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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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