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Samenvatting 
Over Kifid 

Het klachteninstituut financiële dienstverlening (Kifid) is in 2007 opgericht als alternatieve geschillenbeslechter 

voor klachten van consumenten op het gebied van financiële producten en diensten. In Kifid gingen 

verschillende organisaties samen: Dutch Securities Institute (DSI), Geschillencommissie Bankzaken, 

Geschillencommissie hypothecaire financieringen en Ombudsman Verzekeringen.  

Bij Kifid kunnen klachten worden ingediend over financiële producten en dienstverlening met betrekking tot 

verzekeringen (schade en leven), beleggingen, hypotheken en bankzaken. Tot eind 2014 waren er binnen Kifid 

drie organen die klachten behandelden: een Ombudsman (met name gericht op bemiddeling), een 

Geschillencommissie (gericht op het doen van een uitspraak indien bemiddeling niet mogelijk blijkt) en een 

Commissie van Beroep (waar onder voorwaarden beroep kan worden ingesteld tegen uitspraken van de 

Geschillencommissie). In 2014 is de structuur gewijzigd en zijn de Ombudsmanfase en de 

Geschillencommissiefase samengevoegd.1  

Er zijn circa 8.000 financieel dienstverleners aangesloten bij Kifid. Kifid behandelt jaarlijks ongeveer 6.000 tot 

7.000 klachten over deze financieel dienstverleners die door consumenten worden ingediend. Een deel van 

deze klachten is niet-behandelbaar, dat wil zeggen dat een klacht niet voldoet aan de voorwaarden om in 

behandeling te worden genomen (de voornaamste reden om een klacht niet in behandeling te nemen is dat de 

interne klachtenprocedure van de financieel dienstverlener nog niet is doorlopen). Eind 2015 werkten er bij 

Kifid 49 medewerkers. In 2015 was het budget ca. € 8,5 miljoen. 

Evaluatie van Kifid 

KWINK groep heeft in opdracht van het ministerie van Financiën Kifid geëvalueerd. Daarbij heeft het ministerie 

van Financiën viert onderwerpen benoemd die in de evaluatie expliciet aan de orde dienden te komen: 

onafhankelijkheid; tegengaan versnippering (éénloketgedachte), borging van het belang van de consument 

(waaronder laagdrempeligheid) en kosten. In het onderzoek heeft KWINK groep tevens onderzoek gedaan naar 

de doeltreffendheid en doelmatigheid van Kifid. 

De evaluatieperiode betreft januari 2013 (het moment van introduceren van de extra voorzieningen om de 

onafhankelijkheid te borgen) tot en met juni 2016 (het moment van starten van dit onderzoek). Bij de evaluatie 

zijn diverse onderzoeksmethoden ingezet om feiten en meningen te verzamelen over het functioneren van 

Kifid: 

 Er is bronnenonderzoek gedaan door documenten te bestuderen en analyseren. Het betreft onder meer 

de statuten en reglementen van Kifid, de jaarverslagen van Kifid, het klanttevredenheidsonderzoek dat 

Kifid heeft laten uitvoeren, de klachten over Kifid die bij Kifid en bij het ministerie van Financiën zijn 

binnengekomen, de website van Kifid en de cijfers over doorlooptijden.  

 Voorts zijn in het onderzoek vijf gesprekken gevoerd met Kifid en twintig gesprekken met externe 

stakeholders (waaronder andere geschillenbeslechters, brancheverenigingen voor de financiële sector, 

consumentenbelangenverenigingen, overheidsorganisaties en een aantal experts) en zeven gesprekken 

                                                                 
1 In de statuten van Kifid is de structuurwijziging thans nog niet doorgevoerd, maar er loopt wel een proces met als doel om de statuten 
aan te passen binnen een afzienbare termijn (inmiddels ter instemming bij de minister van Financiën). 
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met consumenten(vertegenwoordigers). De opvattingen van deze externe stakeholders zijn belangrijk 

voor een goede beoordeling van het (ervaren) functioneren van Kifid. Daarbij houden we er rekening 

mee dat in de evaluatie geuite kritiek kan voortkomen uit specifieke belangen en specifieke ervaringen 

(bijvoorbeeld al dan niet onwelgevallige uitspraken). Hiermee is in de evaluatie rekening gehouden, 

door een breed spectrum van gesprekspartners aan het woord te laten en door hun inbreng in de 

relevante context te plaatsen.  

 Tot slot zijn twee enquêtes uitgevoerd: een enquête onder een representatief panel van Nederlandse 

consumenten (18 jaar en ouder) en een enquête onder advocaten (om een beeld te krijgen van hoe 

professionele ondersteuners van de consument oordelen over het functioneren van Kifid). 

Bevindingen 

 

Onafhankelijkheid 

Er is een aantal voorzieningen getroffen om de onafhankelijkheid van Kifid te waarborgen. In de statuten en 

het Besluit Gedragstoezicht financiële ondernemingen (Bgfo) is bovendien vastgelegd dat de minister van 

Financiën instemming verleent bij de (her)benoemingen van bestuursleden en de Ombudsman, bij een 

wijziging in de samenstelling van personen die zich bezighouden met geschillenbeslechting, bij de begroting, bij 

de jaarrekening en bij (wijziging van) statuten en reglementen. Tevens mag een lid van het bestuur, de 

Commissie van Beroep of de Geschillencommissie ten minste één jaar voor de aanvaarding van de functie en 

gedurende de uitoefening van de functie niet werkzaam zijn voor of enige functie bekleden bij een 

beroepsorganisatie voor financiële ondernemingen of een financiële onderneming.  

De getroffen voorzieningen zijn bedoeld om tegemoet te komen aan de zorg over de onafhankelijkheid ten 

aanzien van de financiële sector. Een zorg die zich laat verklaren door onder meer het gegeven dat Kifid een 

organisatie is die wordt gefinancierd door de financiële sector zelf. Er zijn voorzieningen getroffen om te 

voorkomen dat de sector onwenselijke invloed kan uitoefenen op de beoordelingen door en de 

werkzaamheden van Kifid. Ons beeld op grond van een analyse van deze voorzieningen en de door ons 

gevoerde gesprekken is dat de gecreëerde voorzieningen bijdragen aan de door de gesprekspartners ervaren 

onafhankelijkheid. De voorzieningen dragen bij aan het voorkomen van ongewenste invloed op het 

functioneren van Kifid. De sector bekostigt weliswaar Kifid maar heeft geen invloed op de begroting van Kifid 

(anders dan dat de sector natuurlijk altijd haar stem kan laten horen over de begroting) en ook niet op de 

geschilbeslechting zelf. Hierbij kan worden opgemerkt dat ook het ook in het financiële toezicht voorkomt dat 

onafhankelijke instituten door de sector worden bekostigd; dit geldt voor de AFM en DNB. Ook daarvoor geldt 

dat publieke voorzieningen de onafhankelijkheid moeten waarborgen. 

Wij merken op dat het destijds gekozen palet aan voorzieningen voor onafhankelijkheid logisch was (en is) 

tegen de achtergrond van de situatie van toen, waarin er vooral zorg bestond over de relatie tussen Kifid en 

sector. Deze voorzieningen zijn en blijven belangrijk omdat de onafhankelijkheid van Kifid altijd onder een 

vergrootglas ligt. Tegelijkertijd merken we op dat ook onafhankelijkheid van de overheid en de politiek een 

belangrijke waarde is. Gegeven de instemming die de minister van Financiën al heeft ten aanzien van 

bestuursbenoemingen bij Kifid, verdient het instemmingsrecht van de minister bij benoeming van leden van de 

Geschillencommissie een nadere afweging. De instemmingsbevoegdheid zou vervangen kunnen worden door 

een constructie waarin het bestuur van Kifid bij het benoemen van leden van de Geschillencommissie niet 

afhankelijk is van het verkrijgen van instemming van de minister. 
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 (Tegengaan) versnippering 

Onder versnippering is verstaan: de mate waarin consumenten het risico lopen te verdwalen tussen 

verschillende alternatieve geschillenbeslechtingsinstanties. Er bestaan in Nederland verschillende 

geschillenbeslechtingsinstanties. Naast Kifid is ook Stichting Klachten en Geschillen Zorgverzekeringen (SKGZ) 

(voor aanvullende zorgverzekeringen) aangewezen op grond van de Wet op het financieel toezicht (Wft). 

Daarnaast zijn er in Nederland onder meer de Stichting Geschillencommissies (SGC) en de Ombudsman 

Pensioenen. 

Gesprekspartners geven aan dat eventuele versnippering met de oprichting van Kifid in 2007 juist is afgenomen 

ten opzichte van het verleden. Dit komt doordat een aantal instituten in Kifid is samengegaan. 

In welke mate versnippering ertoe leidt dat de consumenten niet bij Kifid terecht komen is lastig kwantitatief 

vast te stellen. Consumenten die hun geschil indienen bij de verkeerde klachtinstantie, worden door de 

geschilbeslechtingsinstanties vanzelfsprekend doorverwezen naar de juiste instantie. Toch kunnen er 

consumenten zijn die niet tevreden zijn over de afhandeling via de interne klachtenprocedure bij een financieel 

dienstverlener, en die hun weg naar Kifid niet vinden. Immers, op de website van de SGC, wordt niet tot 

summier doorverwezen naar Kifid als Geschillencommissie voor financiële producten. Als een consument op 

deze website kijkt dan zou die tot de verkeerde conclusie kunnen komen dat er in Nederland geen 

Geschillencommissie is voor financiële producten of diensten. We adviseren Kifid op dit punt afstemming te 

zoeken met de SGC ten einde doorverwijzing via de website van de SGC te realiseren. 

Op haar beurt mag van Kifid worden verwacht dat zij op de eigen website meer duidelijkheid geeft richting 

consumenten die een klacht willen indienen over een zorgverzekeraar.  

Tot slot is in verschillende gesprekken de ogenschijnlijke overlap in werkprocessen van Kifid en SKGZ aan bod 

gekomen. We zouden een intensievere samenwerking en interactie tussen beide organisaties verwachten dan 

we hebben aangetroffen. Bijvoorbeeld als het gaat om kennisdeling (zoals over de vraag hoe 

secretarissen/medewerkers kunnen worden getraind in hun communicatieve vaardigheden), om benchmarking 

(van doorlooptijden en van de voorzieningen die het management kan treffen om ze te verkorten) en mogelijk 

ook om de organisatie van gezamenlijke inkoop. We adviseren Kifid meer te investeren in deze samenwerking, 

om daarmee de eigen doeltreffendheid en doelmatigheid te kunnen bevorderen.  

Borging consumentenbelangen 

In het algemeen kan worden gesteld dat het indienen van een klacht bij Kifid laagdrempelig is. Het is een 

laagdrempelig alternatief ten opzichte van de gang naar de rechter. Die is duurder, vergt vaker juridische 

bijstand en kent langere doorlooptijden.  

De doorlooptijden van zaken bij Kifid zijn verbeterd. In 2013 werd 31% van de behandelbare zaken binnen 90 

dagen afgerond en in 2015 was dit percentage gestegen tot 51%. In dezelfde periode daalde het aantal 

behandelbare zaken dat tussen de 91 en 180 dagen werd afgerond van 39% naar 23% van de zaken. Belangrijk 

kantelpunt hiervoor lijkt het moment dat de structuur is gewijzigd en de processen van bemiddeling en 

geschilbeslechting in de loop van 2014 in elkaar zijn geschoven.  

Het voorgaande laat onverlet dat financieel dienstverleners en consumenten kritisch zijn over de duidelijkheid 

van de planning bij de afhandeling van een individuele klacht en de communicatie daarover. Voor hen is Kifid 

soms een black box: het gevoel is dat er informatie wordt aangeleverd, dat het daarna regelmatig relatief lang 

stil blijft en dat er dan op verzoek van Kifid weer op zeer korte termijn moet worden gereageerd. Ook uit het 
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klanttevredenheidsonderzoek van Kifid blijkt dat het managen van de verwachtingen en het bieden van 

duidelijkheid door Kifid aan het begin van het proces aandachtspunten zijn. 

De naleving van bindende uitspraken van Kifid door financieel dienstverleners is groot. Er zijn geen signalen 

ontvangen in het uitgevoerde onderzoek dat financieel dienstverleners of groepen financieel dienstverleners 

bindende uitspraken alsnog niet naleven. 

Als het gaat om de begrijpelijkheid van de communicatie en informatieverstrekking door Kifid, dan is het 

oordeel in deze evaluatie kritisch. Het taalniveau op de website van Kifid is veel ingewikkelder dan taalniveau 

B1 van het Europees referentiekader, een niveau dat vaak door overheidsorganisaties wordt gehanteerd als 

uitgangspunt voor de communicatie met burgers. De website voldoet niet aan toegankelijkheidseisen die van 

toepassing zijn voor een toegankelijke website voor alle doelgroepen (waaronder mensen met een beperking). 

Voorts is de website van Kifid is op een behoorlijk aantal onderdelen niet geheel logisch. Ook de 

begrijpelijkheid van uitspraken is een verbeterpunt.  

Doeltreffendheid 

We constateren dat Kifid het doel, problemen helpen oplossen tussen consumenten en financieel 

dienstverleners, grotendeels weet te bereiken in de zin dat jaarlijks in enkele duizenden zaken een oplossing 

wordt gevonden tussen de consument en de financieel dienstverlener door de bemiddeling of uitspraak van 

Kifid. Voor ongeveer een derde van de zaken geldt dat onder begeleiding van Kifid een bemiddelingsresultaat 

of schikking is bereikt (27%) of dat de consument de klacht alsnog intrekt (5%). Aangezien consumenten (en 

financieel dienstverleners) die oplossing (beide) actief hebben geaccepteerd, kan er gevoeglijk vanuit worden 

gegaan dat het probleem naar (redelijke mate van) tevredenheid is opgelost. 

In gevallen waarin geen bemiddelingsresultaat of schikking is bereikt, is in ieder geval een uitspraak gedaan 

door de Geschillencommissie die partijen duidelijkheid biedt. Ook dat kan worden beschouwd als een 

oplossing, met de kanttekening dat in sommige gevallen consumenten of financieel dienstverleners niet 

tevreden zijn met de inhoud van de uitspraak en daarmee met de inhoud van de oplossing: ze hadden een 

andere uitspraak gehoopt of verwacht. Sinds de invoering van de nieuwe structuur (eind 2014) zijn 2.481 

uitspraken gedaan (2015 en eerste helft 2016). Daarvan zijn 1.564 zaken vereenvoudigd afgedaan (waarbij is 

vastgesteld dat de klacht van de consument ongegrond is). In de gevallen waarin de klacht niet vereenvoudigd 

is afgedaan (917 uitspraken), is in ongeveer 80% van de gevallen (737 uitspraken) de klacht ongegrond 

verklaard (ten gunste van de financieel dienstverlener) en in 20% van de gevallen (180 uitspraken) is de klacht 

(deels) gegrond verklaard (ten gunste van de consument). 

Uit de door ons gevoerde gesprekken is gebleken dat zowel consumenten als financieel dienstverleners 

tevreden zijn met het bestaan van (een instituut als) Kifid dat bemiddelt en dat uitspraken doet. Het 

bestaansrecht van Kifid staat niet ter discussie. De kosten van ‘het oplossen van problemen’ zijn volgens 

partijen op deze wijze (aanzienlijk) lager dan de kosten van een rechtsgang en de doorlooptijden zijn 

(aanzienlijk) korter dan die van een rechtsgang. De aanwezige specialistische kennis bij Kifid, die wordt ingezet 

om de soms complexe klachten te beoordelen, wordt in algemene zin als voldoende toereikend beschouwd, 

zeker in vergelijking met de specialistische financiële kennis die een rechtbank (logischerwijs) volgens hen kan 

hebben. 

Gemiddeld krijgt Kifid van consumenten een 6,6 als cijfer. Dat is vergelijkbaar met de score van een ander 

klachteninstituut (erkend op grond van de Wft), namelijk SKGZ dat een gemiddelde waardering van 6,5 krijgt 

van consumenten.  
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Het meest kritisch zijn stakeholders over de zaken die worden afgedaan via de vereenvoudigde procedure: de 

tevredenheid van consumenten en financieel dienstverleners bij deze zaken is lager dan bij de zaken die op 

andere wijze worden afgedaan. Dit is gebleken in de door ons gevoerde gesprekken, uit een analyse van de 

klachten die consumenten bij Kifid of het ministerie van Financiën hebben ingediend en uit het 

klanttevredenheidsonderzoek dat Kifid heeft laten uitvoeren (klanten geven na de vereenvoudigde afdoening 

gemiddeld een 5.0). 

In de onderzochte periode – januari 2013 tot en met juni 2016 – zijn diverse verbeteringen doorgevoerd in de 

(werkprocessen van de) organisatie van Kifid. Kifid heeft een nieuwe visie op klachtenbehandeling vastgesteld 

en heeft key performance indicators (kpi’s) vastgesteld. Daarnaast kunnen consumenten sinds 2015 online (en 

dus laagdrempeliger) hun klacht indienen. Ook zijn de bemiddeling door de Ombudsman en behandeling door 

de Geschillencommissie geïntegreerd (zonder dat dit tot een daling in het aantal zaken met een 

bemiddelingsresultaat heeft geleid) waardoor de doorlooptijden korter zijn geworden. In 2013 werd 31% van 

de behandelbare zaken binnen 90 dagen afgerond en in 2015 was dit percentage gestegen tot 51%.  

Tegelijkertijd is er op een significant aantal onderdelen nog ruimte voor verbetering (soms veel, soms minder) 

van de doeltreffendheid en vergroting van de tevredenheid van relevante stakeholders. Deels heeft Kifid 

verbeteringen op deze onderwerpen reeds in gang gezet maar is het nog te vroeg om over de werking daarvan 

de kunnen oordelen. Er zijn negen aanbevelingen tot verbeteringen geformuleerd: 

1. Kifid kan onderzoeken op welke wijze de bekendheid en vindbaarheid nog verder kan worden vergroot 

en daarmee de kans verkleinen dat ontevreden consumenten die de interne klachten procedure hebben 

doorlopen vervolgens Kifid niet weten te vinden.  

2. Kifid kan toegankelijker worden voor een bredere doelgroep door (1) de begrijpelijkheid van de 

communicatie te vergroten en door eenvoudiger taalgebruik te hanteren op de website, in uitingen en 

in uitspraken, (2) door de website in lijn te brengen met toegankelijksheidseisen en -richtlijnen 

(Waarmerk Drempelvrij) en (3) door de logica en opbouw van (onderdelen van) de website significant te 

verbeteren.  

3. Kifid kan de doorlooptijden op onderdelen nog verbeteren, bijvoorbeeld door haar communicatie met 

de financieel dienstverleners te digitaliseren.  

4. Kifid kan de door consumenten ervaren rechtvaardigheid (procedurele rechtvaardigheid) vergroten door 

haar nieuwe visie op klachtbehandeling in praktijk te brengen.2 Naast aandacht voor de juridische 

kwaliteit moet er ook aandacht en waardering zijn voor het proces en de vaardigheden.  

5. Kifid kan bij de zaakbehandeling (tussentijds) beter communiceren over de stand van zaken en planning 

en beter de verwachtingen afstemmen over de procesgang naar consumenten en financieel 

dienstverleners. De nieuwe visie op klachtenbehandeling biedt hier een kans toe. Digitalisering van de 

processen naar financieel dienstverleners (digitale dossiers) biedt die mogelijkheid ook nadrukkelijk.  

6. Kifid kan de gesprekken met consumenten- en brancheorganisaties continueren ten einde te bezien hoe 

zo veel mogelijk financieel dienstverleners kunnen worden gestimuleerd te kiezen voor bindende 

uitspraken. Bijvoorbeeld door transparanter te maken voor consumenten welke financieel 

dienstverleners wel en niet hebben gekozen voor bindende uitspraken bij Kifid, zodat het nog meer dan 

nu een relevant aspect kan zijn bij de keuze van een consument voor een financieel dienstverlener.  

                                                                 
2 Procedurele rechtvaardigheid kan over veel verschillende manieren verder worden verbeterd: voice, respect en explanation. Partijen 
willen gehoord worden, serieus worden genomen en met respect worden behandeld. Uitleg en motivering zijn cruciaal voor partijen om 
uitspraken te kunnen accepteren. Tussentijds informeren zorgt ervoor dat partijen niet onzeker raken over het verloop van de procedure 
en de mogelijke uitkomst. Verder is belangrijk dat Kifid ook de financieel dienstverlener procedureel rechtvaardig behandelt: ook hier geldt 
duidelijkheid over procedure, tussentijds informeren, transparantie in stappen en een gemotiveerde uitspraak. 
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7. Kifid kan meer doen om te voorkomen dat consumenten niet-behandelbare klachten indienen, en 

vervolgens teleurgesteld kunnen raken omdat Kifid deze klachten niet behandelt.3 Door duidelijkere 

communicatie zou Kifid meer dan nu kunnen voorkomen dat klachten worden ingediend die nog niet de 

interne klachtenprocedure hebben doorlopen (meer dan 4000 in de periode 2013 tot en met juni 2016).  

8. Kifid kan het eigen lerend vermogen versterken, bijvoorbeeld door systematischer feedback aan 

financieel dienstverleners te vragen zoals dat ook gebeurt bij consumenten via een 

klanttevredenheidsonderzoek.  

9. Tot slot: Kifid kan meer dan nu inzetten op het voorkomen dat klachten van consumenten over 

financieel dienstverleners ontstaan. Kifid kan dit doen door op grond van ingediende klachten en 

individuele uitspraken actiever richting sectoren te communiceren (guidance) over trends en 

ontwikkelingen in de klachten en over de oordeelsvorming door Kifid, waarmee meer leereffecten 

kunnen plaatsvinden bij financieel dienstverleners.  

Doelmatigheid en kosten 

Onder doelmatigheid verstaan we de verhouding tussen kosten en resultaat. Daarbij staat de vraag centraal of 

hetzelfde resultaat te behalen is tegen minder kosten (of dat met dezelfde kosten meer resultaat te bereiken 

zou zijn). 

Het functioneren van Kifid wordt door betrokkenen als doelmatig beschouwd op grond van een vergelijking 

met een rechtsgang. Zaken worden volgens betrokkenen sneller en goedkoper dan via een rechtsgang 

afgehandeld terwijl de kwaliteit van de oordeelsvorming behoudens een enkele kanttekeningen als hoog wordt 

beschouwd. 

We hebben geconstateerd dat door Kifid wordt gestuurd op kostenbeheersing binnen de organisatie. Het 

verschil tussen de begroting en de realisatie is op basis van die sturing beperkt gebleven in de evaluatieperiode 

2013-2015. Er wordt gebruik gemaakt van een flexibele schil en tijdelijk personeel (in plaats van vast personeel) 

om pieken op te kunnen vangen. Er wordt ingezet op digitalisering. Op een aantal kostenposten zijn significante 

besparingen gerealiseerd, bijvoorbeeld bij de kostenpost huisvesting.  

Op een aantal onderdelen is nog doelmatigheidswinst te realiseren:  

1. Door kostprijzen per (behandelbare) zaak te berekenen en te monitoren, kan Kifid beter onderbouwde 

afwegingen maken over de gewenste verhouding tussen de kosten per zaak enerzijds en de kwaliteit per 

zaak anderzijds Denk hierbij bijvoorbeeld aan de interactie met de consument en financieel dienstverlener.  

2. Daarnaast kan doelmatigheidswinst worden gerealiseerd door een online omgeving te creëren voor de 

financieel dienstverlener (voor de consument bestaat deze onlineomgeving). Hier wordt overigens al 

langere tijd aan gewerkt door Kifid, maar tot op heden is het nog niet gerealiseerd. De verwachting van Kifid 

is dat dit het eerste kwartaal van 2017 alsnog wordt gerealiseerd. 

3. Meer aandacht voor uitwisselen met, leren van en samen op te trekken met andere 

geschilbeslechtingsorganisaties (bijvoorbeeld SKGZ). Onderlinge benchmarking ontbreekt terwijl dat de 

organisatie van Kifid verbetert in haar doelmatigheidsdoelstelling.  

4. Door consumenten vroegtijdiger in het traject persoonlijk uitleg te geven over de kans van een klacht (lees: 

het ontbreken van de kans om gelijk te krijgen), wordt voorkomen dat consumenten op grond van valse 

hoop lang bij Kifid blijven doorprocederen. Vanzelfsprekend is hierbij wel van belang de zaak van de 

                                                                 
3 Per 1 januari 2017 gaat Kifid klachten die de interne klachtenprocedure bij de financieel dienstverlener nog niet hebben doorlopen direct 
doorsturen aan betreffende financieel dienstverlener. Daardoor zal de consument in elk geval bij het juiste loket terecht komen.  
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consumenten eerst goed te kennen en niet af te doen aan het recht van consumenten om hun klacht te 

laten behandelen. 

 

Tot slot 

Uit gesprekken blijkt dat in het handelen van Kifid lange tijd de formeel juridische insteek dominant was. Voor 

professionele klachtbehandeling is echter méér nodig dan alleen aandacht voor de juridische inhoud. In het 

jaarverslag 2015 (verschenen in mei 2016) heeft Kifid daarom een nieuwe visie op de klachtbehandeling 

gepresenteerd. Deze nieuwe visie is duidelijk geïnspireerd door inzichten uit het vakgebied van de procedurele 

rechtvaardigheid.  

Wij merken op dat de nieuwe visie van Kifid op klachtbehandeling een belangrijke stap is in het verder 

verbeteren en professionaliseren van de klachtbehandeling. Alle relevante informatie voor het beoordelen van 

de klacht komt op tafel. Dit verkleint de kans dat de consument niet tot zijn recht komt als gevolg van 

ongelijkheid, onervarenheid of onwetendheid (een financieel-specialistische, juridische of procedurele 

kennisachterstand). In die zin draagt de nieuwe visie bij aan het realiseren van de missie van Kifid. Het is nog te 

vroeg om te oordelen of de nieuwe visie in de praktijk al tot resultaat leidt, maar in ieder geval biedt deze 

aanknopingspunten om het functioneren verder te verbeteren. 

  


