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geschillencommissies op het gebied van effectendienstverlening. 
R. Knopper 



Samenvatting 

In dit proefschrift wordt verslag gedaan van onderzoek naar de vraag of het rechtsbeginsel 

toegankelijkheid wordt verwezenlijkt in alternatieve procedures van geschilbeslechting op het 

gebied van effectendienstverlening. Aan deze kern gaan twee subvragen vooraf: de vraag naar 

de manier waarop achtereenvolgende Klachten- en Geschillencommissies omgaan met de 

bouwstenen die in relatie staan tot het toegankelijkheidsbeginsel en de vraag of er - gegeven 

het terrein van onderzoek - in de uitspraken van de verschillende Commissies heldere 

patronen te onderkennen zijn. 

Aan de basis van het onderzoek liggen enerzijds die onderwerpen die direct in verband staan 

met toegankelijkheid en door de regelgever worden behandeld in de reglementen. Anderzijds 

betreft het onderwerpen die eerst een rol van betekenis spelen, indien de procedure reeds is 

opgestart. Bedoeld worden in dit laatste geval de introductie van een nieuwe klacht, 

rechtsverwerking en de verplichting een klacht te specificeren. 

Het onderzoek bouwt voort op het proefschrift van Jacobs uit 1998. Jacobs geeft een overzicht 

van inrichtingseisen - ook bouwstenen van een procedure genoemd - die ertoe dienen een 

procedure te laten voldoen aan een rechtsbeginsel als toegankelijkheid. Inrichtingseisen laten 

zich feitelijk indelen in twee categorieën. Aan de ene kant de eisen die een noodzakelijke 

voorwaarde vormen, wil een procedure kunnen voldoen aan een rechtsbeginsel. Aan de 

andere kant de inrichtingseisen die voortvloeien uit de keuzes die zijn gemaakt door de 

regelgever. 

Was geschilbeslechting voorheen vooral een aangelegenheid van de sector zelf, in het huidige 

tijdsgewricht kent geschilbeslechting een nadrukkelijke publiekrechtelijke inkadering. Om die 

reden wordt in dit proefschrift uitvoerig stilgestaan bij Wet op het financieel toezicht (Wft) en 

het Besluit Gedragstoezicht financiële ondernemingen Wft (Bgfo), maar vooral ook bij de 

introductie van Richtlijn 2013/11/EU van het Europees Parlement en de Raad van de 

Europese Unie. De onderwerpen die gezien kunnen worden als inrichtingseis in de betekenis 

die Jacobs hieraan geeft en verbonden zijn met het toegankelijkheidsbeginsel, keren alle terug 

in deze Richtlijn, zij het onder andere noemers. Andersom gesteld, hebben de meeste 

onderwerpen uit de Richtlijn een plaats gekregen in het huidige Reglement Ombudsman en 

Geschillencommissie Financiële Dienstverlening (Kifid) (2014).  

De reglementen zijn in de loop van de tijd in meerdere opzichten gewijzigd. De wijzigingen 

hebben in positieve zin aanzienlijk bijgedragen aan de verbetering van de toegankelijkheid 

van de procedures in zowel praktische, als theoretische zin. (Zie de conclusies én de 

aanbevelingen behorend bij dit proefschrift). Een voorbeeld is de krachtige verbondenheid 

met de Wet op het financieel toezicht (Wft) en het Besluit Gedragstoezicht financiële 

ondernemingen Wft (Bgfo). Niet alleen verwijst het Reglement Ombudsman & 

Geschillencommissie Financiële Dienstverlening (Kifid) naar de Wft, daar waar het gaat om 

het begrippenkader dat in art. 1 Wft wordt gehanteerd, ook art. 4:17 Wft creëert heldere 

kaders ondermeer op het punt van de interne klachtenprocedure. De rechtszekerheid (en 



hiermee de toegankelijkheid) biedt op deze wijze voor de Consument die zijn recht zoekt 

binnen de kaders van alternatieve geschilbeslechting (ADR) een aanzienlijke steun in de rug. 

Toegang tot een procedure is indachtig de reglementen niet op voorhand een gegeven. 

Bestudering van de uitspraken op het punt van de onderwerpen die in relatie staan tot het 

beginsel toegankelijkheid leidt echter tot de conclusie dat de uitspraken op de verschillende 

deelgebieden helder en consistent zijn en met het Reglement (Kifid) een stevige grondslag 

vormen van geschilbeslechting in toekomstige procedures. Laagdrempeligheid geeft daarbij in 

voorkomende gevallen een zetje in de rug, maar steeds binnen de kaders van redelijkheid en 

billijkheid. 


