
specificatie van de norm in het BGfo hoofdstuk 7. Ook dienen
geschilbeslechtingsorganisaties zoals het Kifid en de rechterlijke
organisatie alle uitspraken en informatie over het verloop van het
proces van een aanhangige zaak te publiceren op een toegankelijke
website. Zij dienen tevens meer aandacht te besteden aan hun
naamsbekendheid (met name het Kifid) en de rol die zij kunnen spelen
bij de beslechting van zorgplichtclaims voor consumenten en kleinzakelijke partijen. Verder dient zo duidelijk mogelijk aandacht te
worden besteed aan het bestaan van de geschilbeslechtingsorganisaties
door financiële ondernemingen en de AFM. Ten slotte dient op voor
een gedupeerde klant toegankelijke wijze door deze organisaties te
worden gewezen op de mogelijkheden om een klacht en/of een
vordering in te dienen en dient er uitleg te worden gegeven over het
verloop van het proces met (een schatting van de) bijbehorende
kosten. Uiteraard is het raadzaam om gezamenlijke afspraken te
maken wie welke informatie exact aangeeft en of en hoe er naar elkaar
verwezen kan worden zodat onnodige overlap van en/of verwarring
met betrekking tot de informatie door een gedupeerde klant kan
worden voorkomen.
b)
Geef de AFM een vergelijkbare bevoegdheid en taak als de Spaanse
toezichthouder CNMV. Deze bevoegdheid en taak houdt in om
jaarlijks een feitenrapportage op te stellen en te publiceren met als
doel het waarborgen van voldoende transparantie over klachten en
daaraan gekoppelde mogelijk uitgekeerde schadevergoedingen,
compensaties
en
coulancevergoedingen
(‘klachten’).
De
feitenrapportage dient in ieder geval de informatie te bevatten zoals is
weergegeven van sub a) tot en met f) in de toelichting op de eerste
conclusie in paragraaf 8.6.1.
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De conclusie dat een adequate afwikkeling van zorglichtclaims, zoals de
actorgroepen dat allen wensen in de zin van sneller, meer gecontroleerd en met
de waarborg van een finaal resultaat, neerkomt op een mix van privaat- en
publiekrechtelijke afwikkelingsmethoden, leidt tot aanbevelingen die een
uitwerking vormen van de drie globale door deelnemers aan mijn onderzoek
gedragen oplossingsrichtingen zoals ik nader heb toegelicht in hoofdstuk 6. Ten
eerste volgen hieronder aanbevelingen voor het geven van meer armslag aan
claimorganisaties.
De tweede aanbeveling is bedoeld voor de wetgever en betreft het toestaan
van een collectieve schadevorderingsactie door middel van het schrappen van
artikel 3:305a lid 3 BW.
De derde aanbeveling is zowel bedoeld voor de wetgever, als voor de Orde
van Advocaten, de claimorganisaties en rechtsbijstandverzekeraars. Ze kan als
volgt worden geformuleerd: Breid financieringsmogelijkheden voor
claimorganisaties uit zoals het mogelijk maken van de toepassing van no-cureno-pay door advocaten die zich bezig houden met het behartigen van collectieve
belangen op het gebied van zorgplichtclaims. Maar ook door het mogelijk
maken van het inzetten van rechtsbijstandsverzekeraars in plaats van slechts
advocaten bij gebruikmaking van het wettelijk kader voor afwikkeling van
zorgplichtclaims.
Een vierde aanbeveling voor het geven van meer armslag aan
claimorganisaties is bedoeld voor de wetgever, toezichthouders en
claimorganisaties. De inhoud van deze aanbeveling heb ik als volgt opgesteld:
Zorg voor het waarborgen van het centraal stellen van het klantbelang door
claimorganisaties door middel van het oprichten van een onafhankelijke en
sector overstijgend opererende claimtoezichthouder. Deze toezichthouder dient
zowel toezicht te houden op de markttoegang en de doorlopende activiteiten van
claimorganisaties. De financiering van deze toezichthouder dient op een zelfde
basis te geschieden als die van de AFM (financiering door de onder toezicht
staande instellingen zelf).
Een vijfde aanbeveling hoort bij het proces van de opstelling van het
wetsvoorstel motie Dijksma en gaat over de Exclusieve Belangenbehartiger die
daarin wordt overwogen om in het Nederlands wettelijk kader voor de
afwikkeling van zorgplichtclaims op te nemen. Op basis van de conclusies kom
ik met betrekking tot de mogelijke invoering door de wetgever van deze
Exclusieve Belangenbehartiger tot de volgende aanbeveling voor de wetgever:
Herzie de in het wetsvoorstel motie Dijksma aangegeven invoering van een
Exclusieve Belangenbehartiger. In ieder geval wanneer de vierde aanbeveling
wordt overgenomen. Dit omdat een claimtoezichthouder hetzelfde effect zal
laten zien als de invoering van een Exclusieve Belangenbehartiger. Een
claimtoezichthouder zal al grotendeels het kaf van het koren scheiden waardoor
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er minder claimorganisaties voor de oplossing van dezelfde problematiek zich
op de markt zullen gaan begeven. Maar ook in geval de vierde aanbeveling niet
wordt overgenomen dient de invoering van een Exclusieve Belangenbehartiger
te worden heroverwogen omdat de invoering ervan de gezonde werking van
concurrentie kan belemmeren waardoor vernieuwing, kostenverlaging en het
tegengaan van kartelvorming onvoldoende plaats kunnen vinden.
Een zesde aanbeveling heeft betrekking op het effect dat met het geven van
meer armslag aan claimorganisaties door de deelnemers aan het onderzoek is
beoogd: het bevorderen van de totstandkoming van een collectieve schikking
tussen de betrokken actoren in het speelveld van zorgplichtclaims. Voor het
behalen van een dergelijk effect is naast het toekennen van een collectieve
schadevordering
en
het
creëren
of
toestaan
van
meer
financieringsmogelijkheden voor claimorganisaties ook een beperking nodig van
de groep opt-outers. Op basis van de conclusies in paragraaf x kan ik de
volgende aanbeveling voor de wetgever daarvoor geven: Beperk de huidige
rechten van opt-outers bij hun keuze om wel of niet te kiezen voor aansluiting
bij een (potentieel) collectieve schikking niet (te veel). Probeer de omvang van
de groep opt-outers echter te beperken via de toepassing van
gedragseconomische inzichten welke bijvoorbeeld ook worden toegepast voor
reclamedoeleinden.
De volgende twee aanbevelingen vormen, naast de aanbevelingen met
betrekking tot de vergroting van de macht van claimorganisaties, ook een
concrete uitwerking van de conclusies die voortvloeien uit de drie globale door
deelnemers aan mijn onderzoek gedragen oplossingsrichtingen, zoals ik nader
heb toegelicht in hoofdstuk 6. Deze aanbevelingen zien op de door actoren
gedeelde oplossingsrichting die kan worden omschreven als het bevorderen van
een progressief en creatief opererende toezichthouder bij het voorkomen en
afwikkelen van zorgplichtclaims. Een zevende aanbeveling, die is bedoeld voor
de AFM en ten dele ook voor DNB, kan als volgt worden omschreven:
Accepteer en pak als AFM een rol op bij het voorkomen en afwikkelen van
zorgplichtclaims. Bij het uitvoeren van de rol dient de AFM zich op basis van
het huidig wettelijk kader progressief en creatief op te stellen door:
a)
b)
c)

Op zorgvuldig gekozen momenten een rapport publiek te maken over
gebreken in bepaalde producten en/of diensteverlening.
Het afdwingen, controleren en/of mogelijk bijsturen van
productherstelacties.
Het toetsen van de inhoud en het hebben van een IKP
(klachtenafwikkelingsproces) bij financiële ondernemingen en het zo
nodig bijsturen ervan.
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Het toepassen van een evaluator-achtige rol al dan niet tezamen met DNB en/of
een Commissie van Wijzen wanneer er zich claimrisico’s voor dreigen te doen
of al voordoen en private partijen niet binnen een redelijke termijn tot
overeenstemming voor de afwikkeling van een zorgplichtclaim komen.
Een achtste aanbeveling, die voortvloeit uit de conclusies, is specifiek voor
de wetgever bedoeld en relevant voor de AFM. Het betreft de aanbeveling om
een bevoegdheid toe te kennen aan de AFM, op basis waarvan de AFM, via het
geven van een aanwijzing, partijen kan dwingen om te schikken. De
totstandkoming van de schikking dient plaats te vinden op basis van een vooraf
vastgestelde termijn en met goedkeuring van de AFM met betrekking tot het uit
te keren compensatiebedrag per categorie gedupeerde klant. De aanbeveling
mag slechts worden gegeven in geval van de aanwezigheid van een
zorgplichtclaim met claimrisico’s. De AFM mag in haar aanwijzing
productherstelacties meenemen en verdisconteren in een gewenst eindresultaat
(met betrekking tot een schikking). De bevoegdheid dient verder aan de
volgende aanvullende vereisten te voldoen:
a)

b)

c)

d)

Het gehele proces van totstandkoming van de inhoud van de schikking
dient achter gesloten deuren plaats te vinden, in verband met de
aanwezigheid van koersgevoelige en concurrentiegevoelige
informatie. Het proces van schikken dient in eerste instantie zelf door
de betreffende potentiële veroorzakers van de schade in samenwerking
met al dan niet betrokken claimorganisaties en mogelijk nog andere
betrokken actorgroepen te worden bewandeld.
Een toezichthouder kan op elk moment van het proces van
afwikkeling, bij de uitoefening van zijn bevoegdheid, voor de controle
op en begeleiding van de betrokken actorgroepen, de medewerking
inroepen van een daarvoor speciaal aangewezen Commissie van
Wijzen.
De totstandkoming en inhoud van de aanwijzing inclusief de
begeleiding van de AFM bij de totstandkoming en uitwerking van de
schikking dient vooraf te worden verantwoord aan DNB via het
vragen om advies (niet bindend).
De totstandkoming en inhoud van de aanwijzing inclusief de
begeleiding van de AFM bij de totstandkoming en uitwerking van de
schikking dient achteraf te worden verantwoord aan de Tweede
Kamer.

De reikwijdte van deze zogenaamde compensatiebevoegdheid dient te worden
gebaseerd op het niet binnen redelijke termijn kunnen oplossen van het
zorgplichtclaimgeschil door de markt zelf en/of wanneer er sprake is van in hoge
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mate van waarschijnlijkheid aanwezige of het zich nog voor kunnen doen van
claimrisico’s.
Om aan de beoogde resultaten via de invoering van de vorige gegeven
aanbevelingen te kunnen voldoen, zijn er ten slotte, zoals ik in de conclusies heb
aangegeven, ook aanpassingen nodig in het opereren van de binnen de actoren
functionerende professionals en de voor hun opereren noodzakelijke
organisatiestructuur en/of te hanteren strategieën. Aanbevelingen die op dit
onderwerp voortvloeien uit de conclusies betreffen ten eerste een negende
aanbeveling bedoeld voor financiële ondernemingen en toezichthouders. Deze
kan als volgt worden geformuleerd: Draag als financiële onderneming1216 en
toezichthouder zorg voor de waarborg van voldoende expertise binnen de
organisatie op het gebied van zorgplichtclaims en voor het voorkomen,
signaleren en oplossen van claimrisico’s belangrijke expertise gebieden zoals
productontwikkeling, risicomanagement, gedragseconomie en de wisselwerking
tussen het publiek- en het privaatrecht. Hiervoor dienen de volgende
veranderingen te worden doorgevoerd:
a)
b)

c)

Het bieden van een vergelijkbaar groeipad voor experts met dat van
managers.
Het meenemen van experts naar besluitvormingsoverleggen en/of het
op gelijkwaardige wijze verdisconteren van adviezen van experts en
managers bij te nemen besluiten op hoog niveau.
Het opstellen van projectteams op basis van experts en medewerkers
uit verschillende disciplines met betrekking tot het voorkomen,
signaleren en oplossen van claimrisico’s en zorgplichtclaims in het
algemeen.

Een tiende aanbeveling behorende bij de optimalisering van de professional
binnen alle actorgroepen in het speelveld van zorgplichtclaims is bedoeld voor
de AFM en eventueel ook DNB en de betrokken financiële ondernemingen. Ze
betreft onder andere de invoering van een andere toezichtstrategie of in eerste
instantie het doen van onderzoek naar het hanteren van een vernieuwende
strategie in de nabije toekomst. De aanbeveling is als volgt opgesteld:
Creëer als AFM meer autoriteit en verbeter als AFM, DNB en financiële
ondernemingen gestelde en/of te behalen resultaten door middel van aanpassing
van het gedrag en de organisatiestructuur. Hiervoor dienen de volgende
veranderingen te worden doorgevoerd:

1216

In het kader van mijn onderzoek is deze aanbeveling primair bedoeld voor banken en
verzekeraars, maar zij kan evenzeer van toepassing zijn op grotere adviseurs en
bemiddelaars.
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a)

b)

c)
d)

Het waarborgen van voldoende expertise binnen de organisatie. Dit
dient te gebeuren door middel van het bieden van een vergelijkbaar
groeipad voor experts met dat van managers en het meenemen van
experts naar besluitvormingsoverleggen.
Ook is voor het waarborgen van voldoende expertise binnen een
toezichthouder het nodig om de Sparrow-strategie van prioriteren en
uitvoeren van toezicht aan te passen of zelfs geheel te verlaten en in te
ruilen voor een meer op de Power-wijze ingevulde toezichtstrategie.
Het doen van actief onderzoek naar onzekere risico’s.
Het tonen van lef1217 door het durven doorhakken van
besluitvormingsknopen op complexe dossiers zoals zorgplichtclaims
en daarbij te varen op de door experts aangedragen en op valideerbare
wijze aangetoonde feiten. Tevens dienen in de media ook minder
prettige boodschappen aan de buitenwereld met een rechte rug te
worden verkondigd via gebruikmaking van een goede feitelijke
onderbouwing. In geval van gemaakte fouten is het aan te bevelen
deze publiekelijk ‘op te biechten’ en de totstandkoming ervan te
plaatsen binnen de juiste context zodat begrip en acceptatie ervoor kan
worden gekweekt in de samenleving. Alleen dan kan er daadwerkelijk
van gemaakte fouten worden geleerd en vindt passende en soms zelfs
noodzakelijke
innovatie
(het
snelste)
plaats.
Aansprakelijkheidsrisico’s zijn marginaal te noemen wanneer fouten
door experts zijn gemaakt en toe te kennen zijn aan de
laboratoriumachtige organisatiestructuur die Power voorstaat.

De waarborg van specialistische kennis en ervaring met betrekking tot
zorgplichtclaims en daaraan gelieerde kennisgebieden is ook van belang voor de
rechterlijke organisatie en de Orde van Advocaten om te bewerkstelligen in hun
organisaties en daarbinnen opererende professionals. Dit kan op basis van een
hieronder opgestelde elfde en twaalfde aanbeveling plaatsvinden: De elfde
aanbeveling betreft het waarborgen als rechterlijke organisatie en Orde van
Advocaten (inclusief in beperktere mate de advocaten en geschilbeslechters zelf)
binnen het afwikkelingssysteem van zorgplichtclaims van voldoende expertise
op het gebied van deze claims door middel van:
a)

b)

1217

Het oprichten van een speciale kamer binnen de rechterlijke
organisatie voor de afwikkeling van privaatrechtelijke financiële
geschillen met een zo ruim mogelijk toepassingsbereik.
Het zich verder specialiseren van betrokken advocaten en het
meenemen van specialistische en met passende kennis op gebied van

Zie voor de invulling van het begrip ‘lef’ bijlage D.
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het geschil medewerkers van een cliënt naar een zitting. Ook dienen
procedures zo min mogelijk te worden verlengd op basis van
procesrechtelijke argumenten. Hier kunnen ook geschilbeslechters aan
bijdragen door op gepaste momenten advies van (door procespartijen
naar een zitting meegenomen of gevraagde) deskundigen in te roepen
en een uitspraak mede op basis van dat advies te baseren in plaats van
een zaak soms versneld afdoen op basis van processuele gronden.
De twaalfde aanbeveling is specifiek bedoeld voor de wetgever en relevant te
noemen voor de AFM. De aanbeveling betreft het toekennen van een amicus
curiae-bevoegdheid aan primair de AFM (met bijvoorbeeld een adviesrol van
DNB) vergelijkbaar met die van de ACM. De AFM kan, al dan niet tezamen met
DNB, op een door haar als autoriteit geacht passend moment een zienswijze
over een bepaalde inhoudelijke kwestie geven behorende bij een zorgplichtclaim
aan de geschilbeslechter en betrokken procespartijen. Daarbij kan het gaan om
de productvormgeving of dienstverlening en daarbij behorende
zorgplichtinvulling. Het kan echter ook een onderzoek betreffen naar de
verwevenheid van een procespartij met andere financiële ondernemingen en een
causaal verband tussen het toekennen van een bepaalde compensatienorm en
instabiliteit binnen een gehele sector.
De reconstructie van de handelingstheorieën van de actorgroepen laat zien
dat een adequate afwikkeling van zorglichtclaims, zoals de actorgroepen dat
allen wensen in de zin van sneller, meer gecontroleerd en met de waarborg van
een finaal resultaat,1218 neerkomt op een mix van privaat- en publiekrechtelijke
afwikkelingsmethoden. De 3 door alle actorgroepen gedeelde globale
oplossingsrichtingen1219 zijn namelijk slechts mogelijk te maken op basis van
deze mix. Hierbij is het creëren van een publiekrechtelijke bevoegdheid voor
een toezichthouder waarschijnlijk onvermijdelijk. Dit omdat het bereiken van
een onder alle betrokken actoren gedragen resultaat op basis van een uitsluitend
privaatrechtelijke afwikkeling een utopie lijkt gezien de teveel uit elkaar
lopende normatieve overwegingen onder actoren buiten maar ook zelfs binnen
een zelfde actorgroep.1220 Het is niet waarschijnlijk te achten dat actoren een
voor het creëren van een goed werkende privaatrechtelijke afwikkeling (met
daarbij een volledige preventieve werking van het aansprakelijkheidsrecht)
gedragen resultaat zullen bereiken. Wel is het mogelijk om een goed werkend
afwikkelingssysteem voor zorgplichtclaims te bereiken via een mix van privaaten publiekrechtelijke afwikkelingsmethoden.

1218

Par. 6.2.
Par. 6.2.
1220
H. 7 en bijlage E.
1219
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8.8

Reflectie en discussie

De assumptie onder bovenstaande analyse is dat de getrokken conclusies kunnen
worden vertaald in maatregelen die kunnen bogen op draagvlak, hoewel niet alle
actoren binnen alle actorgroepen het met alle oplossingen eens zullen zijn. Daar
zijn immers de normatieve overwegingen binnen de actorgroepen te verschillend
voor gebleken. De geconstateerde ‘congruentie’ tussen de opvattingen van de
verschillende betrokkenen over wat concreet wenselijk is om te doen doet
vermoeden dat er voldoende basis is voor het praktisch uitwerken van de
geformuleerde mogelijkheden.1221 Òf dat inderdaad het geval zal zijn, zal
moeten blijken in de praktijk. De proof of the pudding is natuurlijk in the eating.
Naar de mate waarin het beter blijkt te kloppen, is tentatief nòg een conclusie te
trekken, namelijk ten aanzien van de totstandkoming van wet- en regelgeving en
ten aanzien van evaluaties van al ingevoerd beleid ter verbetering ervan en/of
om het effect ervan te meten op basis waarvan het beleid kan worden aangepast.
Deze conclusie betreft het verschil tussen de uitkomst van mijn onderzoek en dat
van de minister van Veiligheid en Justitie met betrekking tot de vormgeving van
beleid voor de afwikkeling van massaclaims waaronder ook zorgplichtclaims
vallen.1222
Dat er verschillen tussen de in dit onderzoek aan het licht gekomen globale
oplossingsrichtingen en het door de minister van Veiligheid en Justitie
ingediende wetsvoorstel bestaan, wordt mogelijk veroorzaakt door de selectie
van de deelnemers die hun wensen voor aanpassingen van het huidig wettelijk
kader mochten doorgeven. Ik heb mijn selectieproces gebaseerd een responsieve
evaluatie. Deze methode kent als doel het verkrijgen van een zo breed mogelijk
draagvlak voor oplossingen van een probleem binnen een specifiek
actorenveld.1223 Hierdoor heb ik geprobeerd te voorkomen dat bij bepaalde
actoren in het speelveld het gevoel van buitensluiting zou ontstaan ten aanzien
van de totstandbrenging van aanpassingen in de afwikkeling van
zorgplichtclaims (praktijk en wettelijk kader). Een gevoel van buitensluiting
onder bepaalde actoren in het speelveld kan in latere instantie leiden tot verzet
tegen de door de wetgever voorgestelde aanpassingen. Het lijkt erop dat het
ministerie van Veiligheid en Justitie niet een dergelijke methode met
bijbehorende selectiecriteria heeft toegepast bij zowel de opstelling van het
concept voorstel van wet, als bij de totstandkoming van het daadwerkelijke
wetsvoorstel op basis van openbaar gemaakte adviezen van een expertgroep. Er
is namelijk in eerste instantie weerstand ontstaan tijdens de consultatiefase van
het wetsvoorstel (voorontwerp) onder bepaalde belangrijke actoren in het
speelveld. Deze weerstand bestond onder andere bij de geschilbeslechters en
1221

Par. 2.1. en par. 2.4.1.
Wetsvoorstel motie Dijksma. Zie hierover meer in par. 4.2.3.2.
1223
Par. 2.3 en par. 2.4.
1222
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claimorganisaties.1224 Publiekelijke weerstand is er met betrekking tot de inhoud
van het wetsvoorstel niet ontstaan. Mogelijk is deze weerstand er wel geweest
achter de schermen omdat niet alle actoren op evenwichtige wijze bij de
totstandkoming van de inhoud van het wetsvoorstel zijn betrokken.1225 Voor het
bereiken van een breed draagvlak onder alle actoren in het speelveld, met
betrekking tot aanpassingen in de praktijk en het wettelijk kader van
zorgplichtclaims, heb ik enkele belangrijke criteria toegepast. Deze criteria zijn
met name het spreken van een van te voren zorgvuldig geselecteerde groep
adviseurs van beleidsbepalers binnen een representatief aantal organisaties uit
het veld naast vertegenwoordigers van brancheorganisaties en de beleidsbepalers
van een financiële onderneming (zoals de CEO’s). Brancheorganisaties dragen
vaak het belang uit van het meest conservatieve lid van die organisaties, en
beleidsbepalers van een financiële onderneming hebben vaak naast het
bedrijfsbelang óók een eigen belang dat een rol speelt bij hun zienswijze op
verandering van beleid, zoals gezichtsverlies of het risico van persoonlijke
(bestuurders-) aansprakelijkheid. Dat ligt juridisch, maar ook vanuit een
communicatieperspectief bezien anders bij de direct daaronder werkende
adviseurs. Eigen belang in de zin van imagoverlies of aansprakelijkheden zijn
hier daarom mogelijk minder aanwezig waardoor het bedrijfsbelang bij hen op
een zuiverder wijze naar voren komt dan bij een directe beleidsbepaler het geval
is.1226 Verder moet voor het bereiken van voldoende draagvlak met betrekking
tot het resultaat van een evaluatie1227 zoveel mogelijk transparantie worden
toegepast. Deze transparantie dient te zien op de aard van de deelnemers, de
keuzes met betrekking tot de gekozen reikwijdte bij de selectie van de
deelnemers en het evaluatieproces zelf. Hierbij dient zoveel mogelijk openbare
verantwoording te worden afgelegd over wie, hoe en wanneer is gevraagd met
betrekking tot zijn of haar zienswijze over de betreffende materie.1228 Op basis
van bovenstaande kom ik tot de dertiende en laatste aanbeveling. Deze
aanbeveling is specifiek gericht aan de wetgever: Baseer de totstandkoming van
wetsvoorstellen en uitvoering van evaluaties van bestaand beleid op een
zorgvuldig en transparant selectieproces van deelnemers. Hiervoor zijn de
volgende criteria van belang:
a)

Spreek niet alleen brancheorganisaties voor advies en het bereiken van
draagvlak voor totstandkoming of wijziging van bepaald beleid, maar

1224

Par. 4.2.3.2.
Zie hiervoor de samenstelling van de expertgroep in par. 4.2.3.2 voetnoot 278.
1226
Par. 2.4.2.1.
1227
Onder het begrip ‘evaluatie’ begrijp ik zowel het evalueren van bestaand beleid als het
opstellen van nieuw beleid in de zin van het ontwikkelen van nieuwe wet- en regelgeving.
Vlg. Abma 1996, p. 62-71 en bijlage D.
1228
Par. 2.4.2.1.
1225
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b)

c)

spreek ook of zelfs liever met individuele partijen (zoals banken en
verzekeraars zelf) die een relatief goede afspiegeling vormen van het
veld (qua bijvoorbeeld marktaandeel en/of bedrijfsgrootte) en het te
bespreken beleidsonderwerp.
Spreek op het niveau van de individuele partijen niet alleen met de
directe beleidsbepalers of laat hun zienswijzen niet prevaleren boven
de zienswijzen van hun adviseurs op de werkvloer.
Wees transparant over hoeveel partijen er zijn gesproken en tot welke
actorgroepen zij behoren. Probeer ook een zo evenwichtig mogelijke
afspiegeling van alle actoren en hun actorgroepen toe te passen bij het
vragen om zienswijzen voor aanpassing of totstandkoming van
(nieuw) beleid.
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D.

A

Begrippenkader
Begrip

Invulling

Vindplaats1229

Achtergrondtheorieën

Onderdeel van de tweede orde
opvattingen van de handelingstheorieën
van actoren in een speelveld. De waarden,
normen en meer generieke
veronderstellingen van een actor op grond
waarvan deze keuzes maakt ten aanzien
van wat wenselijk wordt geacht, welke
probleem-oplossingscombinaties

Par. 1.1

aanvaardbaar kunnen zijn.
Actor

Belanghebbende of degene wiens
belangen op het spel staan bij
veranderingen in een bepaald systeem
zoals in dit boek het afwikkelingsysteem
van zorgplichtclaims.

Par. 2.2 en 2.4.

Actorgroep

Een verzameling actoren die tezamen een
functie vervullen zoals rechtspreken, het
aanbieden en ontwikkelen van
verzekeringsproducten, toezicht houden,
het opkomen voor belangen van
gedupeerde klanten vanuit commercieel
perspectief etc. Voorbeelden zijn:

Par. 1.3 en 2.4.

Adequaat
afwikkelingssysteem

Een afwikkelingsmogelijkheden van
zorgplichtclaims dat voldoende
mogelijkheden biedt om claimrisico’s te
reduceren. Een dergelijk
afwikkelingssysteem kent voldoende
waarborgen om een snelle, gecontroleerde
oplossing te bereiken, met een duurzaam
resultaat, voor een (dreigend of reeds
bestaand) zorgplichtclaimgeschil. De

Par. 5.2.1 en
5.2.2.

oplossing voor zo’n geschil van belang is
weer van belang om claimrisico’s te
reduceren.

1229

Ik benoem in dit schema slechts de meest relevante vindplaatsen voor verwijzing
naar de in dit kader opgenomen begrippen.
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Afwikkeling

Het begrip ‘afwikkeling van
zorgplichtclaims’ bestaat uit zowel
individuele als collectieve
claimafwikkeling. Onder individuele
afwikkeling van claims versta ik claims

Par. 1.5 en H.4.

die in potentie via precedentwerking
kunnen leiden tot een massaclaim al dan
niet via aansturing of ondersteuning van
een claimorganisatie. Onder collectieve
afwikkeling versta ik de afwikkeling van
zorgplichtclaims via gebruikmaking van
een collectieve actieprocedure ex artikel
3:305a-c BW en/of via artikel 7:907 BW
e.v. inclusief 1013-1018 Rv (‘WCAMprocedure’). Ook plaatst ik onder het
afwikkelingsbegrip de afwikkeling van
individuele claims die via bijvoorbeeld
een opt-out verklaring ex art. 7:908 lid 2
BW overblijven na een op basis van de
WCAM overeengekomen
vaststellingsovereenkomst tussen een
financiële onderneming en een
claimorganisatie. Deze claims dienen
uiteindelijk in grote hoeveelheden door
geschilbeslechters van de rechterlijke
organisatie of het Kifid te worden
beslecht. Ten slotte kent de reikwijdte die
ik hanteer met betrekking tot het begrip
afwikkeling ook de mogelijkheden om via
inzet van alternatieve
geschillenbeslechting en/of via inmenging
van de overheid (toezichthouder,
ombudsman en/of minister) op formele of
informele basis een eind te maken aan een
zorgplichtclaimgeschil.
Afwikkelingssysteem

Een systeem is een samenstel van
elementen en van betrekkingen tussen die
elementen, dat als geheel functioneert

H.4. Omwille
van
noodzakelijk toe

door de onderlinge afhankelijkheid van de
elementen en dat voor de betrokken

te passen
reikwijdte-
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elementen bepaalde functies vervuld.

afbakening ga ik
in mijn boek
niet verder in op
het
systeembegrip.
Ik zal daarom
niet nader
uitleggen
waarom de
afwikkeling van
zorgplichtclaims
een eigen
systeem kent en
uit welke
elementen dit
systeem bestaat.

Alternatieve
beleggingsinstelling
(abi)

Instelling voor collectieve belegging, met
inbegrip van beleggingscompartimenten
daarvan, die:
(i) Bij een reeks beleggers kapitaal

Par. 7.2.2.

ophalen om dit overeenkomstig een
bepaald beleggingsbeleid in het
belang van deze beleggers te
beleggen; en
(ii) Niet vergunningplichtig zijn uit
hoofde van artikel 5 van de Richtlijn
2009/65/EG.
C

Claimcultuur

Een cultuur waarin burgers elkaar
veelvuldig voor hoge bedragen in
juridische zin aanspreken ter vergoeding
van geleden schade, zonder dat dit
overigens in alle gevallen hoeft te leiden
tot een juridische procedure.

Par. 3.4 en
7.2.2.

Claimentiteit

Een entiteit niet zijnde een collectieve

Par. 2.4.2; 4.2.3;

belangenbehartiger zoals de VEB of
Consumentenbond of een autoriteit
(ACM), die namens een groep
gedupeerde klanten kan gaan
onderhandelen met een of meerdere

5.2.2.2; 5.2.3.3;
6.4 en 8.6.
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potentiële schadeveroorzakende
financiële ondernemingen en/of een
juridische procedure namens een
collectief kunnen starten ex artikel 3:305a
BW en/of 7:907 BW e.v.
Claimorganisatie

Een organisatie die namens een groep
gedupeerde klanten kan gaan
onderhandelen met een of meerdere
potentiële schadeveroorzakende
financiële ondernemingen en/of een
juridische procedure namens een
collectief kunnen starten ex artikel 3:305a

Idem
claimentiteit.

BW en/of 7:907 BW e.v. Kortom zowel
bijvoorbeeld de consumentenbond, een
claimentiteit of de ACM.
Claimrisico’s

De kans op negatieve effecten, zoals
aanhoudend wantrouwen bij en/of
instabiliteit van één of meerdere
betrokken financiële ondernemingen met

Par. 1.1; 1.2;
5.2.1; 5.2.3;
6.3.1; 6.3.2;
6.3.4; 6.5.2

in sommige gevallen een faillissement tot
gevolg, die voort kunnen vloeien uit de
aanwezigheid en/of dreiging van het
ontstaan van een massaclaim.

punten 4 & 6;
6.5.4 sub 2;
6.6.2; 8.6.1;
8.6.3; 8.6.4.1;
8.6.4.2 en 8.7.

Een door de overheid (minister en/of
toezichthouder) aangewezen en

Par. 4.2.3.2;
6.5.2 punten

samengestelde commissie van experts op
het gebied van de afwikkeling van
zorgplichtclaims.

2.4.8.6; 6.7.3;
7.2.3; 7.2.5;
7.2.7; 8.4.3;
8.6.3 en 8.8.7.

Consument

Een niet in de uitoefening van zijn bedrijf
handelende persoon aan wie een
financiële onderneming een financiële
dienst verleent

Par. 1.5.

D

Doorzettingsmacht

Ingrijpen of besluiten nemen bij impasses
of stagnaties in besluitvormings- of
werkprocessen.

Par. 1.1; 1.3;
2.4.1; 2.4.2.1;
2.4.2.3; 6.7.3;
6.7.4; 7.3; 8.4.3
en 8.6.3.

E

Eerste-ordeopvattingen

Handelingstheorieën gericht op de
concrete situatie.

Par. 2.5 figuur
3.

Commissie van
Wijzen
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Evaluatie

Het evalueren van bestaand beleid of het
opstellen van nieuw beleid in de zin van

Par. 1.3; 1.4;
H.2 & 8.8.

het ontwikkelen van nieuwe wet- en
regelgeving.

F

Evaluator

Degene die een responsieve evaluatie
uitvoert. In dit boek gebruik ik hiervoor
ook wel de term ‘onderzoeker’.

Par. 2.2; 6.7.3 &
8.7.

Financiële

Een bank of verzekeraar in de zin van art.

Par. 1.1.

onderneming

1:1 Wft

Freerider-gedrag

De mogelijkheid dat actoren zich
economische baten weten toe te eigenen
zonder dat ze in de kosten meedelen, of
dat ze gegeven een bepaalde bate hun
inspanningen of andere kosten proberen

Par. 5.2.2.2.

te minimaliseren. Het freerider-probleem
doet zich o.a. voor bij teamproductie.
G

Gedragseconomie

Een economische school met als doel: het
realistischer maken van de economische
wetenschap door deze te voorzien van
psychologische invloeden.

Par. 7.2.4.

Gedupeerde klant

Een consument of klein zakelijke partij
die zich benadeeld acht door de aanschaf
van een gebrekkig financieel product via
aanbieden of adviseren ex art. 1:1 Wft.

Par. 1.1. plus
een veelvoud
van overige
paragrafen.
Maar de
toelichting op
het begrip staat
in par. 1.1 en
par. 1.5.

Gelijksoortige
gebreken

Gebreken in productvormgeving,
informatieverstrekking en/of
brochuremateriaal die vatbaar zijn voor
het ontstaan van een massaclaim.
Bijvoorbeeld via precedentwerking van
een juridische uitspraak of activiteiten

Par. 1.1.

van een claimorganisatie. Ik ga voor
uitleg van het begrip ‘gelijksoortig’ uit
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van de uitleg hiervan gegeven in: Rb
Haarlem 5 februari 2002, JOR 2002, 102.
Zie ook HR 23 december 2005, NJ
2006/289 jo. art. 3:305a lid 1 BW.
Generieke elementen

1.

2.
a.
b.

c.

H

In groten getale op de markt
gebrachte gelijksoortige producten;
en
Gelijksoortige gebreken:
Met betrekking tot de
productvormgeving;
De informatieverstrekking
(bijvoorbeeld het

Par. 4.3.

brochuremateriaal; en/of
De advisering.

Geschilbeslechter

Zowel een rechter als een persoon die
ingevolgde de bijbehorende reglementen
recht spreekt onder de vlag van het Kifid.

Par. 2.4.2.1.

Handelingstheorieën

Het geheel van normatieve

Par. 1.3.

uitgangspunten, theoretische inzichten en
praktische overwegingen op basis
waarvan een actor, gegeven de
omstandigheden, kiest voor een bepaalde
gedragslijn.
I

IKP-fase

De interne klachtenprocedure-fase bij een
financiële onderneming.

Par. 4.2.2.2; 4.3
en 8.3.

J

Juridisering

Een ontwikkeling die meebrengt dat
steeds meer regelgeving een steeds
dichter web van rechten en plichten over
de justitiabelen legt. Er zijn steeds meer
regels die kunnen worden geschonden en
daarmee voedsel vormen voor juridische
conflicten.

Par. 7.2.1 en
8.6.2.2.

Justitiabelen

Iedereen die gebruik wil maken van een
juridische procedure om zijn recht te
willen halen en daarmee gebonden is aan
de betreffende wet- en regelgeving.

Par. 7.2.1.

Klant

De consument ex art. 1:1 Wft: ‘een niet in
de uitoefening van zijn bedrijf handelende

Par. 1.1 en 1.5.

K

persoon aan wie een financiële
onderneming een financiële dienst
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verleent’. Verder versta ik onder het
begrip ‘klant’ ook een kleine-zakelijke
partij. Ten slotte sluit ik bij het begrip
‘klant’ in het kader van een kleinzakelijke partij aan op het begrip ‘klant’
zoals vermeld in het Reglement van
beroep rentederivaten 2015.
Klassiek-juridisch
onderzoek

Literatuur-, jurisprudentie-, en
rechtsvergelijkend onderzoek.

Par. 1.3.

Klein-zakelijke partij

Een partij die actief is in het midden- en
kleinbedrijf en een redelijk vergelijkbare

Par. 1.1 en 1.5.

situatie kent met betrekking tot kennis en
ervaring met financiële producten en
dienstverlening als een consument.
Specifiek bedoel ik met een klein
zakelijke partij een natuurlijk persoon of
rechtspersoon die: a. handelt in de
uitoefening van zijn beroep of bedrijf; en
b. minder dan 50 werknemers in dienst
heeft; en c. een jaaromzet of een jaarlijks
balanstotaal van niet meer dan €
10.000.000 heeft. Met dien verstande dat,
waar relevant, bovenstaande kwalificatie
geconsolideerd dient te worden bezien;
dus in samenhang met andere
vennootschappen of het concern waar de
persoon of rechtspersoon mee is
verbonden.

L

Kosten-batenanalyse

Een monetaire evaluatiemethode, waarbij
de verwachte kosten worden afgewogen
ten opzichte van de te verwachten baten
voor één of meerdere onderwerpen, zodat
de meest voordelige oplossing kan
worden gekozen.

Par. 3.4.

Lead plaintiff

Een lead plaintiff is een door de rechter
aangewezen claimentiteit die als enige
namens een groep klagers met een
gelijksoortig belang mag
vertegenwoordigen in een collectieve
procedure ex art. 3:305a BW en/of art.

6.4.

7:907 BW.
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Lef

Met het begrip ‘lef’ doel ik op het
accepteren van de kans om

Par. 5.2.4.1;
6.7.4; 8.6.3 en

gezichtsverlies te leiden, het ondernemen
van actie ondanks dat er mogelijke
risico’s aan vastzitten, en het durven om
inzichten te boekstaven en te combineren
tot nieuwe inzichten die afwijken van (en
zelfs ingaan tegen) de gevestigde orde.
(Van Hattum & Loeber 2015).
Met de term ‘lef’ wil ik ook aansluiten op
Kant 1784. Kant spreekt over de term

8.7.

‘lef’ in zijn geschriften over de
verlichting. Hij duidt verlichting aan als
het afleggen van de mens van zijn, aan
zichzelf te wijten, onmondigheid.
Onmondigheid is het onvermogen, zonder
leiding van anderen, van het eigen
verstand gebruik te maken. Die
onmondigheid van de mens is aan
zichzelf te wijten, wanneer de oorzaak
ervan niet aan een gebrek van het
verstand, maar aan besluiteloosheid en
gebrek aan moed ligt, om zonder leiding
van anderen van het verstand gebruik te
maken. Sapere aude! (durf te weten!) Heb
zelf het lef van je eigen verstand gebruik
te maken! is dus het motto van de
verlichting.
Limited fund

Een limited fund betekent het instellen
van een beperkte pot geld van waaruit de
gedupeerde klanten kunnen worden
betaald. Wanneer de pot leeg is, houdt
ook de compensatie op en kunnen
gedupeerde consumenten geen vordering
meer instellen met betrekking tot de uit de
pot betaalde compensatie voor het
gebrekkige product of niet passende
dienst.

378

366

Par. 6.5.4.2 sub
a; 6.7.3; 8.4.3
en 8.6.3.

N

O

P

No-cure-no-pay

De situatie waarbij een dienstverlener

Par. 5.2.2.2; 5.3;

slechts wordt betaald als hij de dienst tot
een goed einde heeft gebracht.

6.4; 6.7.2; 7.2.2;
8.4.3; 8.6.2.1 en
8.7.

Normatieve
overwegingen

Zie begrip ‘achtergrondtheorieën’.

1.1; 1.3; 1.4;
1.6; 2.4.1; 3.1;
5.3; 5.3.2;
6.5.4.1; 6.7;
H.7; 8.1; 8.2;
8.3; 8.5.1; 8.6.1;
8.6.2.2; 8.6.3;
8.7 en 8.8.

Ongetemd probleem

Wetenschappelijke term voor een
probleem waarbij niet alleen de consensus
ontbreekt over hoe het probleem precies
kan worden opgelost, ook bestaat er
onenigheid over waarden en onzekerheid
over de feiten. Ten slotte ligt de
doorzettingsmacht om te komen tot een
oplossing niet in één hand.

Par. 2.3 en
6.6.1.

Oplossing

Een concreet idee om een probleem op te
lossen.

Par. 1.3.

Oplossingsrichting

Een verder uit te denken optie (dus nog
niet concreet genoeg) om een oplossing te
creëren voor een probleem.

Par. 1.3

Optie voor een
oplossingsrichting

Een concrete invulling van een
oplossingsrichting om een oplossing te
creëren voor een probleem.

Par. 1.3.

Pech-moet-weggedachte

Schade kan niet geheel worden
voorkomen, maar moet wel worden
vergoed.

Figuur 4; par.
7.2.3; 7.2.4 en
8.2.

Preventief effect of
preventieve werking

De prikkel, via de dreiging van het
instellen van een schadevordering of de
aanwezigheid ervan, gedreven door de
kosten van normschendend gedrag (vaak
in de vorm van reputatieschade), tot
gedragsverandering.

Par. 5.3; 7.2.5;
7.2.10; 8.6.1 en
8.7.

Prisoners dilemma

Het gevangenendilemma (Engels:

Par. 7.2.8.

prisoner`s dilemma) is een begrip uit de
speltheorie als voorbeeld van de relatieve
voordelen van samenwerken of niet.
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Punitive damages

Een bedrag dat aan de eiser in een civiele
zaak wegens onrechtmatig gedrag van de
gedaagde bovenop de ‘normale’
schadevergoeding wordt toegewezen en
dat strekt tot vergelding van het onrecht

Par. 7.2.2.

en tot preventie van toekomstig onrecht
van de dader en anderen.
R

Responsieve evaluatie

Vorm van onderhandelend evalueren
waarin de gezichtspunten van diverse
betrokkenen het uitgangspunt vormen bij
het organiseren van het kennisproces, en
waarbij de evaluator een analyserende en

H.2.

tegelijkertijd mediërende rol vervult.
Risico

Risico is de kans dat een potentieel
gevaar resulteert in een daadwerkelijk
incident en de ernst van de schade die dit
tot gevolg heeft.

Par. 1.1.

Risicoanalyse

Een methode waarbij nader benoemde

Par. 3.4.

risico's worden gekwantificeerd door het
bepalen van de kans dat een dreiging zich
voordoet en de gevolgen daarvan: Risico
= Kans x Gevolg.
Risicomanagement

Het organiseren van activiteiten die erop
gericht zijn de risico's binnen een
aanvaardbaar niveau te houden.

Par. 3.4; 3.5;
5.2.2.3 sub b;
5.3; 6.7.3; 8.4.3;
8.6.4.1; 8.6.4.2
en 8.7.

T

Third party funder

Ondernemingen die zich bezig houden
met de financiering van claims al dan niet
in de vorm van een alternatieve
beleggingsinstelling (abi).

Par. 6.4; 6.5.4.2
sub e en 7.2.2.

Toezichtparadox

De roep vanuit de samenleving om
minder toezicht als het goed gaat (en te
willen innoveren of te groeien), maar om
méér (en beter) toezicht als er iets
misloopt.

Par. 3.5.

Tweede-ordeopvattingen

Handelingstheorieën gericht op meer
generieke noties.

Par. 1.6; 7.1 en
8.5.1.
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Z

Zorgplichtclaims

Claims die kunnen voortvloeien uit
gelijksoortige gebrekkige financiële
producten die in grote getalen aan klanten
van een bank of verzekeraar zijn
aangeboden en/of geadviseerd.
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Par. 1.1 en 1.5.
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Overzicht normatieve overwegingen
(deel)actorgroepen
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Meer regels
zorgen voor
extra conflicten
in de
samenleving.

Meer regels
zorgen voor
extra conflicten
in de
samenleving.

Nr. 1

Nr. 2

Angst voor
ontstaan
Amerikaanse
claimcultuur in
NL.

Angst voor
ontstaan
Amerikaanse
claimcultuur in
NL.

Nr. 2

Het
voorkomen
van schade is
primair de
verantwoorde
lijkheid van

Het
voorkomen
van schade is
primair de
verantwoorde
lijkheid van
de klant zelf.
Pech dient
niet in alle
gevallen te
worden
gecompenseer
d. Vergoeding
pas i.g.v.
causaal
verband
oorzaak en
schade.

Nr.
3 Nr. 3

Klant kan
en dient in
alle
gevallen
primair
eigen

Klant kan
en dient in
alle
gevallen
primair
eigen
verantwoordelijkheid te
tonen voor
zijn
handelen.

N
r. 4 Nr. 4

Geen
verbreding
toegang tot
het recht
nodig. Media
zorgt al voor

Geen
verbreding
toegang tot
het recht
nodig. Media
zorgt al voor
gelijk
speelveld.

r. 5 Nr. 5

Micromaatwerk kan
passender zijn
voor
afwikkeling
van

Micromaatwerk kan
passender zijn
voor
afwikkeling
van
zorgplichtclaims dan
maatwerk op
macro niveau.

Nr. 6 Nr. 6

Partijautonomie
tenzij conflict is
vastgelopen.

Partijautonomie
tenzij conflict is
vastgelopen.

Nr
. 7 Nr. 7

Zorgplichtclaims
vormen een
maatschappelijk
probleem.

Zorgplichtclaims
vormen een
maatschappelijk
probleem.

Nr.
8 Nr. 8

Niet met bril
van heden
naar verleden
kijken.

Niet met bril
van heden
naar verleden
kijken.

Nr. 9 Nr. 9

Zorgplichtclaims kennen
een preventief
effect op
klantgericht
gedrag.

Zorgplichtclaims kennen
een preventief
effect op
klantgericht
gedrag.

Nr. 1
0 Nr. 10

De nummers 1 tot en met 10 duiden de tien door de deelnemers meest genoemde en soms onderling betwiste normatieve overwegingen aan op volgorde van presentatie in de tekst van het

Verzekeraars

Banken

Normatieve overwegingen4 en bijbehorende culturen5 met betrekking tot schade en schande6

Normatieve overwegingen1 en bijbehorende culturen2 met betrekking tot schade en schande3

6

en de inhoud van hoofdstuk 3 van het boek.
De overheersende cultuur behorende bij de achtergrondtheorie geef ik aan in: blauw voor schuldcultuur, rood voor risicocultuur en geel voor voorzorgcultuur. Grensvlakken tussen twee of alle
culturen geef ik aan met de mengkleuren: paars voor mix schuld- en risicocultuur, oranje voor mix risico- en voorzorgcultuur, groen voor mix schuld- en voorzorgcultuur en bruin voor een
totaalmix.

proefschrift zelf.
2
Voor een totaal overzicht van de kenmerken van de drie culturen met betrekking tot het denken van Nederlanders over schade en schande vanaf 1838 tot en met heden verwijs ik naar figuur 1
en de inhoud van hoofdstuk 3 van het boek.
3
De overheersende cultuur behorende bij de achtergrondtheorie geef ik aan in: blauw voor schuldcultuur, rood voor risicocultuur en geel voor voorzorgcultuur. Grensvlakken tussen twee of alle
culturen geef ik aan met de mengkleuren: paars voor mix schuld- en risicocultuur, oranje voor mix risico- en voorzorgcultuur, groen voor mix schuld- en voorzorgcultuur en bruin voor een
totaalmix.
4
De nummers 1 tot en met 10 duiden de tien door de deelnemers meest genoemde en soms onderling betwiste normatieve overwegingen aan op volgorde van presentatie in de tekst van het
proefschrift zelf.
5
Voor een totaal overzicht van de kenmerken van de drie culturen met betrekking tot het denken van Nederlanders over schade en schande vanaf 1838 tot en met heden verwijs ik naar figuur 1

1

Financiële
ondernemingen

Actorgroepen en
deelactoren
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Claimorganisa-ties

Collectieve
belangenbehartiger y

Collectieve
belangenbehartiger x

Angst voor
juridisering van
de samenleving
is onterecht.
Dus geen extra
conflicten in
samenleving
door meer
regels.

Regels kunnen
nuttig zijn, maar
soms ook een
belemmering
vormen om
conflicten
adequaat te
beslechten.

Angst voor
ontstaan
Amerikaanse
claimcultuur is
onterecht.

Angst voor
ontstaan
Amerikaanse
claimcultuur is
onterecht.

De wereld is
slecht. Pech
moet worden
gecompenseerd. Dit
is een
collectief
belang.

De wereld is
slecht. Pech
moet worden
gecompenseer
d. Dit is een
collectief
belang.

de klant zelf.
Vergoeding
pas i.g.v.
causaal
verband
oorzaak en
schade.

Consument kan
vaak geen
eigen
verantwoordelijkheid
tonen om
schade te
voorkomen.

Een klant
kan soms
lastig eigen
verantwoordelijkheid
tonen in
verband
met zijn
onvermogen om
risico’s van
complexe
pro-ducten
adequaat in
te schatten.

verantwoordelijkheid te
tonen voor
zijn
handelen.

Verbreding
toegang tot
het recht
nood-zakelijk
voor gelijk
speelveld.

Te hoge
drempel
toegang tot
het recht.
Deze moet
worden
verlaagd voor
creëren gelijk
speelveld.

gelijk
speelveld.

Maatwerk op
macro niveau
boven
maatwerk op
micro niveau

Maatwerk op
macro niveau
boven
maatwerk op
micro niveau.

zorgplichtclaims dan
maatwerk op
macro niveau.

Partijautonomie is van
onder-geschikt
belang wanneer
rechten van
consumenten op
grote schaal
geschonden
worden. Rol
voor toezichthouder bij
zorgplichtclaims is
daarom nuttig.

Vrijheid van
handelen staat
voorop. Daarom
liever informele
afwikkeling dan
juridische
procedures.

Zorgplichtclaims zijn
privaat
geschil, maar
rol toezichthouder is van
belang om
naleving
consumentenr
echten te
waarborgen.

Zorgplichtclaims
vormen een
privaat
geschil.

Pech dient te
worden
gecompenseerd tot
waar dat door
het collectief
gedragen kan
worden en in
sommige
gevallen met
staatshulp.

Wel met bril
van heden
naar verleden
kunnen
kijken.

Wel met bril
van heden
naar verleden
kunnen
kijken.

Zorgplichtclaims kennen
een preventief
effect op
klantgericht
gedrag.

Zorgplichtclaims kennen
een preventief
effect op
klantgericht
gedrag.
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7

Geschilbeslechters y

Geschilbeslechters x

Teveel wet- en
regelgeving
maakt burgers
soms passief en
geeft
toezichthouders
mogelijkheden
om macht te
misbruiken.

Teveel wet- en
regelgeving
maakt burgers
soms passief en
geeft toezichthouders
mogelijk-heden
om macht te
misbruiken.

Angst voor
juridisering van
de samenleving
is onterecht.
Dus geen extra
conflicten in
samenleving
door meer
regels.

Angst voor
ontstaan
Amerikaanse
claimcultuur is
onterecht.

Angst voor
ontstaan
Amerikaanse
claimcultuur is
onterecht.

Angst voor
ontstaan
Amerikaanse
claimcultuur is
onterecht.

7

De wereld is
slecht. Pech
moet worden
gecompenseer
d. Dit is een
collectief
belang en
schade is
schande.

Consument kan
vaak geen
eigen
verantwoordelijkheid
tonen om
schade te
voorkomen.

Verbreding
toegang tot
het recht
nood-zakelijk
voor gelijk
speelveld.

Verlaging
drempel
toegang tot
het recht
nood-zakelijk
voor creëren
gelijk
speelveld.

Verbreding
toegang tot
het recht
nood-zakelijk
voor gelijk
speelveld

Maatwerk op
macro niveau
boven
maatwerk op
micro niveau.
Maar dit laat
reglement
niet toe.

Maatwerk op
macro niveau
boven
maatwerk op
micro niveau.

Maatwerk op
macro niveau
boven
maatwerk op
micro niveau

Partijautonomie
tenzij conflict is
vastgelopen.

Partijautonomie.

Vrijheid van
handelen en
partijautonomie staan
voorop.

Zorgplichtclaims zijn
privaat
geschil

Zorgplichtclaims zijn
privaat
geschil.

Zorgplichtclaims zijn
privaat
geschil.

Witte cellen duiden aan dat onderzoeksgegevens ontoereikend zijn om een conclusie aan het onderwerp bij de betreffende actor te verbinden.

Geschilbeslechters

Claimenti-teiten

Met bril van
heden naar
verleden
kunnen
kijken.

Wel met bril
van heden
naar verleden
kunnen
kijken.

Wel met bril
van heden
naar verleden
kunnen
kijken.

Zorgplichtclaims kennen
een preventief
effect op
klantgericht
gedrag.

Zorgplichtclaims kennen
een preventief
effect op
klantgericht
gedrag.

Zorgplichtclaims kennen
een preventief
effect op
klantgericht
gedrag.
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Claimorganisa-ties

Banken

Financiële
ondernemingen

Collectieve
belangenbe-

Verzekeraars

Deel-actoren

Toezicht-houder
y

Toezicht-houder
x

Actoren

Toezichthouders

Aanwezig-heid
van een
klaagcultuur,
geen
claimcultuur.

Angst voor
ontstaan
Amerikaanse
claimcultuur is
onterecht.

Het
voorkomen
van schade is
primair de
verantwoorde
lijkheid van
de klant zelf.
Pech dient
niet in alle
gevallen te
worden
gecompenseer
d. Vergoeding
pas i.g.v.
causaal
verband
oorzaak en
schade.

De wereld is
slecht. Pech
moet worden
gecompenseerd. Dit
is een
collectief
belang.

Consument kent
eigen
verantwoordelijkheid
om schade
te voorkomen

Consument kan
vaak geen
eigen
verantwoordelijkheid
tonen om
schade te
voorkomen.

Verbreding
toegang tot
het recht
nood-zakelijk
voor gelijk
speelveld.
Drempel
toegang te
hoog.

Micromaatwerk kan
passender zijn
voor
afwikkeling
van
massaclaims
dan maatwerk
op macro
niveau.

Maatwerk op
macro niveau
boven
maatwerk op
micro niveau.

Partijautonomie
.

Partijautonomie
tenzij maatschappelijk
belang of dat
van grote
groepen
consumenten
wordt geschaad.

Zorgplichtclaims zijn
privaat
geschil

Zorgplichtclaims
vormen een
maatschappelijk
probleem.
Schade is
schande.

Niet met bril
van heden
naar verleden
kunnen
kijken.

Met bril van
heden naar
verleden
kunnen
kijken.

Zorgplichtclaims kennen
een preventief
effect op
klantgericht
gedrag.

Dominante invloed van de risicocultuur. Keuzes worden gebaseerd op onderzoek door experts en met denkt vanuit een collectief belang. Maar met invloeden van zowel de

Schuldcultuurdenken staat centraal met hier en daar invloeden vanuit de risico- en voorzorgcultuur. Het schuldcultuurdenken kan worden vergeleken met dat van banken. De
invloeden vanuit de risico- en voorzorgcultuur zien voornamelijk op het feit dat verzekeraars geen beschermingsmaatregelen tegen faillissementen kennen vergelijkbaar met die
van banken en een wettelijk verankerde verdeling van gelden. Daarom wensen verzekeraars wel eerder en expliciet ingrijpen via vergaande overheidsmaatregelen als claims de
solvabiliteit en liquiditeit van een verzekeraar bedreigen.

Schuldcultuurdenken staat centraal. Schade wordt gezien als een te voorkomen gevolg van individueel handelen. Betrouwbare causale verklaringen (vanuit experts) zijn
noodzakelijk voor overgaan tot schadevergoeding, compensatie, coulance vergoeding etc. Partijautonomie en vrijheid van handelen wordt belangrijk geacht. Daarom zo min
mogelijk regels en het liefst pas in uiterste noodgevallen (wanneer claimrisico’s teveel de overhand krijgen) is ingrijpen van de overheid gewenst (in de vorm van een
toezichthouder en/of de Staat). Vreemd is binnen dit gedachtengoed de angst voor de claimcultuur en de wens om deze cultuur in te dammen via extra regulering. Deze angst kan
daarom mogelijk worden beschouwd als de angst voor concurrentie en de prikkel (via de preventieve werking van het aansprakelijkheidsrecht) om voor de samenleving ongewenst
en schadelijk gedrag te willen veranderen.

Totaal

Omschrijving denken over schade en schande

Nieuwe wet- en
regelgeving is
noodzakelijk
om toezichtsdoeleinden te
kunnen blijven
behalen.

Nieuwe wet- en
regelgeving is
noodzakelijk
om toezichtsdoeleinden te
kunnen blijven
behalen.
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Toezichthouders

Geschilbeslechters

Toezicht-houder

Toezicht-houder
x

Geschilbeslechters y

Geschilbeslechters x

Claim-entiteiten

Collectieve
belangenbelartiger y

hartiger x

Voornamelijk opererend op basis van het schuldcultuurdenken. Daarbij behorend vrije marktwerking en eigen verantwoordelijkheid consument. Keuzes baserend op kostenbatenanalyse en daarmee risico-cultuur. Hierbij dient opmerking te worden gemaakt dat bij het maken van keuzes ook soms angst en gewenste of ongewenste zichtbaarheid in de
politiek en media een rol speelt. Dit is een element van de voorzorgcultuur.

Opererend vanuit voornamelijk zowel het risicocultuurdenken als de voorzorgcultuur. Kenmerken cultuur: minder waarde hechten aan input experts in vergelijking met de andere
financiële toezichthouder en de financiële ondernemingen, schade wordt gezien als schande. Soms opereert deze toezichthouder op basis van aannames van correlaties zonder
aangetoonde causaliteit.

Voornamelijk opererend vanuit risicocultuurdenken. Oordeel baserend op input van experts en denkend vanuit een praktisch maar ook breder maat-schappelijk perspectief.

Combinatie schuld- en risicocultuur. Deze combinatie komt tot uitdrukking in het denken vanuit het verbintenissenrecht (voornamelijk schuldcultuur) en de praktijk waarbij
behoefte is aan denken vanuit het collectief. Verder wordt waarde gehecht aan input van experts.

Combinatie risico- en schuldcultuur met elementen van de voorzorgcultuur. Schade dient namelijk te worden gezien als schande en te worden voorkomen.

Dominante invloed van de risicocultuur met elementen van voorzorg- en schuldcultuur. Meer voorzorg- dan schuldcultuur. Het verschil met de andere collectieve
belangenbehartiger kan worden verklaard vanwege het verschil in achterban.

voorzorgcultuur als de schuldcultuur. De invloeden van de voorzorgcultuur zien slechts op de inzichten om het verbintenissenrecht uit het verleden in te mogen vullen met (soms
nog niet volledig uitgekristalliseerde) normen van het heden. Praktijkvoorbeelden hiervan zijn de juridische procedures claimorganisaties tegen NN. De schuldcultuurelementen
bestaan uit de wens om zo vrij mogelijk te mogen handelen, het inzicht dat zorgplichtclaims een privaatgeschil vormen en het toekennen van een preventief effect aan het
verbintenissenrecht.

F.

Geanonimiseerde versie uitnodiging
onderzoeksdeelname in brief vorm

Faculteit der Rechtsgeleerdheid
Afdeling Privaatrecht A

Postbus 1030
1000 BA Amsterdam
T 020 525 3423
F 020 525 3434

Datum

24 april 2012
Contactpersoon
mr. B. van Hattum
E-mail
B.vanHattum@uva.nl

Betreft: Onderzoek naar de optimalisering van het afwikkelingssysteem voor
limited fund financiële massaschades
Geachte heer/mevrouw X,
Aan de Faculteit der Rechtsgeleerdheid van de Universiteit van Amsterdam
wordt thans door mevr. mr. B. (Bonne) van Hattum een onderzoek
uitgevoerd naar de mogelijkheden van optimalisering van het huidige
Nederlandse

afwikkelingssysteem

voor

limited

fund

financiële

massaschades. Hierbij wordt door middel van interviews onderzoek verricht
naar probleemdefinities, oplossingsrichtingen en achterliggende principes
(“handelingstheorieën”) van alle betrokken actoren bij de afwikkeling van
limited fund financiële massaschades. Met financiële massaschades worden
schades bedoeld die door meerdere consumenten zijn geleden als gevolg van
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niet passende of defecte financiële producten of diensten verstrekt door één of
een beperkt aantal aanbieders. Verder wordt met de term limited fund
financiële massaschades gedoeld op financiële massaschades waarbij de
indruk bestaat (of het aantoonbaar is) dat de voor verhaal beschikbare
financiële middelen ontoereikend zijn om alle vermoedelijke benadeelden
volledig schadeloos te stellen. Het onderzoek zal worden uitgevoerd tussen 1
mei en 1 september 2012. Gezien uw functie als [____] bij [______] en uw
[expertise en/of ervaring] op het gebied van massaschade [optioneel], wordt uw
medewerking gevraagd aan het onderzoek.

Het onderzoek maakt deel uit van een proefschriftonderzoek naar het
ondervangen van risico’s van aanhoudend wantrouwen en instabiliteit op de
financiële markten in het systeem voor de afwikkeling van financiële
massaschades. De centrale onderzoeksvraag luidt: Hoe kan het systeem voor de
afwikkeling van financiële massaschades worden vormgegeven opdat de
risico’s van aanhoudend wantrouwen en instabiliteit zo goed mogelijk
kunnen worden ondervangen? De resultaten van het onderhavige en het
volledige onderzoek zullen te zijner tijd worden gebruikt voor de publicatie
van het proefschrift.

Vanwege de grote juridische en financiële belangen die er in het algemeen bij
limited fund financiële massaschades spelen, wordt u erop geattendeerd dat
het onderzoek slechts alleen betrekking heeft op het verkennen van
mogelijkheden voor een verbetering van het huidige Nederlandse systeem als
mogelijk voorbeeld voor een Europees systeem voor de afwikkeling van limited
fund

financiële

massaschades

en

niet

op

de

inhoud

van

de

achterliggende concrete zaken. Ook zal de door u verstrekte informatie niet
gebruikt worden voor andere doeleinden dan wetenschappelijk onderzoek.
Ten slotte wordt er naar een zo evenwichtig mogelijke afspiegeling van alle
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betrokken actoren in het systeem voor de afwikkeling van limited fund
financiële massaschade gestreefd. Hierdoor kunt u erop gerust zijn dat uw
medewerking op gelijkwaardige basis met die van andere actoren in het
onderzoek zal worden meegenomen. De informatie uit het interview zal
vertrouwelijk en geanonimiseerd behandeld worden.

Mevr. mr. Bonne van Hattum zal binnenkort telefonisch contact met u
opnemen over het bovenstaande om, wanneer u daarvoor toestemming geeft, een
afspraak voor een interview in te plannen.

Ik zie met belangstelling uit naar uw reactie.

Met vriendelijke groet,

Prof. dr. M.B.M. Loos
Hoogleraar Privaatrecht, Universiteit van Amsterdam
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G.

Algemene vragenlijsten bij afname interviews
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Vragenlijst
handelingstheorie actoren
in het afwikkelingsysteem
van financiële massaschade
d.d. 1 juni 2012
Vragenlijst met betrekking tot onderzoek naar de handelingstheorie van betrokken
actoren en sociale groepen in het afwikkelingssysteem van financiële massaschade .
Bijdrage aan een promotieonderzoek naar het ondervangen van risico’s van
aanhoudend wantrouwen en instabiliteit op de financiële markten in het systeem voor
de afwikkeling van financiële massaschades.
Door: Bonne van Hattum, promovenda aan de Universiteit van Amsterdam, afdeling privaatrecht A.
Onder begeleiding van prof. dr. M.B.M. Loos (jurist consumentenrecht), dr. A.M.C. Loeber (politicoloog)
en met bijdrage van prof. dr. C.E. du Perron (jurist financieel recht).

Vragenlijst
Algemeen
1. Kunt u kort uw functie in en de rol van u/uw organisatie bij de afwikkeling van
financiële massaschade1 beschrijven?
2. Kunt u kort uw eigen ervaring, wanneer u dat heeft, met de afwikkeling van financiële
massaschade beschrijven en specifiek uw ervaring met de afwikkeling van limited fund
financiële massaschade.2
3. Heeft u verschil tussen beide soorten limited fund financiële massaschade en gewone
financiële massaschade ervaren en de rol die u/uw organisatie daarbij speelt?
4. Zo ja, wat is volgens uw ervaring en mening het verschil tussen beide soorten
massaschade of ervaart u geen verschil?
5. Wat is bij de afwikkeling van de twee soorten massaschades volgens u het verschil in de
rol en strategie die u/uw organisatie aanmeet en hanteert om het beoogde doel te
behalen?
Probleemperceptie
6. Bestaat er volgens u een relatie tussen (gebrek aan) vertrouwen bij consumenten in de
financiële markten (en een financiële onderneming in het bijzonder) en het huidige
1

Onder financiële massaschade wordt schade bedoeld die door meerdere consumenten is geleden als
gevolg van niet passende of defecte financiële producten of diensten verstrekt door één of een beperkt
aantal aanbieders en/of adviseurs. Met een defect product wordt een product bedoeld waarvan de inhoud
zo is vormgegeven (bijv. een mix van kenmerken als een korte looptijd, defensief beleggingsprofiel en
hoge kosteninhouding) dat hierdoor, los van externe omstandigheden als volatiliteit op financiële
markten, het beoogde einddoel op het overeengekomen tijdstip met een hoge mate van waarschijnlijkheid
niet kan worden behaald.
2
Met de term limited fund financiële massaschade wordt gedoeld op financiële massaschade waarbij de
indruk bestaat (of het aantoonbaar is) dat de voor verhaal beschikbare financiële middelen ontoereikend
zijn om alle vermoedelijke benadeelde een “redelijke” compensatie te bieden. Met “redelijk” wordt
gedoeld op een resultaat met betrekking tot compensatie voor de geleden schade dat recht doet aan de
materiële aanspraken die een benadeelde geldend wil maken. Verder is er bij limited fund financiële
massaschades vaak sprake van het feit dat gedurende de afwikkeling de betrokken actoren te maken
krijgen met (een van) de twee financiële toezichthouders DNB en AFM die optreden ter uitvoering van de
hun toevertrouwde kerntaak: het waarborgen van het vertrouwen in en de stabiliteit op de financiële
markten.
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Nederlandse systeem voor de afwikkeling van massaschade met daarin meegerekend het
handelen van de betrokken actoren?3
7. Zo ja, waaruit bestaat deze relatie volgens u concreet?
8. Wat is in uw ogen het belang van de consument in de afwikkeling van financiële
massaschades?
9. Is dit belang volgens u in het huidige systeem voor afwikkeling goed verankerd?
10. Zo ja, op welke wijze?
11. Zo nee, komt hier verandering in door nieuwe wetaanpassingen (prejudiciële
vraagstelling Hoge Raad en WCAM-aanpassing algemeen)? 4
12. Welke knelpunten ziet u en ervaart u in het systeem voor de afwikkeling van (limited
fund) financiële massaschade?
Ideeën over oplossingen
13. Wat zou voor een goede waarborg van het belang van de consument in uw ogen aan het
systeem moeten worden veranderd?
14. Welke oplossingen zouden er volgens u kunnen worden aangedragen om het systeem
voor de afwikkeling van (limited fund) financiële massaschade te verbeteren?
15. Hoe zou volgens u het vertrouwen in de financiële markten door consumenten bij
massaschadeafwikkeling kunnen worden hersteld?
16. Welke rol ziet u in het systeem voor de volgende betrokken actoren weggelegd met
betrekking tot het waarborgen van het belang van de consument en het reduceren van
overige knelpunten inclusief herstel van vertrouwen in de financiële markten?
a. Aanbieders & adviseurs van financiële producten;
b. Individuele belangenbehartigers van aanbieders, adviseurs en individuele
consumenten (advocaten, curatoren, communicatie adviseurs etc.);
c. Consumenten;
d. Collectieve belangenbehartigers;
i. Claimstichtingen/entiteiten;
ii. Belangenverenigingen/Stichtingen.
e. Toezichthouders;
i. DNB;
ii. AFM;
iii. NMa.
3

Met betrokken actoren bedoel ik o.a. collectieve belangenbehartigers als claimstichtingen,
verenigingen, financiële ondernemingen, de rechter, het Kifid, individuele adviseurs (advocaten,
curatoren, etc.), de wetgever, toezichthouders en wetenschappers. Al deze actoren zijn (mede)
beleidsbepalers op het gebied van oplossingsmogelijkheden voor de probleemsituaties bij (de
afwikkeling van) limited fund financiële massaschade. In een iets afgeleide vorm kan de media ook
als actor worden gezien. Maar omdat zij geen mede beleidsbepaler is zal de media niet in dit
eerste actorenonderzoek worden ondervraagd.
4 Met de WCAM doel ik op de Wet Collectieve Afwikkeling Massaschade. Deze wet maakt het
sinds 2007 in Nederland mogelijk om een tussen twee of meerdere partijen bereikte collectieve
schikking algemeen verbindend te laten verklaren door het Hof te Amsterdam. De Wet prejudiciële
vraagstelling zal per 1 juli 2012 het mogelijk maken om procespartijen belangrijke juridische vragen
direct voor te laten leggen aan de Hoge Raad. Hierdoor kan o.a. de schikkingsbereidheid tussen
partijen worden verhoogd.
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f.

17.

18.
19.
20.

21.
22.

De wetgever (de betrokken Ministeries: Min V&J en MinFin en mogelijk
ELI);
g. De rechter;
h. Het Kifid;
i. De media.5
Wat vindt u van de volgende mogelijke aanpassingen in het systeem voor de afwikkeling
van (limited fund) financiële massaschades:
a. Schadevergoeding vorderen door een claimstichting;
b. Eenzijdig in plaats van gezamenlijk verzoek tot
algemeenverbindendverklaring;
c. Strengere ontvankelijkheidvereisten voor een claimstichting;
d. Toestaan van no-cure-no-pay voor advocaten;6
e. Toestaan van punitive damages; 7
f. Als bij de rechter de indruk bestaat (of het aantoonbaar is) dat de voor verhaal
beschikbare middelen ontoereikend zijn om alle vermoedelijke schadelijders
volledig schadeloos te stellen, wordt het regime van ‘limited fund class action’
gevolgd = no exit mogelijkheid;
g. Interventiemogelijkheden door toezichthouders en/of wetgever wanneer claims
noodzakelijke groei en/of herstelmogelijkheden voor financiële
ondernemingen met een systeemrisico belemmeren en/of wanneer er sprake
kan zijn/is van aanhoudend wantrouwen of instabiliteit met mogelijk
faillissement tot gevolg. Aan welke interventiemogelijkheden denkt u o.a.?
Heeft u effect gezien in de zin van gedragsverandering bij financiële ondernemingen
door de aanwezigheid of de dreiging van massaclaims? Zo ja, wat voor effect?
Zo nee, gelooft u in een preventieve werking van claims op de financiële markten in de
zin van het bevorderen van beter gedrag (het meer centraal stellen van het klantbelang)?
Zo ja, kan een dergelijke preventieve werking in uw ogen gedeeltelijk het toezicht op
financiële ondernemingen vervangen of een mogelijke positieve aanvulling op toezicht
zijn?
Hoe ziet in uw ogen kort samengevat een ideaal afwikkelingssysteem voor limited fund
financiële massaschade er in Nederland uit en Europa?
Wat zou u daar in de nabije toekomst nog aan willen bijdragen om het ideale systeem zo
dicht mogelijk te kunnen bereiken?

5 In afgeleide vorm, zie voetnoot 3.
6 Met no-cure-no-pay wordt bedoeld dat een dienstverlener slechts wordt betaald als hij de dienst tot
een goed einde heeft gebracht
7 Met punitive damages doel ik op het bestraffen van de normschender voor het veroorzaken van
schade aan een benadeelde.
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Vragenlijst
handelingstheorie actoren
in het afwikkelingsysteem
van financiële retail massaclaims
d.d. 27 juni 2013
Vragenlijst met betrekking tot onderzoek naar de handelingstheorie van
betrokken actoren in het afwikkelingssysteem van financiële retail
massaclaims. Bijdrage aan een promotieonderzoek naar het ondervangen van
risico’s van aanhoudend wantrouwen en instabiliteit op de financiële markten
in het systeem voor de afwikkeling van financiële retail massaclaims.
Door: Bonne van Hattum, promovenda aan de Universiteit van Amsterdam, afdeling
privaatrecht A. Onder begeleiding van prof. dr. M.B.M. Loos (jurist consumentenrecht), dr.
A.M.C. Loeber (politicoloog) en met bijdrage van prof. dr. C.E. du Perron (jurist financieel
recht).

Vragenlijst
1.
1.
2.
3.

Algemeen1
Kunt u kort uw functie en uw ervaring inclusief die van uw organisatie met het
voorkomen van (limited fund) financiële retail massaclaims2 en/of de afwikkeling van
deze claims beschrijven?
Ervaart u verschil tussen de afwikkeling van limited fund financiële massaschade en
gewone financiële massaschade en de rol die u/uw organisatie daarbij speelt?
Zo ja, wat is volgens uw ervaring en mening het verschil tussen beide soorten
massaschade of ervaart u geen verschil?

1

Dit onderdeel is alleen van toepassing wanneer u nog niet eerder in fase I van het onderzoek
bent geïnterviewd.
2
Onder (limited fund) financiële retail massaclaims worden claims bedoeld die voortvloeien
uit niet passende of defecte financiële producten of diensten verstrekt door één of een beperkt
aantal aanbieders en/of adviseurs aan een grote groep consumenten of klein zakelijke partijen.
Met een defect product wordt een product bedoeld waarvan de inhoud zo is vormgegeven
(bijv. een mix van kenmerken als een korte looptijd, defensief beleggingsprofiel en hoge
kosteninhouding) dat hierdoor, los van externe omstandigheden als volatiliteit op financiële
markten, het beoogde einddoel op het overeengekomen tijdstip met een hoge mate van
waarschijnlijkheid niet kan worden behaald. Met de term limited fund wordt gedoeld op
financiële retail massaclaims waarbij de indruk bestaat (of het aantoonbaar is) dat de voor
verhaal beschikbare financiële middelen ontoereikend zijn om alle vermoedelijke benadeelde
een “redelijke” compensatie te bieden. Met “redelijk” wordt gedoeld op een resultaat met
betrekking tot compensatie voor de geleden schade dat recht doet aan de materiële aanspraken
die een benadeelde geldend wil maken. Verder is er bij limited fund financiële retail
massaclaims vaak sprake van het feit dat gedurende de afwikkeling de betrokken actoren te
maken krijgen met (een van) de twee financiële toezichthouders De Nederlandsche Bank
(“DNB”) en de Autoriteit Financiële Markten (“AFM”) die optreden ter uitvoering van de hun
toevertrouwde kerntaak: het waarborgen van het vertrouwen in en de stabiliteit op de
financiële markten.
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4.

2.

Wat is bij de afwikkeling van de twee soorten massaschades volgens u het verschil in de
rol en strategie die u/uw organisatie aanmeet en hanteert om het beoogde doel te
behalen?
Probleempercepties

2.1
Economisch;
5. In hoeverre bent u het op economische gronden eens met de stelling dat de belangen van
de consument binnen het opereren van de financiële markten niet even sterk als die van
andere actoren zijn gewaarborgd in het systeem gedifferentieerd naar:
a. Bij de aanschaf van producten?
b. In geval van het afnemen van diensten?
c. In geval van schadeverhaalsmogelijkheden?
2.2
Politicologisch
6. In hoeverre acht u alle actoren op basis van een gelijk speelveld3 opereren in het
krachtenveld4 van de financiële markten met betrekking tot (i) het voorkomen5 en (ii) het
afwikkelen van financiële massaschades?6
2.3
Psychologisch
7. In hoeverre is in uw ogen de consument psychologisch in staat om risico’s met
betrekking tot de aanschaf van financiële producten en het afnemen van financiële
diensten voldoende in te schatten?
8. In hoeverre bent u van mening dat Nederland en Europa door een verlaging van de
drempel voor toegang tot het recht af dreigen te zakken naar een Amerikaanse
claimcultuur?
9. Hoe typeert u nu de Nederlandse en Europese claimwereld?

3

Met een gelijk speelveld doel ik op een krachtenveld waarin de belangen van alle actoren even sterk
worden gewaarborgd m.b.t. het behalen van hun doeleinden.
4
Met een krachtenveld doel ik op een groep actoren die (mede) het beleid of een bepaald generiek doel
bepalen of kunnen beïnvloeden op een bepaald gebied zoals in casu het voorkomen en de afwikkeling van
(limited fund) financiële massaschades.
5
Met de betrokken actoren in het krachtenveld van het voorkomen van financiële massaschades doel ik
ten eerste op de nationale en Europese toezichthouders op de financiële markten als AFM, DNB, ESMA,
EIOPA en de ECB. Verder doel ik op de Nederlandse en Europese wetgever als het Ministerie van
Financiën (“Fin”), het Ministerie van Veiligheid en Justitie (“V&J”) inclusief het Europese Parlement en
de Europese Commissie. Daarnaast spelen financiële ondernemingen als verzekeraars, banken en
adviseurs een grote rol. Ik beperk mij tot deze drie actoren en omdat zij de grootste rol spelen bij het
veroorzaken van financiële massaschades op de retailmarkt. In het bedoelde krachtenveld spelen ook
belangenverenigingen aan de zijde van financiële ondernemingen als de NVB, het Verbond van
Verzekeraars en Adfiz een belangrijke rol. Maar ook bepalen belangenverenigingen aan de zijde van
consumenten mede het beleid om massaschades te voorkomen. Consumenten spelen wel een rol op de
financiële markten en het voorkomen van (limited fund) financiële massaschades maar zij zijn geen
directe (mede) beleids- of doelbepalers of beïnvloeders. Hetzelfde geldt voor het krachtenveld van de
afwikkeling van (limited fund) financiële massaschades. De belangen van consumenten dienen door
andere actoren te worden behartigd zoals claimentiteiten.
6
De actoren in het krachtenveld van de afwikkeling van (limited fund) financiële massaschades betreffen:
claimentiteiten (claimstichtingen en claimverenigingen), third party funders en belangenverenigingen
(VEB en de Consumentenbond), adviseurs (advocaten, communicatiedeskundigen, curatoren en
strategen) en rechters inclusief geschilbeslechters (rechterlijke macht en Kifid). Ten slotte beperk ik mij
in mijn onderzoek tot de actoren op de Nederlandse actoren. Uiteraard wordt er gezien hun invloed op het
systeem van het opereren van de financiële markten ook zijdelings aandacht besteed aan de genoemde
Europese actoren.
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10. In hoeverre ziet u en ervaart u vanuit uw organisatie en/of functie een relatie tussen:
Plan X

Vertrouwen

Duurzame
financiële
onderneming

Instabiliteit

Aanschaf
producten
en/of
afnemen van
diensten

Wantrouwen

Massaschade

11. Ervaart u een andere volgorde van bovenstaande elementen en/of heeft u nog andere
elementen toe te voegen?
12. In hoeverre bent u van mening dat de cultuur binnen uw organisatie bijdraagt aan het in
mindere mate voorkomen van massaschades en/of het minder efficiënt afwikkelen
ervan?
13. Zo ja, wat is de kern van het door u genoemde cultuuraspect?
2.4
14.
15.
16.
17.
18.

Juridisch
In hoeverre acht u de drempel voor de toegang tot het recht in Nederland te laag?
Is er voldoende kennis binnen uw organisatie op het gebied van zorgplichten?
Zo ja, waar bestaat deze uit, hoe is deze opgebouwd en wat wordt ermee gedaan?
Hoe kijkt u tegen de vermenging van publieke zorgplichten en private zorgplichten aan?
Moet in uw ogen de civiele rechter in zijn beoordeling van zorgplichtschendingen
rekening houden met maximum harmonisatie van publiekrechtelijke richtlijnen?
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3.
3.1
19.

20.
21.
22.

23.
24.
25.
26.

27.

Ideeën over oplossingen
Voorkomen van massaschades inclusief het effectiever afwikkelen ervan buiten
limited fund
In hoeverre dragen volgens u de volgende publiekrechtelijke maatregelen bij aan het
voorkomen van financiële massaschades?
a. Toezicht op productontwikkelingsproces;
b. Precontractuele en huidige algemene zorgplichten?
c. Een generieke zorgplicht;
d. Provisieverbod;
e. Implementatie van de gedragseconomie in de Wft?
f. Solvency I & II;
g. Basel II & III;
h. Overig.
Hoe kan in uw ogen het privaatrecht effectiever bijdragen aan het reduceren van
financiële massaschades?
Draagt in uw ogen de drempelverlaging voor de toegang tot het recht bij aan het
reduceren van financiële massaschades?
Zo ja, op welke wijze?
a. Privaatrechtelijk:
i. Verlaging griffierechten;
ii. Invoering no-cure-no-pay;
iii. Invoering schadevergoedingsvordering in collectief verband;
iv. Verkorten doorlooptijden IKP-fase en Kifid;
v. En/of anderszins?
b. Publiekrechtelijk:
i. Via een reikwijdte verbreding van het Kifid m.b.t. de afwikkeling
van massaschades;
ii. Een andere meer op het verwachtingspatroon van de samenleving
afgestemd Kifid.
Zo nee, waarom niet?
Wat is in uw ogen de meest effectieve rol van de rechter in een individuele procedure die
m.b.t. het soort product en de gebruikte grondslagen vaak voorkomt en/of waarvan
redelijkerwijs te verwachten is dat deze vaker zal voorkomen?
Wat is in uw ogen de meest effectieve rol van de rechter in een collectieve
actieprocedure?
Wat is in uw ogen de meest effectieve rol van de rechter in een WCAM-procedure?
a. Marginale of volledige toetsing?
b. Verplicht advies van toezichthouders m.b.t. o.a.:
i. De redelijkheid van het compensatiebedrag?
c. Het toetsen van een claimstichting aan governance vereisten (zie als voorbeeld
de claimcode) en representativiteit?
d. Het aanwijzen van een lead plaintiff? of
e. Anderszins?
Wat is in uw ogen de meest effectieve rol van een toezichthouder AFM en/of DNB?
a. Op tijd ingrijpen door middel van het geven van een aanwijzing en verder in
geval van niet integer, contraproductief gedrag met betrekking tot advisering
en/of aanbieding van ondeugdelijke producten die schadelijk kunnen zijn voor
het functioneren van de financiële markten? Ook daarin meegenomen een niet
adequaat klachtenafwikkelingsproces.
b. Het vaker en op het juiste moment publiceren van boetebesluiten, rapporten
over gebrekkige producten etc.?
c. Als adviseur in collectieve procedures optreden?
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d.
e.

Als belanghebbende zich mengen in een WCAM-procedure?
Een rol bij de schikkingsonderhandelingen in geval van limited fund financiële
massaschades waarbij de schikkingsonderhandelingen zijn vastgelopen tussen
de betrokken private partijen en/of aanhoudend wantrouwen en instabiliteit
blijven veroorzaken (zie als voorbeeld de bevoegdheid van de
Consumentenautoriteit(optreden als claimstichting)., maar ook het ontwikkelen
en aandragen van oplossingen)?;
f. Een rol in het compensatieproces (uitvoering van een onderhandse schikking
of uitvoering van een algemeenverbindendverklaarde WCAMvaststellingsovereenkomst)?
28. Ziet u een rol weggelegd voor een nieuwe aparte financiële
consumentenbelangenorganisatie en zo ja in welke vorm?
a. Laagdrempelige adviezen over financiële producten en dienstverlening?
Inclusief de afwikkeling van klachten?
29. Ziet u een rol weggelegd voor een onafhankelijke wetenschappelijke organisatie die zich
bezig houdt met het bevorderen van duurzame financiële markten als aanvulling op de
activiteiten van AFM en DNB en mogelijk buitenlandse (toezichts)organisaties?
30. Waar ligt volgens u de grens van overheidsbemoeienis in geval van de afwikkeling van
limited fund financiële massaschades en de hieraan klevende risico’s voor de
samenleving?
3.2
Massaschade afwikkeling in geval van dreigend faillissement
31. In hoeverre kunnen in uw ogen de rechten van claimanten worden onteigend in geval van
toepassing van de interventiewet, het creëren en uitvoeren van living wills en/of
ringfencing?
32. In hoeverre kan ringfencing in uw ogen de zogenaamde Legacy Problematiek
daadwerkelijk oplossen?
33. Welke claimanten hebben in uw ogen meer recht op behoud van rechten dan anderen?
34. Is het in uw ogen gerechtvaardigd dat gedupeerden van zorgplichtschendingen hun
rechten te allen tijde kunnen laten gelden ook wanneer dit ten koste gaat van “gezonde
klanten” van een financiële onderneming of de belastingbetaler?
35. Dienen deze gedupeerden te allen tijde bescherming te genieten van artikel 6 EVRM?
36. Zo nee, is in uw ogen in een dergelijke situatie de beperking van de opt-out mogelijkheid
binnen een WCAM-schikking gerechtvaardigd?
37. Wat is in uw ogen een “redelijke compensatie” voor gedupeerden van
zorgplichtschendingen in een collectieve afwikkeling (WCAM-procedure of anderszins)
waarbij ook anderen (de belastingbetaler of gezonde klanten) naast de financiële
onderneming zelf moeten meebetalen aan een compensatie?
38. In hoeverre ervaart u en/of bent u van mening dat het afnemen van rechten van
claimanten wantrouwen jegens financiële ondernemingen en/of de werking van
financiële markten in het geheel aanwakkert?
39. Hoe kan in uw ogen dit mogelijke wantrouwen zo goed mogelijk worden gereduceerd?
40. Wat zijn volgens u de kernelementen van een massaclaimafwikkeling in geval van een
dreigend faillissement? Bent u het eens met de volgende kernelementen: snel,
gecontroleerd en duurzaam? Zo ja: Wat verstaat u precies onder deze begrippen?
3.3
Massaschade afwikkeling in faillissement
41. In hoeverre is het volgens u schadelijk wanneer een financiële onderneming gewoon
failliet kan gaan?
42. Is volgens u het belang van de gedupeerde consument beter gewaarborgd in een
faillissementssituatie dan in een dreigende faillissementssituatie en zo ja waarom dan?
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43. In geval van een mindere waarborg van de belangen van een gedupeerde consument ten
tijde van een dreigende faillissementsituatie: hoe kan de waarborging van deze belangen
worden gelijkgesteld met de waarborging in faillissement?
44. Hoe effectief vindt u op dit moment de afwikkeling van financiële massaschades in
faillissement?
45. Wat zou u mogelijk aan de afwikkeling van financiële massaschades in faillissement nog
willen veranderen?
3.4
Innovaties richting een duurzame transitie
46. In hoeverre en waardoor is uw organisatie precies veranderd sinds het uitbreken van de
kredietcrisis in 2008?
47. Specifiek m.b.t. beleid op het gebied van aansprakelijkheid en zorgplichten?
48. Wat verstaat u onder duurzame financiële markten?
49. Wat kan in uw ogen het regime voor afwikkeling van massaclaims aan duurzame
financiële markten bijdragen?
3.5
Slotvragen
50. Heeft u effect gezien in de zin van gedragsverandering bij financiële ondernemingen
door de aanwezigheid of de dreiging van massaclaims? Zo ja, wat voor effect?
51. Zo nee, gelooft u in een preventieve werking van claims op de financiële markten in de
zin van het bevorderen van beter gedrag (het meer centraal stellen van het klantbelang)?
52. Zo ja, kan een dergelijke preventieve werking in uw ogen gedeeltelijk het toezicht op
financiële ondernemingen vervangen of een mogelijke positieve aanvulling op toezicht
zijn?
53. Hoe ziet in uw ogen kort samengevat een ideaal afwikkelingssysteem voor limited fund
financiële massaschade er in Nederland uit en Europa?
54. Wat zou u daar in de nabije toekomst nog aan willen bijdragen om het ideale systeem zo
dicht mogelijk te kunnen bereiken?
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H.

Geanonimiseerde versie van de deelnemerslijst en
volgorde interviewafnames
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392

Geschilbeslechters

Adviseurs
Financiële
ondernemingen
Claimentiteiten
Claimentiteiten
Adviseurs
Financiële
ondernemingen
Claimentiteiten
Geschilbeslechters

Geschilbeslechters

Financiële
ondernemingen
Financiële
ondernemingen
Financiële
ondernemingen

9.

10.
11.

18.

19.

21.

20.

16.
17.

12.
13.
14.
15.

5.
6.
7.
8.

4.

3.

Collectieve
belangenbehartigers
Collectieve
belangenbehartigers
Financiële
ondernemingen
Claimentiteiten
Claimentiteiten
Adviseurs
Geschilbeslechters

2.

Actorgroep

Adviseurs

i

1.

Nr.

Verzekeraars

Verzekeraars

Gerechtshof
Amsterdam
Gerechtshof
Amsterdam
Banken

Advocaten
Banken

Verzekeraars

Advocaten
Klachteninstituut
financiële
dienstverlening
Gerechtshof
Amsterdam

Vereniging van
Effectenbezitters
Verzekeraars

Consumentenbond

Curatoreniv

Partijen of
deelactoren

4 september
2012
7 september
2012

30 augustus 2012

29 augustus 2012

22 augustus 2012
27 augustus 2012

30 juli 2012
9 augustus 2012
14 augustus 2012
20 augustus 2012

20 juli 2012
25 juli 2012

19 juli 2012

3 juli 2012
4 juli 2012
2 juli 2012
11 juli 2012

4 juli 2012

27 juni 2012

8 februari 2012

6 januari 2012

Datum

16.00 uur

14.30 uur

13.30 uur

14.00 uur

10.00 uur
14.00 uur

14.00 uur
16.00 uur
15.30 uur
13.00 uur

16.00 uur
16.00 uur

10.30 uur

15.00 uur
10.00 uur
9.30 uur
10.00 uur

15.00 uur

11.00 uur

10.00 uur

10.00 uur

Tijdstip

X

X

X

X

X
X

X
X
X
X

X
X

X

X
X
X
X

X

X

X

X

Fase I

Fase II

X

X

X
X
X

X

X
X

X

Deelname
Workshop

ii

Geselecteerd

Geselecteerd

Geselecteerd

Geselecteerd

Geselecteerd
Geselecteerd

Niet geselecteerd
Geselecteerd

Geselecteerd

Niet geselecteerd
Geselecteerd

Geselecteerd

Geselecteerd
Geselecteerd
Niet geselecteerd
Geselecteerd

N.v.t.

Geselecteerd

Geselecteerd

Niet geselecteerd

Waarde

3.

5.

1.

18.

12.
19.

23.
9.
16.
2.

13.
4.

21.

11.
10.
15.
20.

7.

8.

14.

Nr. in
iii
boek
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Financiële
ondernemingen
Geschilbeslechters

Financiële
ondernemingen
Adviseurs
Toezichthouders

Wetgever
Financiële
ondernemingen
Toezichthouders
Adviseurs

Adviseurs
Geschilbeslechters

Adviseurs
Toezichthouders

Adviseurs

Toezichthouders

Geschilbeslechters

Collectieve
belangenbehartiger

Toezichthouders

23.

25.

28.
29.

32.
33.

34.
35.

36.

37.

38.

39.

40.

30.
31.

26.
27.

24.

Collectieve
belangenbehartigers

22.

Autoriteit Financiële
Markten
Financial Ombudsman
Service (FOS)
Financial Services
Compensation Scheme
(FSCS)
Claims Management
Regulator (CMR)

Advocaten

Accountants
Klachteninstituut
financiële
dienstverlening
Commissie Verzekeraars
Autoriteit Financiële
Markten

De Nederlandsche Bank
Accountants

Advocaten
Autoriteit Financiële
Markten
Ministerie van Financiën
Verzekeraars

Klachteninstituut
financiële
diensteverlening
Banken

Verzekeraars

Consumentenbond

18 juli 2014

17 juli 2014

21 september
2015
30 september
2015
17 juli 2014

3 juli 2015
14 augustus 2015

30 juli 2013
13 september
2013
8 oktober 2014

24 mei 2013
10 juli 2013

26 april 2013
1 mei 2013

26 april 2013

22 april 2013

5 april 2013

6 februari 2013

9.30 uur

12.30 uur

9.30 uur

16.00 uur

11.00 uur

11.00 uur
11.00 uur

10.00 uur

15.30 uur
13.00 uur

11.00 uur
11.30 uur

15.00 uur
9.30 uur

10.30 uur

12.00 uur

13.00 uur

11.00 uur

X

X

X
X

X

X
X

X
X

X
X

X

X

X

X

X

Niet geseleceerd

Niet geselecteerd

Niet geselecteerd

Geselecteerd

Niet geselecteerd

Niet geselecteerd
Geselecteerd

Niet geselecteerd
n.v.t.

Geselecteerd
Niet geseleceerd

Geselecteerd
Geselecteerd

Niet geselecteerd
Geselecteerd

Geselecteerd

Geselecteerd

Geselecteerd

Geselecteerd

34.

35.

32.
33.

26.

27.
29.

17.
25.

6.

22.

28.

24.
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Financiële
ondernemingen
Adviseurs

Adviseurs

Wetgever

Brancheorganisaties

Toezichthouders

Adviseurs

42.

44.

45.

46.

47.

48.

Verbond van
Verzekeraars
Autoriteit Financiële
Markten
Advocaten

Ministerie van Financiën

Advocaten

Advocaten

Verzekeraars

23 november
2013
23 november
2013
23 november
2013
23 november
2013
23 november
2013
23 november
2013
23 november
2013
23 november
2013
13.00 uur

13.00 uur

13.00 uur

13.00 uur

13.00 uur

`13.00 uur

13.00 uur

13.00 uur

X

X

X

X

X

X

X

X

Geselecteerd

Geselecteerd

Geselecteerd

Geselecteerd

Geselecteerd

Geselecteerd

Geselecteerd

Geselecteerd

i De nummers 1 tot en met 37 geven de volgorde aan de van in het kader van de responsieve evaluatie afgenomen interviews. De geel gearceerde nummers 38 tot en met 40 betreffen de buiten
de responsieve evaluatie om afgenomen interviews in het Verenigd Koninkrijk en de blauw gearceerde nummers 41 tot en met 48 geven de extra deelnemers aan het onderzoek aan die zijn
toegevoegd in de tweede fase tijdens een deelname aan de georganiseerde workshop.
ii De niet geselecteerde deelnemers vallen buiten de door mij gehanteerde selectiecriteria voor de toepassing van een responsieve evaluatie. Gaandeweg de afname van de interviews zijn de
selectiecriteria nog aangescherpt richting meer directe beleidsbepalers met betrekking tot de afwikkeling van zorgplichtclaims. De niet geselecteerd deelnemers bestaan uit accountants,
consultants, curatoren en advocaten. Deze actoren zijn namelijk slechts indirect of in latere instantie betrokken bij oplossingen, ofwel hebben een specifiek belang bij een bepaalde uitkomst. De
stem van deze actoren is in een latere instantie (bij het voorleggen van de uitkomsten uit de eerste en tweede fase van het onderzoek) wel meegenomen in het totale eindproduct via deelname
aan de georganiseerde workshop in november 2013.
iii Deze nummerweergave geeft de nummering weer die is toegepast in het boek bij de vermelding van de interviews onder een opgenomen citaat.
iv Deze actor kan worden beschouwd als de aanjager of veroorzaker van het gewenste sneeuwbaleffect bij het hanteren van de hermeneutisch-dialectische cirkel.

43.

Claimentiteiten

41.

I.

Leidraad georganiseerde workshop
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Werkdocument
Workshop
Afwikkeling en effect massaclaims op financiële markten
Dit document dient als achtergrondmateriaal voor deelname aan een workshop d.d. 21 november 2013
behorende bij het promotieonderzoek van mr. B. (Bonne) van Hattum 1 naar de optimalisering van het
afwikkelingssysteem voor (potentiële) financiële retail (massa)claims. Het doel van het onderzoek is bij
te dragen aan het formuleren van oplossingen voor de afwikkeling van (potentiële) financiële retail
(massa)claims om zodoende aanhoudend wantrouwen en instabiliteit van de financiële markten te
helpen voorkomen.

I.

Inleiding

1.1
Algemeen
Hartelijk dank dat u hebt besloten deel te nemen aan een workshop in het kader van mijn promotieonderzoek naar de
optimalisering van het afwikkelingssysteem voor (potentiële) financiële retail (massa)claims. Dit document dient als
uitgangspunt bij de workshop en bevat informatie over opties voor het afwikkelen van massaclaims die centraal zullen staan
tijdens de bijeenkomst. Daarnaast bevat het enige informatie over de achtergrond en werkwijze van het wetenschappelijk
onderzoek waarbinnen deze workshop is opgezet. Gezien de gevoeligheden van de betreffende onderzoeksmaterie en de
vereisten die enkele van u vanuit hun functie kennen, wil ik u vragen om met de inhoud van de workshop uiterst discreet en
vertrouwelijk om te gaan.
1.2
Achtergrond onderzoek
Het onderzoek, waar ik sinds het voorjaar van 2012 aan werk, richt zich op het exploreren van mogelijkheden voor het finaal
afwikkelen van (potentiële) financiële retail (massa)claims. De gedachte hierachter is dat als voor met name vastgelopen
massaclaimgeschillen een oplossing wordt gevonden die door alle betrokkenen effectief, legitiem en als werkbaar wordt
gezien, dit maatschappelijk wantrouwen jegens de financiële markten kan helpen afnemen en daarmee de stabiliteit ervan kan
doen toenemen.
Voor dit onderzoek heb ik interviews afgenomen onder betrokkenen, waarbij ik heb geïnventariseerd welke ideeën er leven
voor het opzetten van een afwikkelingssysteem van (potentiële) financiële retail (massa)claims. Het doel is om uiteindelijk
uit al deze interviews een algemene synthese te vinden voor het bereiken van een oplossing met betrekking tot de
problematiek die wordt veroorzaakt door risico’s van aanhoudend wantrouwen en instabiliteit op de financiële markten
veroorzaakt door de aanwezigheid van (potentiële) financiële retail (massa)claims (“claimrisico’s”). Schematisch ziet de
relatie van het systeem met betrekking tot het opereren van het financiële stelsel en daarbinnen opererende subsystemen er als

Verkoop- & Adviessysteem

Klacht- en
geschilbeslechtingssysteem

Productontwikkelingssysteem

Financiële stelsel met
betrekking tot de retailmarkt

volgt uit:

De workshop van 21 november is de volgende stap in de onderzoeksopzet. Uitgangspunt bij deze workshop vormt het
inzicht dat uit de interviews naar voren is gekomen. Dit inzicht betreft de wens van vrijwel alle betrokkenen om tot
een snellere, controleerbare en duurzame afwikkeling van (potentiële) financiële retail (massa)claims te komen. De
diverse ideeën die geopperd zijn om dit mogelijk te maken heb ik geordend en bij elkaar gebracht, op grond van de
verworven inzichten over de professionele praktijk van de diverse betrokkenen van waaruit zij de opties formuleerden. Deze
gesystematiseerde ideeën voor oplossingen wil ik u graag, in de workshop, voorleggen.
1 Bonne van Hattum is als PHD-fellow verbonden aan de afdeling Privaatrecht A van de Faculteit der Rechtsgeleerdheid van de Universiteit van Amsterdam in het kader van een promotieonderzoek met betrekking tot de
optimalisering van het systeem voor de afwikkeling van (potentiële) financiële retail (massa)claims. Daarnaast is zij als strategisch beleidsadviseur en jurist werkzaam bij de afdeling Strategie Beleid en Internationale Zaken
van de Autotiteit Financiële Markten (“AFM”). Dit document schrijft zij vanuit haar wetenschappelijke status. De inhoud van dit document vertegenwoordigt de mening van de auteur en niet noodzakelijkerwijs de mening van
de AFM.
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1.3
Werkwijze en inhoud workshop
Gegeven het gemeenschappelijk doel – komen tot een snellere, controleerbare en duurzame afwikkeling van (potentiële)
financiële retail (massa)claims - bespreken we drie (groepen van) oplossingsrichtingen. Behalve door de informatie uit de
interviews zijn deze mede vormgegeven op basis van een door mij uitgevoerd documenten- en literatuuronderzoek. Bij de
start van de workshop zal ik de oplossingsrichtingen en de daarbij geïdentificeerde knelpunten voor het realiseren van die
oplossingen toelichten. Vervolgens gaan we daarover gezamenlijk in gesprek, op zo’n manier dat we aan het eind van de dag
de oplossingsrichtingen nader hebben ingevuld met werkbare, concrete ideeën en activiteiten en tevens praktische
oplossingen hebben geformuleerd voor mogelijke knelpunten daarbij. Dit zal ik doen door u een aantal vragen voor te leggen
waarbij de antwoorden van belang zijn om tot een gedeelde en concrete invulling te komen. Ten slotte zal er ook voldoende
ruimte worden geboden om met elkaar van gedachten wisselen over de nadere invulling van de oplossingsrichtingen tijdens
de lunch, de pauzes en de borrel. Binnen enkele weken na afloop van de sessie zal ik u een document toesturen waarin ik de
resultaten van de workshop nader heb uitgewerkt.

2
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Programma 21 november 2013
Tijd

Onderwerp

12.00 – 13.00

Lunch

13.00 – 13.45

Algemene introductie: toelichting onderzoek, systeem afwikkeling (massa)claims en
gezamenlijke doelstelling

13.45 – 14.00

Pauze

14.00– 15.15

Toelichting en discussie probleem-oplossingscombinaties snellere procedure

15.15– 15.45

Pauze

15.45 – 17.00

Toelichting en discussie probleem-oplossingscombinaties controleerbare en duurzame
procedure

17.00 – 17.30

Bespreken vervolgstappen en afronding

17.30 – 19.00

Borrel

1.4

Uitleg onderzoeksmethode

1.4.1
Vierde generatie onderzoek2
De door mij gekozen onderzoeksmethode behoort tot de vierde generatie benadering. Hieronder zal ik kort toelichten wat
deze methode inhoudt.
De vierde generatie onderzoeksmethode ook wel Fourth Generation Evaluation genaamd, is ontworpen door Egon Guba en
Yvonna Lincoln. De onderzoeksmethode neemt als uitgangspunt de meervoudigheid van rationaliteiten en eventuele
machtsverschillen tussen betrokken actoren in een systeem, waardoor sommigen meer gelegenheid hebben hun standpunten
over het voetlicht te brengen dan anderen. De methode is erop gericht recht te doen aan deze verscheidenheid door hen die
een belang hebben bij de uitkomst van het onderzoek een stem te geven in de opzet en de uitvoering ervan. Overigens is niet
consensus het doel van een vierde generatie evaluatie, maar het inventariseren en ordenen van visies en standpunten. Guba en
Lincoln spreken over “claims, concerns, and issues” om daarmee inhoudelijk beter geïnformeerde conclusies over een
bepaald onderwerp te kunnen trekken en zicht te krijgen op de mogelijkheden om, gegeven posities en voorkeuren van
betrokken partijen, daarmee al dan niet gezamenlijk uitvoering aan te geven.
Op basis van bovenstaande onderzoeksmethode heb ik een plan van aanpak opgesteld waarin ik op een gestructureerde wijze
actoren in het systeem voor de afwikkeling van (potentiële) financiële retail (massa)claims heb benaderd. Deze
gestructureerde wijze bestaat uit:
(i)

De keuze voor een bepaalde interviewtechniek. Hierbij heb ik gekozen voor het onderzoeken van de handelingstheorie van alle
betrokken actoren. Deze methode houdt het volgende in: De handelingstheorie gaat er vanuit dat actoren in een bepaalde situatie op
basis van achterliggende, meer generieke noties problemen en voorkeursoplossingen formuleren. Via gestructureerde interviews
worden verschillende lagen in de overtuigingen, opvattingen en handelingen van de betreffende actoren in kaart gebracht. Daarbij
wordt een onderscheid gemaakt tussen eerste- en tweede-orde-opvattingen. Eerste-orde-opvattingen gaan over hoe de betrokken
actoren een probleem en mogelijke oplossingen voor dat probleem zien. De tweede-orde-opvattingen betreffen de achterliggende
percepties, ideeën en waarden van waaruit actoren naar een probleem kijken. Deze opvattingen worden achterhaald door ‘waaromvragen’ te stellen over probleemdefinities en oplossingen. De ‘waarom-vragen’ dienen meerdere malen te worden gesteld om
daarmee inzicht te krijgen in diepere voorkeuren en waarden. Uiteindelijk kan met behulp van deze theorie het handelingskader van
de betrokken actoren bij de afwikkeling van de te onderzoeken financiële massaclaims worden blootgelegd ;

(ii)

Het onderzoek naar de handelingstheorieën van alle betrokken actoren in het systeem is verder op een bepaalde
volgorde uitgevoerd. Deze volgorde is door Guba & Lincoln omschreven als een voortgaand proces van duiding van
ervaringen en opvattingen van de te interviewen actoren. Guba en Lincoln stellen voor om eerst in de kring van
homogeen (gelijkgerichte belangen) samengestelde groepen de handelingstheorieën te verkennen. Daarna wordt dat

2 Zie: Guba & Lincoln, Fourth Generation Evaluation, Sage 1989. Inclusief http://www.transitiepraktijk.nl/nl/programma/method/handelingstheorie en Grin, van de Graaf & Hoppe,
Interactieve Technology Assessment. Een eerste gids voor wie het wagen wil, Den Haag: Rathenau Instituut 1997.

3

398

proces in heterogeen samengestelde groepen vervolgd. Dat gebeurt op basis van door de onderzoekers opgestelde
'agenda voor onderhandeling'. De onderzoeker kan hier volgens Guba en Lincoln ook zelf issues of (theoretische)
inzichten inbrengen, mits dat gebeurt op een niet-autoritaire wijze. Vertaald naar mijn onderzoekspraktijk betekent dit
dat ik eerst de actoren heb geïnterviewd die zich al langere tijd bezig hebben gehouden met het afwikkelen van
financiële (massa)claims zoals claimadvocaten, belangenbehartigingsorganisaties en bepaalde financiële
ondernemingen.3 Daarna ben ik verder gegaan en heb ik nieuwkomers in het systeem met betrekking tot hun kennis
en ervaring inclusief het effect op het gebied van de afwikkeling van financiële (massa)claims geïnterviewd, daarbij
onder andere meegenomen belangrijke beleidsbepalers zoals toezichthouders en de wetgever. Ook ben ik vervolgens
teruggegaan naar enkele belangrijke actoren waarvoor antwoorden op vragen op basis van extra opgedane kennis van
de handelingstheorieën van de al geïnterviewde actoren van nut was om dichterbij een gemeenschappelijk te
formuleren doelstelling van actoren in het systeem te komen. Uiteindelijk leg ik de uit de afgenomen interviews
gedestilleerde gezamenlijke doelstelling voor nadere concrete invulling voor aan alle actoren in het systeem tijdens de
onderhavige workshop. De resultaten van de discussie tijdens de workshop zullen worden verzameld en opgesteld in
een document dat later aan de deelnemers zal worden toegestuurd. Ook zal dit document worden gebruikt in mijn
uiteindelijke eindwerkstuk.
Op deze wijze hoop ik dichterbij de doelstelling van mijn onderzoek te komen. Mijn doelstelling is uiteindelijk om een
gezamenlijk geformuleerde en geaccepteerde oplossing voor het probleem van de afwikkeling en het effect van
massaclaims op de financiële markten aan te dragen. Ik ben er inmiddels, op grond van de bevindingen uit de interviews,
van overtuigd dat dit mogelijk is. Gezien het tijdsbestek van mijn onderzoek zijn natuurlijk geen doelen te formuleren over
uiteindelijke implementatie en acceptatie van de oplossingen. In elk geval draagt het onderzoek bij aan het stimuleren van een
doorgaande interactie op het gebied van het reduceren van claimrisico’s tussen de betrokkenen voor de afwikkeling van
(potentiële) financiële retail (massa)claims en het effect hiervan op de financiële markten.

II.
Doel workshop
Het doel van de workshop is vierledig en betreft:
1.

Verkennen gezamenlijke opties voor verbetering van het afwikkelingssysteem van (potentiële) financiële retail
(massa)claims en het reduceren van claimrisico’s op financiële markten;

2.

Kennis nemen van de methode van het onderzoek en tussentijdse bevindingen;

3.

Reflectie op eigen inzichten met betrekking tot de dynamiek van massaclaims op de financiële markten; en

4.

Verbetering van inzicht in het opereren van het eigen actorenveld en daarbij kennis- en ervaringsuitwisseling tussen
de betrokken professionals.

III.
Gedeelde probleemdefinitie
Kort samengevat gaven de geïnterviewde actoren allen de volgende grove probleemdefinitie aan. Concreet ingevuld vanuit
een aparte visie. De grove gedeelde probleemdefinitie bestaat uit hun ervaring dat het huidige systeem voor afwikkeling van
(potentiële) financiële retail (massa)claims niet toereikend is om vastzittende massaclaims met claimrisico’s adequaat te
beslechten. Klagers of vertegenwoordigers van hen geven aan dat de kern van het probleem is gelegen in het feit dat de
consument een zwakke positie kent in het systeem. Voor een optimale werking van het systeem moet deze positie
gelijkgesteld worden met de positie van de andere actoren in het systeem. Financiële ondernemingen geven aan dat de kern
van het probleem moet worden gezocht in de hoge transactiekosten voor afwikkeling van claims die innovatie tegenwerken
en een dreiging vormen de stabiliteit. De overheid ziet ten slotte de bedreiging voor het benodigde herstel van de financiële
markten en het creëren van een duurzaam financiële stelsel als grootste kern van het probleem dat moet worden opgelost.

IV.
Gemeenschappelijk doel
Zoals hiervoor al kort eerder aangegeven, komst uit een analyse van de afgenomen interviews als gemeenschappelijk doel
voor een zo optimaal mogelijk werkend afwikkelingssysteem van (potentiële) financiële (massa)claims de wens naar voren
om tot (i) een snellere en (ii) controleerbare procedure te komen met (iii) waarborgen voor het kunnen bereiken van een
duurzaam resultaat. Dit duurzame resultaat bestaat uit het waarborgen van vertrouwen en stabiliteit in het financiële stelsel.
Met een dergelijk optimaler werkend systeem kan een bijdrage worden geleverd voor de oplossing van de Legacy
Problematiek en een opening worden geboden naar een duurzame toekomst van het financiële stelsel. Met de term Legacy
Problematiek doel ik op de dreiging van claimrisico’s (met als ultieme consequentie een mogelijk faillissement) met
betrekking tot in de markt aanwezige gebrekkige financiële producten4 welke in het verleden al dan niet zijn geadviseerd op
basis van niet passende dienstverlening. De drie genoemde elementen of kernpunten van het gemeenschappelijk doel vormen
3 In mijn onderzoek beperk ik mij tot banken en verzekeraars

.

4 Deze producten worden overigens niet meer aangeboden en geadviseerd, maar vormen nog wel onderdeel van een portefeuille van financiële ondernemingen en/of kennen nog een
claimrisico.
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één geheel en daarmee noodzakelijke voorwaarden voor een optimaler werkend afwikkelingssysteem. Dit systeem kan op
zijn beurt weer bijdragen aan de oplossing van de Legacy Problematiek en een duurzaam financieel stelsel.

V.
Discussie over oplossingsrichtingen
Een gedeelte van mijn onderzoek bestaat uit een interactieve methode. Een onderdeel hiervan is de discussie over de
invulling van de hiervoor aangegeven gemeenschappelijke doelstelling. Deze discussie wil ik graag met u voeren aan de hand
van vragen over de invulling van de drie cumulatieve kernpunten waaruit het gemeenschappelijke doel is opgebouwd.
Hieronder zal ik ter bevordering van een constructieve discussie u enige tekst en uitleg geven over de door de tijdens mijn
interviewrondes gedestilleerde knelpunten aangevuld met resultaten uit literatuur- en documentenonderzoek.
5.1

Snellere procedure

5.1.1
Samenvatting knelpunten kernpunt snellere procedure
De huidige procedure voor afwikkeling van (potentiële) financiële retail (massa)claims is nog niet optimaal met betrekking
tot de snelheid. Deze kan sneller. De procedure is nog onnodig vertragend zodat claimrisico’s mogelijk te lang in de markt
blijven hangen en daardoor schade veroorzaken aan de markt maar ook aan de consument. Voor zowel een aangeklaagde
financiële onderneming als voor een gedupeerde consument of klager is het gewenst om zo snel mogelijk zekerheid te krijgen
en het conflict op te kunnen lossen op een voor beide partijen passende wijze. Deze passende wijze kan worden bereikt door
enerzijds de snelheid van de procedure voor de klager iets te vergroten en een grotere prikkel dan tot op heden aanwezig is in
het systeem te plaatsen om partijen te laten schikken. Anderzijds dient in ruil hiervoor de financiële positie van een financiële
onderneming door de versnelling van de procedure niet ongecontroleerd te verslechteren. Daarom dienen er tevens
maatregelen te worden getroffen om de procedure op een meer gecontroleerde wijze te laten verlopen. Zie hiervoor de
uitgebreide toelichting bij het volgende kernpunt van de gemeenschappelijke doelstelling.
5.1.2
Oplossingsrichtingen snellere procedure
De wetgever heeft onlangs de volgende maatregelen doorgevoerd om de procedure voor de afwikkeling van massaclaims te
versnellen:
1.

Prejudiciële vraagstellingsprocedure;

2.

Preprocessuele comparitie;

3.

Aanpassingen Wet op het financieel toezicht (“Wft”) en afdeling 7 van Besluit Gedragstoezicht financiële
ondernemingen Wft (“Bgfo”) op het gebied van klachtenafhandeling; en

4.

Wet collectieve afwikkeling massaschade (“WCAM”) in faillissement.

Maar door de geïnterviewde actoren werd aangegeven dat deze versnelling nog niet de gewenste resultaten zou opleveren.
Naast de al getroffen maatregelen door de wetgever zijn de volgende oplossingsrichtingen voor een snellere procedure door
de geïnterviewde actoren aangedragen:
Ter bevordering van individuele toegang tot het recht:
1.
Verlaging advocaatkosten/rechtsbijstandskosten en/of het opzetten van goedkope alternatieven als een speciaal
financieel rechtelijk klachtenloket zonder afbreuk te doen aan de benodigde expertise; en
2.

Samenwerking en verbetering van expertise op het gebied van financiële producten en dienstverlening van rechters in
geval van (potentiële) financiële retail (massa)claimzaken.

Ter bevordering van collectieve toegang tot het recht of het inbouwen van een extra prikkel in het systeem om sneller
partijen tot een schikking te bewegen:
3.
Schadevordering door een claimentiteit; en/of
4.

5.1.3

Bevoegdheid tot het afdwingen van een schikking tussen private partijen door een toezichthouder c.q.
toezichthouders.
Discussiepunten

Uit de interviews is gebleken dat overeenstemming bestaat onder (vrijwel) alle deelnemers dat het wenselijk is om
bovengenoemde maatregelen door te voeren ter versnelling van de procedure. In discussie met u allen wil ik graag nagaan
of deze oplossingsrichtingen door iedereen worden gedeeld. In het geval dit niet zo is wil ik graag weten waarom of in welke
mate niet. In geval dit wel zo is dan wil ik u vragen hoe de oplossingsrichtingen nader kunnen worden vormgegeven.
1.
Is verlaging van advocaatkosten en/of rechtsbijstandskosten noodzakelijk en/of het opzetten van een goedkoop
alternatief klachtenloket in combinatie met het waarborgen van de noodzakelijke expertise?
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1.

Zo ja, in hoeverre kunnen advocaatkosten en/of rechtsbijstandskosten worden verlaagd of kan er een
goedkoop alternatief klachtenloket voor financieelrechtelijke claims worden opgezet en hoe kan dit
mogelijk worden vormgegeven?

2.

Zo ja, in hoeverre kan de benodigde specialistische expertise worden gewaarborgd?

2.

Is een adequate samenwerking tussen rechters in geval van (potentiële) financiële retail (massa)claims noodzakelijk
en zo ja hoe kan een adequate samenwerking tussen rechters in dat geval worden vormgegeven?

3.

Is het wenselijk dat een schadevorderingsmogelijkheid wordt toegekend aan een claimentiteit en zo ja onder welke
van de volgende voorwaarden?

4.

5.

a)

Extra governance vereisten via toetsing rechter achteraf?

b)

Markttoegangsvereisten via toetsing autoriteit vooraf?

c)

Aanwijzing van een lead plaintiff?5

Dienen er maatregelen te worden genomen om procesvertragingstactieken van financiële ondernemingen tegen te
gaan en zo ja welke?
a)

Toezicht op het volledige klachtenafwikkelingsproces door een toezichthouder of is het huidige tuchtrecht al
voldoende?

b)

Invoeren van punitive damages6 in geval van misbruik van het procesrecht?

Is het wenselijk om in geval van claimrisico’s een marktmeester aan te wijzen ter bevordering van geschilbeslechting
en zo ja:
a)

Wie kan de rol van marktmeester het beste vervullen?

b)

Hoe moet deze rol worden vormgegeven?5.2

Controleerbare procedure

5.2.1
Uitleg knelpunten kernpunt controleerbare procedure
Het tweede door vrijwel alle actoren aangegeven knelpunt betreft de oncontroleerbare procedure van afwikkeling. Dit
knelpunt is door de wetgever nog niet in het openbaar erkend. Ook is er nog geen actie in de zin van wetgeving op
ondernomen. Wel is er in 2011 een Claimcode als zelfregulering voor claimentiteiten7 opgesteld. Met een controleerbare
procedure doelden verschillende actoren op het bewerkstelligen van een gecontroleerd proces zonder knelpunten als:
1.
2.

3.

4.
5.

Het ontstaan van een oncontroleerbaar proces met betrekking tot het managen van een grote diversiteit aan
individuele klachten;
Het ontstaan van een wildgroei aan claimentiteiten die:
a.
Alle een schikkingsproces met een financiële onderneming aangaan op basis van de bescherming van
dezelfde gelijksoortige belangen c.q. achterban;
b.
Opereren op basis van het zo vroeg mogelijk in de procedure afdwingen van een op ondeugdelijke
grondslagen gebaseerde compensatie door middel van dreiging met (social) media-aandacht en/of andere
kostenrovende acties.
Een grote diversiteit aan uitspraken met betrekking tot gelijksoortige gebrekkige financiële producten en niet
passende financiële dienstverlening en daarbij het gebrek aan rechterlijke afspraken met betrekking tot de
bevordering van rechtszekerheid en rechtsgelijkheid in dit soort zaken;
De oncontroleerbare dynamiek van de politiek en de media;
De afwezigheid van een dwangschikking.

5.2.2
Oplossingsrichtingen controleerbare procedure
De oplossingsrichtingen voor het bevorderen van de snelheid van de procedure dekken ook al gedeeltelijk
oplossingsrichtingen voor de oncontroleerbaarheid van de procedure. Daarom kennen de hieronder genoemde
oplossingsrichtingen een overlap met de oplossingsrichtingen zoals genoemd voor de versnelling van de procedure. Omdat
het doel anders is, kan het accent voor de betreffende overlappende oplossingsrichting net iets anders liggen, daarom kan
hieronder soms een al eerder genoemde oplossingsrichting worden herhaald.
Korte omschrijving oplossingsrichtingen controleerbare procedure
1.
Toezicht op de klachtenafwikkeling van financiële ondernemingen;

5 Een door de rechter aangewezen claimentiteit die als enige namens een groep klagers met een gelijksoortig belang mag vertegenwoordigen in een collectieve procedure ex art. 3:305a BW
en/of art. 7:907 BW.
6 Civielrechtelijke boete.
7 De Claimcode is van toepassing op claimstichtingen en claimverenigingen

.
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2.

Aanpak wildgroei claimentiteiten via wettelijke verankering van de Claimcode of via markttoegangsvereisten door
overheidstoezicht;

3.

Bevordering van een rode draad in uitspraken door samenwerking van rechters/geschilbeslechters;

4.

Openheid van zaken over te nemen claimafwikkelingsacties en bijbehorende risico’s (mogelijkheden en
onmogelijkheden) voor samenleving door alle betrokken actoren;

5.

Steun overheid bij inzet WCAM-procedure:
a)

Redelijkheid compensatiebedrag; en

b)

Het invoeren van een dwangschikking.

5.2.3

Discussiepunten

Uit de interviews is gebleken dat overeenstemming bestaat bij (vrijwel) alle deelnemers dat het wenselijk is om
bovengenoemde maatregelen door te voeren ter verbetering van controle op de procedure. In discussie met u allen wil ik
graag nagaan of deze oplossingsrichtingen door iedereen worden gedeeld. In het geval dit niet zo is wil ik graag weten
waarom of in welke mate niet. In geval dit wel zo is dan wil ik u vragen hoe de oplossingsrichtingen nader kunnen worden
vormgegeven.

1.

Dient er toezicht op de klachtenafwikkeling van financiële ondernemingen te worden ingevoerd en zo ja via:
a)

2.

3.

4.

Dient de wildgroei van claimentiteiten te worden aangepakt en zo ja via:
a)

Wettelijke verankering van de Claimcode of

b)

Markttoegangsvereisten door overheidstoezicht?

Bevordering van een rode draad in uitspraken door samenwerking van rechters/geschilbeslechters. Is deze
samenwerking:
a)

Nodig?

b)

Mogelijk?

c)

Hoe vorm te geven?

d)

Wat is dan de relatie tussen Klachten Instituut Financiëledienstverlening (“Kifid”) en de Burgerlijke rechter?

Is openheid van zaken over claimafwikkelingsacties en de risico’s (mogelijkheden en onmogelijkheden) voor de
samenleving nodig voor het gecontroleerder later verlopen van het afwikkelingsproces en het reduceren van
claimrisico’s? Zo ja:
a)

5.

Zelfregulering of overheidstoezicht?

Hoe deze openheid vorm te geven zonder gevaar voor claimrisico’s en door wie?

Is steun van de overheid nodig bij inzet WCAM-procedure? Zo ja in welke vorm?
a)

Toetsing en/of ondersteuning redelijkheid compensatiebedrag?

b)

Via het invoeren van een dwangschikking?
(i)

Kan invoering een dwangschikking worden gerechtvaardigd door te beargumenteren dat vastlopende
schikkingsonderhandelingen inzake financiële retail massaclaims claimrisico’s kunnen veroorzaken
die uiteindelijk de belastingbetaler en/of de gezonde klanten van een financiële onderneming
(gedeeltelijk) moeten betalen?

(ii)

Kortom: er is geen sprake meer van een privaat geschil maar van een maatschappelijk geschil
waardoor overheidsingrijpen geoorloofd is?

(iii)

Hoe zou de dwangschikking juridisch kunnen worden vormgegeven?
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5.3

Duurzame procedure

5.3.1
Uitleg knelpunten kernpunt duurzame procedure
Een duurzaam resultaat van een schikkingsproces inzake financiële retail massaclaims kan worden gewaarborgd door de
maatregelen zoals hiervoor toegelicht in par. 5.1 en 5.2. Maar voor een finale beslechting van een financiële retail
massaclaim met claimrisico’s is meer nodig.
5.3.2
Oplossingsrichtingen duurzame procedure
Noodzakelijk voor het creëren van een duurzame procedure betreft de invoering van de volgende punten:
1.
2.

3.
4.

Zekerheid met betrekking tot de uitkering van compensatie. Het compensatiebedrag moet van tevoren kunnen worden
begroot;
Begrip en acceptatie over de hoogte van de compensatie in de samenleving en niet alleen bij de betreffende klagers of
claimanten. Dit kan worden bewerkstelligd door extra voorwaarden te stellen aan de inhoud van de
vaststellingsovereenkomst op het gebied van dividenduitkeringen, bonusregelingen, bestuursfuncties etc.;
De redelijkheid van de hoogte van de compensatie per categorie claimant dient te worden getoetst op prudentiële
risico’s, acceptatie door de betreffende claimanten en samenleving (motivering moet kunnen aanslaan);
Opt-out beperkingsmaatregelen.

5.3.3

Discussiepunten

Uit de interviews is gebleken dat overeenstemming bestaat bij (vrijwel) alle deelnemers dat het wenselijk is om
bovengenoemde maatregelen door te voeren ter verbetering van controle op de procedure. In discussie met u allen wil ik
graag nagaan of deze oplossingsrichtingen door iedereen worden gedeeld. In het geval dit niet zo is wil ik graag weten
waarom of in welke mate niet. In geval dit wel zo is dan wil ik u vragen hoe de oplossingsrichtingen nader kunnen worden
vormgegeven.

1.

2.

3.

Kunnen argumenten als rechtszekerheid en een dreigend faillissement met verstrekkende gevolgen voor een
onderneming en de economie in het geheel rechtvaardigen dat claimanten en/of ongezonde klanten worden
achtergesteld m.b.t. hun verhaalsrechten?
Zo ja, welke vorm van uitsluiting is dan het meest passend?
a)

Recovery en Resolution Plans of het creëren van een bad bank/insurer en/of andere herkapitaliseringsopties?

b)

Uitsluiting van de opt-out mogelijkheid in de WCAM-procedure?

Hoe in geval van uitsluiting misbruik van door een financiële onderneming uit te sluiten?

VI.
Afronding
In het laatste half uur van de workshop zal een samenvatting worden geven van de tijdens de discussie behaalde resultaten op
het gebied van een gezamenlijke invulling van de oplossingsrichtingen. Ik zal u binnen enkele weken na de workshop ook
deze resultaten toesturen aangevuld met resultaten uit literatuur en documentenonderzoek. Verder zal er nog een bundel begin
2014 uitkomen waarin de achtergronden van enkele elementen van de oplossingsrichtingen door masterscriptiestudenten
onder begeleiding van mevrouw mr. dr. T.M. (Titia) Bos en mij zelf nader zijn uitgewerkt. Ten slotte hoop ik u allen wellicht
weer te zien en te spreken tijdens mijn promotie. De datum hiervoor is nog niet geprikt, maar ik hoop dat 2015 mijn
promotiejaar zal worden.
Met vriendelijke groet,

Mr. B. (Bonne) van Hattum
Faculteit der Rechtsgeleerdheid
Afd. Privaatrecht A
Oudemanhuispoort 4-6
1012 CN Amsterdam
B.vanHattum@uva.nl
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Towards a better resolution of duty-of-care claims
on
financial markets
A summary of a PhD research to provide a contribution towards a better
resolution of duty-of-care claims to help prevent the risks for society
Introduction
Imminent or already existing duty-of-care claims (zorgplichtclaims) form the object of this
book. These claims may arise from substandard financial products that were offered and/or
recommended on a large scale to retail clients (consumers and small business parties such as
independent contractors and SME enterprises) of a bank or an insurer. These claims are the
driver behind a range of affairs on the financial markets. Worth mentioning within this scope,
in the Netherlands, are the Share Lease Affair (Aandelenlease-affaire), the Investment
Insurance Affair (Woekerpolisaffaire), the DSB Affair, the Interest Rate Swap Affair
(Rentederivatenaffaire), and more recently the Penalty Interest Affair (Boeterente-affaire).
These affairs contribute to (ongoing) mistrust concerning the functioning of the financial
enterprises concerned, and even lead to instability risks on the financial markets - with as
worst case scenario several financial enterprises going bankrupt simultaneously or shortly
after each other. This is why it is in everybody’s interest to rapidly find solutions for the
problems concerned. Duty-of-care claims with accompanying risks (hereinafter referred to as:
‘claim risks’) will never fully become a thing of the past, in spite of ever increasing and/or
better supervision. This is because the risk of the development of duty-of-care claims on the
financial markets cannot be completely eliminated by nature. After all, the risk that duty-ofcare claims will develop is fundamentally connected to the development and innovation of
financial products and services. The market of financial products and services would simply
come to a grinding halt if the legal framework for law enforcement were watertight. In
addition, a difference in normative conceptions among the existing actors in the playing field
of duty-of-care claim resolution also contribute to the development thereof. The permanent
nature of risks and the differing normative conceptions among actors in the field as to the
desirable allocation of responsibilities when dealing with these risks raise the question how to
design practical solutions and concrete measures for the resolution of existing duty-of-care
claims, and the prevention of new ones to the extent possible. It is this question, which I have
defined as follows, that lies at the heart of this book:
How can (imminent or already existing) duty-of-care claims by consumers and small business
parties be resolved in a manner that is in line with the theories of action of a variety of
stakeholders in the playing field and that will mostly eliminate the chance of claim risks?

Research approach
I have carried out the research on the basis of an interdisciplinary investigation, by making
use of a combination of classic legal desk research and empirical research to the functioning
of the Dutch legal framework regarding the resolution of duty-of-care claims. I have
combined legal desk research with empirical research methods because of my experience,
when starting my PhD research, that legal desk research – primarily an in-depth study of
literature and case law – could not provide sufficient prospect of solutions for the problems of
duty-of-care claims. The reason for this is that in the current resolution system there is no
‘problem owner’ who has sufficient leverage to single-handedly push solutions through.
Whatever solutions may be conceivable, it became crystal clear that they would have to be
realised by mutual agreement between a vast number of actors. This requires an
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understanding of the legal considerations concerning the problems and opinions on solution
approaches of the various actors. In order to achieve this insight, as a basis for the definition
of solution approaches supported by the actors, I have carried out a responsive evaluation in
addition to classic legal desk research, by using the method of the so-called fourth-generation
evaluation. Characteristic for this method, which I will hereinafter refer to as: ‘the responsive
evaluation method’, is that the points of view of various stakeholders on a specific problem
are the starting point for organising the process of knowledge production, in which the
researcher plays an analysing and at the same time mediating role. In order to make this
method - which was developed for educational evaluation by Guba and Lincoln (Guba &
Lincoln 1989) - suitable for research into possibilities for the resolution and prevention of
duty-of-care claims, I have made use of the adaptation of the method developed by Grin, Van
de Graaf and Hoppe (Grin, Van de Graaf & Hoppe 1997). One of the elements is mapping out
the actors’ theories of action. The theory of action of an actor is the set of normative starting
points, theoretical insights and practical considerations based on which an actor, in view of
the circumstances, opts for a specific course of action. By making the theory of action more
explicit, the researcher gets a better understanding of the problem definitions applied by a
specific actor group (for instance insurers, supervisors, or claim entities) concerning a specific
issue, as well as of the opinion of that group regarding specific solutions. In addition, making
the theory of action more explicit will lead to an understanding of the values, standards and
more generic assumptions used by actor groups when making choices concerning the
desirability and acceptability of specific problem-solution combinations. Based on this
methodical elaboration, I have distinguished 7 different actor groups in my research.
Subsequently, I have subdivided these actor groups into various sub-groups of actors. From
most actor groups I have then selected and interviewed participants. The ultimately obtained
data formed the basis of my in-depth analysis and of the reconstruction of the theories of
action per actor group. Subsequently, I have submitted the findings on problem perceptions
and possible solutions to stakeholders for reflection and completion, by organising a joint
workshop attended by members of the individual actor groups.
Understanding the scope of negotiation
The normative considerations of the actors involved
By taking the above mentioned research approach I could obtain an understanding of the
problem definitions of each of the actor groups that are relevant for the definition and
accomplishment of solutions for claim risks, as well as of their opinions on specific solutions
for the problems they defined. Within this scope, I have mapped out the normative
considerations per individual actor group. These normative considerations consists of: (i) the
juridification of society, (ii) the existence or absence of a claim culture, (iii) the idea in
society that there should not be any bad luck by allowing and promoting collective
compensation schemes (“pech-moet-weg-gedachte” or the “Abolish bad luck” concept), (iv)
the retail-client’s own responsibility, (v) increased access to justice, (vi) the existence of a
need for of tailor-made solutions on a micro or macro level, (vii) the autonomy of litigants,
(viii) interference by the authorities in duty-of-care claim resolution, (ix) mixing private law
and public law, and (x) the possible preventive effect of duty-of-care claims on the conduct of
financial enterprises.
The three leading opinions (mindsets) on damage and loss of reputation
The mapped out normative considerations I subsequently linked to an analysis originating
from literature of Ewald 2002, Pieterman 2008 and Kortleven 2013 on risk perceptions of the
conceptual developments in the Netherlands of ideas regarding ‘damage and loss of
reputation’. The analysis of literature regarding ‘damage and loss of reputation’ consists of a
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period between 1838 and the beginning of 2013. In this period of time a transition has taken
place from an early-modern guilt culture to a modern risk culture, and subsequently to the
postmodern precautionary culture. Contract law, and the liability law forming part thereof,
was developed at the end of the nineteenth century, in a time in which the early-modern guilt
culture was the dominant culture, in which the own responsibility of unfairly treated clients is
the key element and in which unfairly treated clients are first of all held responsible
themselves for the damage they suffered from buying a substandard product. The guilt culture
may be characterized by the motto ‘Everyone is responsible for his own damage’. An unfairly
treated client can only claim damage from the party causing the damage if, in a legal sense, a
wrongful act (tort) or breach of contract is at stake. Later, under the influence of the advance
of socialism, the risk culture emerged. This culture is characterized most of all by the motto
‘Abolish bad luck’. In this culture, not the individual and his own responsibility for damage
play a central role, but compensation of damage, which has now become a collective
responsibility. Compensation for ‘bad luck’ is achieved for the first time on a collective level
through public law, for instance with the introduction of the Dutch Accidents and Injuries Act
in 1901 (Ongevallenwet 1901). After all, politically sensitive liability issues cannot be
publicly scrutinized this way, while at the same time damage can be compensated. The
primary responsibility for the prevention of damage rests with the provider of the products
and/or services. The risk culture ultimately enabled collective settlement of damage via the
introduction of mass claims and the Dutch Act on Collective Settlements (WCAM), which
was finally introduced in 2005. In the risk culture, choices concerning compensation are
based on (scientifically) well-founded analyses. Finally, since the early 1980s, yet another
culture has emerged: the precautionary culture. In this last culture, the cause of the
development of damage is not blamed on an unfairly treated client, and damage is not
regarded as bad luck that ought to be mitigated or eliminated by a collective form of
compensation. Instead, in the precautionary culture, a system administrator such as the State
or a supervisor is held responsible for the development of the problems of damage, because
that system administrator failed to prevent the development of the damage. In the
precautionary culture, choices for resolution of duty-of-care claims are not always based on
(scientifically) well-founded analyses due to an aversion against the influence of experts. In
today’s society, elements from all three cultures are still present, and sometimes one culture,
sometimes the other culture, is a dominant factor among actors and actor groups when taking
positions on the development and resolution of duty-of-care claims. A concrete elaboration of
these cultures can be seen in the problems at stake, in the extent to which a retail client of a
financial enterprise is deemed to be responsible for any suffered damage. Seen from the
perspective of guilt culture, the retail client itself is held responsible for the development of
damage and never ought to be compensated for compensation of the entire amount of the
incurred damage. The idea that damage is an unavoidable effect of the functioning of
financial markets which ought to be compensated at all times, preferably collectively, is based
on a reasoning dating from the second mentioned risk culture. Finally, the idea that system
administrators (a supervisor or the State) may be demanded to (help) resolve duty-of-care
claims, because they are deemed to be responsible for prevention of the damage concerned, is
based on considerations from the precautionary culture.
Combining the analysis of the normative considerations with insights of literature about
the three mindsets on damage and loss of reputation
Seen behind the backdrop of the three cultures identified, I have established that the core
principles of Dutch contract law that are defined are based on the guilt culture, such as the
own responsibility of unfairly treated clients and the willingness to settle conflicts on an
individual basis only, are subject to discussion. Today, the principles that are geared more to
the risk culture, such as thinking with the public interest at heart and a focus on reduction (as
much as possible) of ‘bad luck’ or damage, are met with goodwill, to a greater or lesser
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degree. Seen from this perspective, the legal framework drafted in the 1980s and 1990s for
the self- development of a practice for collective resolution of duty-of-care claims and
culminating in the enactment of the WCAM in 2005 - instead of individual resolution only - is
perfectly understandable. Also, seen from the same perspective, the ever further-reaching
protective attitude of adjudicators and policy influencers or decision makers towards
consumers - in the opinion of banks and insurers participating to my research, including but
not limited to a specific supervisor - is easier to understand. According to the participants to
my research, the protective attitude consists of the increase in the number and/or the amount
of the awarded damage compensations. I have also established that the idea of ‘own
responsibility’ as a fundamental principle in the current legal framework is criticized from
another angle than from a legal perspective. Participants to my research learned the critical
lessons concerned - compared to the idea of the ‘own responsibility’ - inter alia from
behavioural-economic concepts that would prove that man is not a homo economicus who
makes rational choices after all. Should this be the case, consumers cannot be held
accountable in all cases for their own responsibility in the development of damage, as was the
reasoning. This could have implications for draft policies (legislation) and for the execution of
the practice focused on resolution.
Linking the answers of respondents regarding their normative preferences with the broad
categorization of ‘risk cultures’ from literature provides more transparency into the motives
and thus the choices regarding solutions for the duty-of-care claim problems, which makes
such solutions practical to use in the concrete elaboration of (future) solutions. In real terms,
based on analysis of the information obtained from interviews, three overall solution
approaches may be defined for the resolution and prevention of duty-of-care claims. By
combining these three solution approaches with the results of the classical legal desk research,
these can be elaborated into specific courses of action. The thus elaborated analysis leads to a
better understanding of the manner in which (imminent or already existing) duty-of-care
claims of consumers and small business parties can be resolved, according to the actors
involved, by means of practical and policy adjustments in the resolution system, and the
manner in which the chance of claim risks could be eliminated for the most part.
Conclusions
Conclusions focused on the Dutch actors involved
The results of the research show that the legal framework in the Netherlands does not provide
sufficient resolution possibilities. Because of this it has to be changed by making it more
accelerated, more controlled and by making it possible to create a sustainable result. Such a
result is especially important to limit the claim risks concerned as much as possible, and in
order to be able to settle deadlocked duty-of-care claims once and for all. The participants to
my research have pointed out that the legal framework for the resolution of duty-of-care
claims contains elements that have a delaying effect on the proceedings. They also feel that
the framework is at odds with the interest of unfairly treated clients to receive compensation
for suffered damage as well as clarity about their financial future in the shortest possible term.
Furthermore, financial enterprises such as banks and insurers might abuse the lengthy current
legal framework for the resolution of duty-of-care claims by financially and psychologically
‘smoking out’ complainants as it were. Literature presents examples of clear-cut causes
outside the possible delay tactics deliberately applied by defendants. For instance, according
to Brenninkmeijer et al. 2015, these can be found in the financing model of lawyers and
courts of law with respect to their role in the dispute resolution. There is also, to a greater or
lesser degree, quite a threshold when it comes to access to justice. Furthermore, the
participants among various actor groups, such as banks, insurers, adjudicators and
supervisors, lack the required expertise to achieve the desired result in the resolution. The
participants express this lack of required expertise in particular as a lack of knowledge and
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experience in the area of interaction between private law and public law with respect to the
prevention and resolution of duty-of-care claims, but also as a lack of expertise among
supervisors and adjudicators on the effect and composition of the products and services
concerned. In addition, the participants link this lack of expertise to the results in the (process
towards a) decision and the organisational structure including the applied strategy (for
instance the strategy of law enforcement and informal influencing) of the (sub-) actor groups
concerned on how to prevent and deal with duty-of-care claims. For instance, according to the
participants, better results could be achieved if experts would be involved in a different way
in the (process towards a) decision, risk assessments and applicable supervisory strategies.
For the control of the resolution process that is deemed necessary, the participants expressed
that they preferred to limit the group of ‘opt-outers’ in a collective settlement, because the
uncertainty regarding the size of this group contributes to risks that cannot be properly
quantified. The participants also request that something be done about the sometimes
unprofessional conduct of claim organisations, which conduct forces banks and insurers to
pay unnecessarily high transaction costs, for instance negotiations on frivolous claims that
nevertheless need to be negotiated by the banks and insurers to prevent or minimise harm to
their reputation. Please note also that the conduct of claim organisations is not always in the
best interest of the unfairly treated client represented by them, who may suffer yet additional
damage as a result. In addition, the participants pointed out that achieving a final result is
hampered by fear of damaged reputation and liabilities among direct policy influencers or
decision makers. Mutual considerations of competition between insurers or banks may also
prevent them from meeting each other halfway and reaching a settlement. Furthermore,
making errors in the resolution process is tricky, because a minor mistake can easily have
major (prudential) effects on the organisation, which may send a message to other companies
and business sectors. Finally, participants pointed out that they missed a safeguard of public
interests in the resolution of duty-of-care claims. A duty-of-care claim is not only about the
interests of direct stakeholders and/or litigants, but may have a huge impact on the (financial)
position of a ‘healthy client’ of financial enterprises, investors such as pension funds, and in
some cases even taxpayers. The current legal framework lacks the adequate set-up to take
these public interests into account in a resolution result.
During the interviews that I took and the Workshop that I organised in November 2013,
the participants to my research have brought up a diversity of solutions for the three shared
overall sticking points, from which I was able to distil three generally shared solution
approaches. Based on my analysis, it is likely that these solution approaches will meet with a
broad support among all actor groups. They consist of the following elements:
1.

2.
3.

Giving more leeway to claim organisations, by giving them the option to conduct a
collective-action for damages, on the precondition that these organisations will be
further regulated.
Striving for a supervisor who operates progressively and creatively in the area of
duty-of-care claims.
Safeguarding expertise within all actor groups in the playing field of duty-of-care
claim resolution.

The actors have sometimes further elaborated on these three shared solution approaches by
bringing up solution options. However, when it came to further elaboration of the options they
often held different opinions. Sometimes, no concrete elaboration was submitted for a
solution approach.
In spite of the fact that the actors in the playing field of duty-of-care claims have failed to
further elaborate most of the solution approaches submitted and shared by them, it is still
possible, based on the lessons learned, to define more concrete solutions for the duty-of-care
claim problems. This is possible by connecting the lessons learned from the three cultures
regarding damage and loss of reputation with the normative considerations of the actors

6

involved. And after that, by connecting these results with the results of the responsive
evaluation about the problems and solutions actors mentioned regarding the functioning of the
resolution system of duty-of-care claims. By working in this manner, it became possible to
draw overall conclusions that individual stakeholders could not draw. Finally it was also
possible to formulate suitable recommendations to change the practice and the legal
framework of preventing and resolving duty-of-care claims specifically.
Conclusions applicable to actors operating all over the world regarding preventing and
revolving duty-of-care claims
In a more general way - which is also relevant for actors outside the Netherlands - the results
of the research show that, in order to resolve duty-of-care claims all over the world, privatelaw resolution ought to be the starting point, in a bid to optimize the preventive effect of
contract law. Transparency regarding (the cause of) complaints and the impossibility for
(potential) damage inflicters to shirk liabilities must be enshrined in the legal framework that
facilitates private-law resolution. Interaction with public law and a corresponding duty for a
supervisor is a second conclusion of this research. How far-reaching supervisors ought to be
able to intervene in the private-law framework will be determined by the choices to be made
in a negotiation process regarding the extent of transparency and the ability to ‘pass the buck’
when it comes to liabilities. Negotiation processes are influenced by normative considerations
that differ per country, and as a result the mix between private law and public law can also be
different per country. Finally, the effect of this mix can be secured by anchoring expertise in
the playing field in the area of these claims and adjoining areas of expertise such as product
development, risk management, the effect of contract law, and private-law and public-law
duties to provide due care. This calls for adjustments in the organisational structure and
(supervisory) strategy of and the contacts with experts by the actors involved. Such
adjustments will also ensure that organisations will adjust themselves to the spirit of the times
we live in, which will enable continued innovation and an optimal use of growth potential.
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