
FINANCIËLE SECTOR

Onderzoeknaar
klachteninstituut
financiële sector
Opverzoek vanhetministerie
vanFinanciënneemtSEOEcono-
mischOnderzoekdedienstverle-
ning vanhetKifidonderde loep,
het klachteninstituut voorde
financiële sector. Aangezwengeld
door een reportage van tv-pro-
grammaRadar ontstonderbegin
dit jaar rumoer over deonafhan-
kelijkheid vanKifid.Dit leidde
totKamervragen.HetKifid zou te
veel opdehandzijn vanbanken
en verzekeraars. Verder zouhet
instituut te traagwerken.
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B A N K E N

Onderzoeknaar
klachtenbureau
Kifidnanieuwe
kritiek

Van onze redacteur
Amsterdam

Op verzoek van het ministerie
van Financiën neemt SEO Eco-
nomisch Onderzoek de dienst-
verlening van het Kifid onder de
loep,hetklachteninstituutvoorde
financiële sector.

Aangezwengelddooreenrepor-
tage van consumentenprogram-
maRadar ontstondbegindit jaar
rumoeroverdeonafhankelijkheid
vanhetklachtenbureau.Dit leidde
ondermeertotKamervragen.Het
Kifid zou te veel op de hand zijn
van banken en verzekeraars. Ver-
der zouhet instituut te traagwer-
kenenookzoudeklachtenproce-
dure juridischte ingewikkeldzijn
voor ’gewone’ consumenten.
Het Kifid deed vorig jaar uit-

spraak in bijna 1300 zaken. In
slechts iets meer dan tweehon-
derd zaken kreeg de klager deels
of geheel gelijk.
Het Kifid werd in 2007 opge-

richt om te dienen als toeganke-
lijk contactpunt voor consumen-
ten die bij hun bank, verzekeraar
ofbeleggingsinstituut injuridisch
getouwtrekverzanddenofanders-
zins tegeneenmuuropliepen.
Al snel ontstond er kritiek op

het feit dat het instituut financi-
eel onderhoudenwerddoordefi-
nanciële instellingendiehet juist
bij de lesmoest houden. In 2011
stelde toezichthouder AFM zelfs
delegitimiteitvanhetKifidterdis-
cussie.Daarnaheefthet instituut
hervormingen doorgevoerd. Het
steldeondermeeronafhankelijke
personenaan inhet bestuur.
De regels bepalen dat een on-

afhankelijk onderzoeksbureau
elke vier jaar de instelling eva-
lueert. De laatste keer dat dit ge-
beurde was in 2016. Toen begin
dit jaar opnieuwkritiek ontstond
ophetKifid steldeministerWop-
ke Hoekstra van Financiën dat
dit jaar sowieso weer een evalua-
tiemoestplaatsvinden.Deaanbe-
stedingvoordatonderzoek isdus
aanSEOgegund.
SEO gaat onder meer kijken

naar de kwaliteit, de onafhanke-
lijkheid, de transparantie en de
kosten van de klachtenafhande-
lingdoorhetKifid.Hetonderzoek
moet eind dit jaar afgerondwor-
den.

pagina 14, 19-05-2020
© Het Financieele Dagblad


