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Vragenlijst  

handelingstheorie actoren  

in het afwikkelingsysteem 

 van financiële massaschade 

d.d.  1 juni  2012

Vragenli jst  met  betrekking tot  onderzoek naar de handelingstheorie van betrokken 

actoren en sociale groepen in het  afwikkelingssysteem van f inanciële massaschade . 

Bijdrage aan een promotieonderzoek naar het  ondervangen van risico’s van 
aanhoudend wantrouwen en instabili tei t  op de financiële markten in het systeem voor 

de afwikkeling van f inanciële 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. De wetgever (de betrokken Ministeries: Min V&J en MinFin en mogelijk

ELI);

g. De rechter;

h. Het Kifid;

i. De media.5

17. 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.?

18. 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?

19. 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)?

20. 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?

21. Hoe ziet in uw ogen kort samengevat een ideaal afwikkelingssysteem voor limited fund

financiële massaschade er in Nederland uit en Europa?

22. 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. Algemeen1

1. 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?

2. Ervaart u verschil tussen de afwikkeling van limited fund financiële massaschade en

gewone financiële massaschade en de rol die u/uw organisatie daarbij speelt?

3. 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. 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?

2. 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:

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 Juridisch 

14. In hoeverre acht u de drempel voor de toegang tot het recht in Nederland te laag?

15. Is er voldoende kennis binnen uw organisatie op het gebied van zorgplichten?

16. Zo ja, waar bestaat deze uit, hoe is deze opgebouwd en wat wordt ermee gedaan?

17. Hoe kijkt u tegen de vermenging van publieke zorgplichten en private zorgplichten aan?

18. Moet in uw ogen de civiele rechter in zijn beoordeling van zorgplichtschendingen

rekening houden met maximum harmonisatie van publiekrechtelijke richtlijnen?

Vertrouwen 

Duurzame 
financiële 

onderneming 

Aanschaf 
producten 

en/of 
afnemen van 

diensten 

Massaschade 

Wantrouwen 

Instabiliteit 

Plan X 
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3. Ideeën over oplossingen

3.1 Voorkomen van massaschades inclusief het effectiever afwikkelen ervan buiten 

limited fund 

19. 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.

20. Hoe kan in uw ogen het privaatrecht effectiever bijdragen aan het reduceren van

financiële massaschades?

21. Draagt in uw ogen de drempelverlaging voor de toegang tot het recht bij aan het

reduceren van financiële massaschades?

22. 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.

23. Zo nee, waarom niet?

24. 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?

25. Wat is in uw ogen de meest effectieve rol van de rechter in een collectieve

actieprocedure?

26. 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?

27. 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. Als belanghebbende zich mengen in een WCAM-procedure?

e. 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 WCAM-

vaststellingsovereenkomst)?

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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