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In handen van mevrouw mr E.C. Ruinaard en de heer mr R.J.J.M. Pans  
Via email 
 
 
 
 
 
 

Koudum, 10 februari 2017 
 
 
Geachte mevrouw Ruijnaard en meneer Pans,  
 
Als behartiger van de belangen van consumenten bij financiële instellingen als banken, verzekeraars 
en financieel adviseurs  willen wij u veel succes wensen in uw nieuwe functie bij het Kifid. 
 
Wij hopen dat er met uw komst  ook een frisse, nieuwe wind gaat waaien binnen het Kifid. Graag 
lichten wij dat  een keer persoonlijk  toe tijdens een gesprek.  
 
Samen met het TV- programma Kassa hebben wij vorig jaar januari de consument-onvriendelijke 
situatie bij het Kifid aan de kaak gesteld. Dit naar aanleiding van een toenemend aantal signalen, 
waarbij in onze ogen de consument ongelijk door het Kifid werd behandeld in vergelijking met de 
benadering van financieel dienstverleners (ten nadele van de consument). 
(http://kassa.vara.nl/media/352453) In die uitzending heeft directeur Bas de Groot gemeld dat er 
fouten waren gemaakt en dat hij er voor zou zorgen de betrokken partijen alsnog bij elkaar te 
brengen. Achteraf bleek dat reglementair helenaal niet mogelijk.   Dat was een grote teleurstelling,  
ook voor een aantal mensen dat zich via ons had gemeld en die alsnog hun casus bij het Kifid 
behandeld zouden hebben willen zien. 
 
In de loop van 2016 is er onderzoek gedaan naar het Kifid in opdracht van de Minister van Financiën. 
We hebben daarbij ook onze inbreng mogen leveren. Kort voor de kerstperiode is dit onderzoek naar 
buiten gekomen. De conclusie van de onderzoekers was dat het Kifid weliswaar een nieuwe weg 
ingeslagen zegt te zijn, maar dat het nog te vroeg is om de effecten daarvan te beoordelen. Als we de 
aanbevelingen van de onderzoekers lezen, dan vinden wij  het schrijnend dat deze aanbevelingen 
gedaan moeten worden aan een instituut dat al ruim tien jaar geleden in het leven is geroepen in het 
kader van de bescherming van de consument ten opzichte van financieel dienstverleners.  
 
Kijken we in de samenvatting van het rapport dan valt daarbij op dat van de 2.481 uitspraken die 
gedaan zijn er slechts 180 gegrond zijn verklaard ten gunste van de consument. Dat is ongeveer in 7% 
van de gevallen. Omgekeerd: 93% van de uitspraken valt uit ten gunste van de financieel 
dienstverlener.  Wij begrijpen heel goed dat niet iedere klacht van de consument gehonoreerd kan 
worden. Maar wij zijn van mening dat als dit een zo gering percentage betreft, dit op zijn minst nader 
onderzoek verdient.  
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In een korte tweet-correspondentie over dit onderwerp wees het Kifid ons er op dat er in 43% van de 
gevallen een schikking was bereikt. Dit kan onze zorgen niet wegnemen. Het is niet openbaar bekend 
wat deze schikkingen inhouden en hoe deze schikkingen tot stand zijn gekomen. Consumenten staan 
in deze zittingen tegenover professionele onderhandelaars die inhoudelijk deskundig zijn; de posities 
blijven zeer ongelijkwaardig.  
Hoe weten we dat consumenten zich niet door intimidatie tot een schikking genoodzaakt zagen?   
 
Mede naar aanleiding van een aantal zaken waar ondergetekende persoonlijk in verschillende 
functionaliteiten bij betrokken was vorig jaar (gemachtigde, toehoorder, woordvoerder van de 
consument) en de signalen die Geldbelangen bereikten komt het ons voor  dat het Kifid vooral 
gericht is op  efficiency, en dat het doel is een dossier zo snel mogelijk weer te sluiten. Natuurlijk is 
het prettig  voor een consument als hij zijn klacht zo eenvoudig mogelijk in kan dienen en binnen  
een zo kort mogelijke termijn weet waar hij aan toe is. Maar als hierdoor de kwaliteit van de 
uitspraken minder wordt dan  is dat een ongewenste ontwikkeling. 
 
Ten tijde van de opzet van het Kifid was het doel te  voorkomen dat consumenten zich in 
ingewikkelde rechtsprocedures zouden moeten begeven met een klacht over een financieel 
dienstverlener. Op zichzelf is de drempel inderdaad verlaagd (het indienen van een klacht gaat 
tegenwoordig voornamelijk via digitale weg en dat is netjes.) Maar vervolgens komen de meeste 
consumenten alsnog terecht in een voor hen onbekende  juridische wir-war. Uiteraard kan het Kifid 
niet werken zonder te kijken naar wat er in de Nederlandse rechtspraak gebeurt, maar wij zien het 
als  de taak van het Kifid om de consument daarin bij te staan en niet te verwachten dat die 
consument net zoveel deskundigheid mee brengt als doorgaans de (advocaten van) de financieel 
dienstverleners doen.  
 
Wij zouden in de ontwikkeling van  het Kifid graag meer de houding van de Engelse Ombudsman 
Financial Services zien, namelijk ‘Can we help’?’ Zie hiervoor een in overigens perfect Nederlands 
geschreven brochure van die Financial Ombudsman. Ook de Nederlandse consument dient meer 
ondersteund en beter gehoord te worden. En heldere uitleg te krijgen, m.n. in de gevallen waarin de 
consument geen gelijk krijgt.  
 
Op onze site hebben wij een aantal aanbevelingen gedaan waardoor het Kifid in onze ogen beter en 
meer consumentvriendelijk zou kunnen  functioneren, in het kader van de beoogde 
consumentenbescherming.  
 
Graag gaan wij over bovenstaande met u in gesprek. 
 
In afwachting van uw reactie, 
 
 
Met vriendelijke groeten, 
 

 
 
Rob Goedhart 
Voorzitter.  
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