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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
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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.
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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.
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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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