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Samenvatting 
 
Het verkrijgen van financiële compensatie is vaak niet de enige drijfveer van gedupeerde burgers om 

een civiele aansprakelijkheidsprocedure te starten. Vaak spelen ook andere behoeften een rol, zoals 

de behoefte aan erkenning, aan informatie over de te volgen procedure en de mogelijke uitkomst, aan 

inspraak en vertegenwoordiging en de behoefte om te willen weten wat er precies is gebeurd. Dit 

onderzoek geeft inzicht in de belangen (behoeften, verwachtingen en wensen) van benadeelden bij 

een collectieve afwikkeling van hun schade. Het onderzoek richt zich op gevallen van massaschade 

waarbij consumenten benadeeld worden en financiële schade hebben opgelopen; mede om die reden 

is de DSB-zaak tot vertrekpunt genomen (zie nader hoofdstuk 1 van deze rapportage). De vraag die in 

dit onderzoek centraal staat is welke belangen DSB-gedupeerden hebben en in hoeverre zij ervaren 

dat middels de collectieve afwikkeling van hun schade aan deze belangen tegemoet gekomen wordt. 

Het onderzoek is empirisch van aard en uitgevoerd volgens de kwalitatieve onderzoeksmethode 

(waarover uitgebreid hoofdstuk 2). Door middel van het houden van diepte-interviews zijn de data 

verzameld. In semi-gestructureerde interviews is met zeventien DSB-gedupeerden gesproken over hun 

behoeften, verwachtingen, ervaringen en wensen in het kader van de collectieve schadeafwikkeling. 

Deze explorerende methode leidt tot waardevolle inzichten over belangen van benadeelden met 

financiële schade en de collectieve afwikkelingswijze daarvan, maar kent ook een beperking: het is niet 

verantwoord om generaliseerbare uitspraken te doen (zie nader paragraaf 1.3.3). De zeventien 

geïnterviewde gedupeerden waren aangesloten bij belangenorganisaties Stichting Steunfonds 

Probleemhypotheken (SSP), Platform Aandelenlease (PAL) of hadden een beroep gedaan op hun 

rechtsbijstandverzekeraar Stichting Achmea Rechtsbijstand (SAR). De data zijn geanalyseerd aan de 

hand van de thematic framework-methode. Vervolgens heeft er een expertmeeting plaatsgevonden 

waarvoor ervaringsdeskundigen uit het veld zijn uitgenodigd. Met de aanwezige experts is 

gereflecteerd op de resultaten van de data-analyse en is nagedacht over meer concrete aanbevelingen 

voor partijen betrokken bij de afwikkeling van massaschade (zie nader hoofdstuk 4). 

De door DSB-gedupeerden geuite belangen zeggen iets over de uitkomst die zij met het collectieve 

afwikkelingstraject hoopten te bereiken (uitkomstgerichte belangen) of hangen samen met het proces 

dat doorlopen wordt op weg naar een uitkomst (procesbelangen). Uitkomstgerichte belangen die uit 

de interviews naar voren komen, zijn de behoefte aan financiële compensatie, de behoefte aan het 

beëindigen van een onzekere situatie door te willen weten waar men aan toe is en de behoefte aan 

erkenning (door de schadeveroorzaker en/of de maatschappij). In het verlengde van de behoefte aan 

erkenning willen sommige gedupeerden gehoord worden door de schadeveroorzaker. De behoefte 

aan financiële compensatie is vaak geen doel op zich, maar een middel om andere, meer immateriële 

behoeften te bereiken. Ook vergelding is een behoefte die naar voren komt, evenals de behoefte aan 

preventie (het beëindigen van misleidende praktijken en het leren van fouten voor de toekomst) en 

de behoefte andere gedupeerden te helpen.                    

Procesbelangen die de geïnterviewde DSB-gedupeerden veel uiten, zijn de behoefte aan hulp en advies 

bij het aanpakken van hun financiële probleem en de behoefte aan duidelijke informatie in 

begrijpelijke taal. Ook de behoefte gehoord te worden (door de schadeveroorzaker/de 

rechtshulpverlener) en de behoefte aan een oordeel van de rechter worden genoemd. In de 

gesprekken met de gedupeerden werden geregeld gevoelens van schaamte en/of zelfverwijt 

uitgesproken. Sommige gedupeerden relateren enkele door hen geuite behoeften aan deze gevoelens 

van schaamte en zelfverwijt (zie nader over de uitkomsten van de interviews hoofdstuk 3 en hoofdstuk 

5).  
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De ervaringen van DSB-gedupeerden ten aanzien van de door hen geuite behoeftes zijn wisselend. Zo 

zijn sommige gedupeerden wel tevreden met de bereikte financiële compensatie, andere niet. Ten 

aanzien van de behoeften aan vergelding en preventie zien we een soortgelijk beeld: op onderdelen is 

men wel tevreden en op onderdelen is men niet tevreden. De behoefte aan erkenning springt er in 

negatieve zin uit: veel DSB-gedupeerden geven aan dat er geen erkenning is gekomen van de 

misleiding door DSB en het menselijk leed. Gedupeerden ervaren verder de lange duur van het 

afwikkelingstraject en de hoeveelheid werk die ze hebben moeten verrichten om te bezien of ze in 

aanmerking zouden komen voor compensatie, als negatief. Omtrent de verkregen hulp, het verkregen 

advies en de verkregen informatie lopen de ervaringen eveneens uiteen. Er is veel tevredenheid geuit 

over de geboden hulp en de advisering door de belangenorganisatie/rechtsbijstandverzekeraar. 

Gedupeerden voelen zich doorgaans gehoord en serieus genomen door de rechtshulpverlener. 

Negatieve ervaringen komen veelal neer op het feit dat er geen ruimte is voor persoonlijk contact of 

een individuele oplossing buiten de collectieve regeling om. Een veel gehoord kritiekpunt ten aanzien 

van de verschafte informatie is dat de door de belangenorganisatie/rechtsbijstandverzekeraar 

gegeven informatie lastig te begrijpen was. Soms heeft dit geleid tot onbegrip of angst bij de 

gedupeerden. 

Het feit dat er vele DSB-gedupeerden zijn, geeft de afwikkeling een extra dimensie. Voor de 

benadeelden gaf het feit dat veel consumenten benadeeld zijn een gevoel van opluchting of 

bevestiging: ze zijn niet als enige zo dom of naïef geweest om met DSB in zee te gaan. Opvallend is dat 

het feit dat er veel consumenten gedupeerd zijn de verwachtingen die gedupeerden hebben, 

beïnvloedt. Ze hadden verwacht dat ze gehoord zouden worden door DSB en dat hun financiële 

probleem afgewikkeld zou worden door compensatie of genoegdoening. Een aantal gedupeerden is 

dan ook teleurgesteld in de bereikte uitkomst. Ze concluderen dat het bundelen van de krachten van 

gedupeerde consumenten niet goed van de grond is gekomen of dat vanwege het grote aantal 

gedupeerden alleen de ernstige gevallen serieus genomen werden. Ook gaan gedupeerden situaties 

en bereikte oplossingen onderling vergelijken. Sommige gedupeerden begrepen vervolgens niet goed 

waarom hun geval anders was afgewikkeld (zie nader over de uitkomsten van de interviews hoofdstuk 

3 en hoofdstuk 5). 

De inzichten die de data-analyse heeft opgeleverd, de aanbevelingen van experts en de 

verbetersuggesties van de DSB-gedupeerden zelf, hebben vervolgens tot enkele aandachtspunten 

voor de praktijk en suggesties voor vervolgonderzoek geleid (zie uitgebreid paragraaf 5.4). Deze 

houden onder meer in het experimenteren met maatregelen die tegemoet (kunnen) komen aan de 

behoefte aan erkenning van benadeelden; het voorzien in betrouwbare en begrijpelijke informatie die 

benadeelden stapsgewijs door het te volgen traject loodst en het in goede banen leiden en/of 

temperen van de verwachtingen die gedupeerden hebben over de afwikkeling van hun schade 

wanneer er vele duizenden benadeelden zijn.  
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Summary 
 

This report encompasses the results of the study ‘Legal needs of victims in case of collective redress of 

mass damages’. The study aimed to gain insight into the needs, expectations and experiences of 

victims of mass damages. The central case in this research is the Dutch DSB Bank case, in which the 

entity sold various financial products to consumers, which appeared to be misleading and non-

transparent. In October 2009, DSB Bank went bankrupt and (tens of) thousands of consumers suffered 

financial damage. The damages of the victims were compensated by a settlement declared binding by 

the Dutch Court of Appeal (within the context of the Wet Collectieve Afwikkeling Massaschade, 

WCAM). The leading research question in this study is: What are the legal needs of the DSB-victims and 

to what extent do they experience that collective redress satisfies their needs? For more information, 

see chapter 1 of this report. 

This empirical study was carried out through a qualitative research method (see chapter 2). Data was 

collected by seventeen in-depth or semi-structured interviews. During the interviews, the DSB-victims 

spoke about their needs, expectations, experiences and wishes within the context of collective redress. 

By using this method, valuable insights were gained about the legal needs of victims with financial 

damage and collective redress by a collective settlement. The used research method is not suitable to 

estimate the incidence of the legal needs in the wider population or field. The seventeen DSB-victims 

who are interviewed, joined an interest group2 Stichting Steunfonds Probleemhypotheken (SSP) or 

Platform Aandelenlease (PAL), or made an appeal to the legal aid insurer Stichting Achmea 

Rechtsbijstand (SAR). The collected data was analysed by a thematic framework-method. Different 

experts discussed the outcomes during an expert meeting (for more information, see chapter 4 of this 

report). 

This study shows that DSB-victims seek to be compensated in both monetary and immaterial ways. An 

important underlying motive for DSB-victims to take action or to join an interest group is getting 

financial compensation. It has become apparent that in most of the cases financial compensation is 

not an end in itself for the victims. They want to end an uncertain situation by knowing where they 

stand, they want recognition – from DSB Bank or the society, they want to be heard and to be taken 

seriously by the entity that caused the damage. Some victims want retribution; other victims feel the 

need to help other people – by preventing that this misleading financial practices will happen again or 

by becoming a volunteer in an interest group. More procedural needs of the interviewed DSB-victims 

are, first, the need for help and advice in solving their financial problems and second, the need for 

clear information in understandable language. In this context, they also mention the need to be heard 

by the entity that caused the damage or by the legal advisor, such as the interest group or the legal aid 

insurer. A few victims feel they have a need for an independent judgement from a third party.  

Some DSB-victims felt ashamed about what happened and blamed themselves for their miserable 

financial situation. Some of these victims linked their need of recognition and their feelings of shame 

– the limited amount of recognition they experienced made them realise that their miserable financial 

situation was not completely their own fault. The strong need for information of some victims can also 

be partly explained by their feelings of shame: they didn’t talk about their financial problems with their 

family or friends and needed other sources of information, help and advice to deal with their problems. 

For more information, see chapter 3 and 5 of this report. 

                                                           
2 So called ‘belangenorganisaties’, who represent the interests of the victims. Mostly the ‘belangenorganisaties’ 
are Dutch foundations. 
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The experiences of the DSB-victims with collective redress differ substantially. Some victims are 

satisfied with the financial compensation they received, some are not. The same impression arises with 

regard to the needs for retribution and prevention: on points victims were satisfied, sometimes they 

were not. The need for recognition stood out in particular: many DSB-victims stated that there was no 

recognition or acknowledgement for the misleading practices of the DSB-bank and the human suffering 

caused by it. The experiences with the help, advice and information the victims received, differed. 

Many victims were satisfied with the help and advices given by the interest group or the legal aid 

insurer. Victims felt they were heard and taken serious by their legal adviser. Other more negative 

experiences mentioned that there was limited space for personal contact or individual solutions, and 

for many of the victims, the information given by the interest group or legal aid insurer, was hard to 

understand. Sometimes this led to feelings of misunderstanding and fear. 

The fact that there were (tens of) thousands of consumers that suffered financial damage because of 

the misleading practices of the DSB Bank, made the victims feel relieved: they were not the only ones 

who were stupid or naive. It is remarkable that the amount of deceived consumers influenced their 

expectations: they expected that they would be heard and taken serious by the DSB Bank and that 

their financial problems would be solved by financial compensation or satisfaction, which is why some 

DSB-victims are disappointed in the solution achieved. They conclude that the strategy of consumers 

joining forces together failed or that only a limited number of consumers with the biggest problems 

were heard. Some victims compared their situations and the achieved solutions with others and didn’t 

understand why their own achieved solution was different from the rest. For more information, see 

chapter 3 and 5 of this report. 

The findings of this research, the recommendations of the experts and the suggestions of the DSB-

victims led to a number of key points and recommendations for practice, policy and research, 

concerning mass tort and collective redress. It is recommended to experiment with collective 

settlements, which respond to the need of recognition for victims; furthermore, to supply reliable and 

understandable information to victims of mass torts regarding the steps to be taken during the process 

of collective redress; and to manage the expectations of victims of mass torts in relation to what to 

expect in terms of (financial) compensation and satisfaction (for more recommendations, see section 

5.4).       
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1. Inleiding 

 

1.1. Waar dit onderzoek over gaat 
Niet-transparante beleggingsverzekeringen, dure koopsompolissen en onzorgvuldige aandelenlease-

contracten: het zijn voorbeelden van financiële producten die door financiële dienstverleners in groten 

getale aan consumenten zijn verkocht. Vele consumenten blijven achter met een tegenvallend 

resultaat en mogelijk een restschuld. Ze spannen vervolgens – al dan niet in collectief verband – een  

juridische procedure aan om hun schade door de financiële dienstverleners vergoed te zien. Omdat in 

deze procedures vele gelijksoortige vorderingen spelen en gelijksoortige vragen rijzen, ligt een 

collectieve afwikkeling van deze schade voor de hand. De Wet Collectieve Afwikkeling Massaschade 

(in het vervolg WCAM) is het instrument om een geval van massaschade collectief en op finale wijze 

af te wikkelen. Ook het collectieve actierecht van art. 3:305a BW kan bijdragen aan een collectieve 

afwikkeling van massaschade.  

Volgens de wetgever zou een collectieve afwikkeling van massale schadevoorvallen niet alleen voor de 

schadeveroorzaker en de maatschappij, maar ook voor de individuele benadeelden meerwaarde 

moeten hebben.3 De gedupeerde consument staat er immers niet alleen voor: de krachten kunnen 

worden gebundeld en de emotionele en financiële lasten kunnen worden gedeeld. 

Belangenorganisaties die de belangen van benadeelden behartigen, spelen bij deze collectieve 

afwikkeling van schade een belangrijke rol. Inmiddels is er de nodige ervaring met een collectieve 

afwikkeling opgedaan.4 De collectieve aanpak blijkt ook problemen met zich mee te brengen. Zo zijn 

bijvoorbeeld de werkwijzen van de diverse belangenorganisaties die belangenbehartiging van 

consumenten nastreven, niet altijd transparant voor de benadeelden. De belangenorganisaties lijken 

soms meer gericht op het commerciële belang van de oprichter dan op de belangen van benadeelde 

consumenten.5  

Meer in het algemeen rijst de vraag of er binnen de huidige collectieve afwikkelingspraktijk voor 

belangen van individuele benadeelden voldoende oog is. Uit onderzoek blijkt immers dat het al lastig 

is om bij de afwikkeling van de schade van één slachtoffer door middel van een civiele 

aansprakelijkheidsprocedure voldoende aan de belangen van deze individuele benadeelde tegemoet 

te komen.6 Wat betekent dit dan voor een collectieve procedure waarbij (tien- of honderd)duizenden 

benadeelden betrokken zijn?  

 

1.2. Probleemstelling  
De belangen van slachtoffers met schade krijgen steeds meer aandacht in onderzoek. Onder belangen 

wordt verstaan: de daadwerkelijke zorgen, wensen, verwachtingen en behoeften die schuil gaan achter 

ingenomen posities, standpunten en rechten.7 Bestaand onderzoek leert dat het verkrijgen van 

financiële compensatie niet de enige drijfveer van burgers is om een procedure te starten. Vaak spelen 

ook andere behoeften een rol, zoals de behoefte aan erkenning, aan informatie over de te volgen 

procedure en de mogelijke uitkomst, aan inspraak en vertegenwoordiging en de behoefte om te willen 

weten wat er precies gebeurd is.8 Uit bestaand onderzoek komt ook naar voren dat het tegemoet 

                                                           
3 Kamerstukken II 2003/04, 29 414, nr. 3, p. 1. 
4 Zo is de WCAM ondertussen geëvalueerd en op punten aangepast, zie daarover onder meer Klaassen 2013. 
Inmiddels zijn er acht schikkingen conform de WCAM verbindend verklaard (DES I, Dexia, Vie d’Or, Shell, 
Vedior, Converium, DSB en DES II-vroeggeboorte).  
5 Zie hierover Van Boom 2010, p. 167-176, Lemstra 2012 en Van Doorn 2013. 
6 Zie bijvoorbeeld Huver e.a. 2007. 
7 Hiermee wordt aangesloten bij het begrip belang zoals dat wordt gedefinieerd door de moderne 
onderhandelingstheorie. Zie hierover Van Zeeland e.a. 2003.  
8 Hensler e.a. 1991; Huver e.a. 2007; Hadfield 2008; Eshuis e.a. 2009, Van Dijk e.a. 2009, Smeehuijzen e.a. 2013. 
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komen aan belangen van benadeelden de tevredenheid over de afhandeling en de acceptatie van de 

verkregen uitkomst kan vergroten.9   

 

De onderzoeken naar belangen van benadeelden die tot dusver verricht zijn, zien allemaal op de 

behoeften, verwachtingen en ervaringen die een benadeelde heeft bij een individuele afwikkeling van 

zijn schade. Naar de behoeften van benadeelden bij een geval van massaschade10 en naar hun 

verwachtingen van en ervaringen met een collectieve afwikkeling daarvan, is nog nauwelijks 

onderzoek verricht.11 Een collectieve afwikkeling van schade kent een eigen dynamiek en impliceert 

een wezenlijk andere aanpak. Vragen die dan opkomen, zijn: wat verwachten benadeelde 

consumenten van de collectieve aanpak? Voelen benadeelde consumenten zich erkend door het feit 

dat zij niet de enige zijn die een vordering instellen? Is de vertegenwoordiging door 

belangenorganisaties een steun in de rug? Hoe ervaren consumenten de collectieve afwikkeling? Zijn 

consumenten tevreden over het bereikte collectieve eindresultaat?  

Om deze vragen te kunnen beantwoorden, is empirisch onderzoek nodig. Allereerst is het nodig zicht 

te krijgen op welke belangen van benadeelden bij een collectieve afwikkeling van massaschade spelen. 

Vervolgens kunnen we bezien of binnen de huidige manier van collectieve afwikkeling van schade deze 

belangen optimaal gewaarborgd zijn. Zo kan er geprobeerd worden om – binnen de kaders die een 

collectieve afwikkeling schept – maatwerk12 te bereiken.  

 

1.3. Onderzoeksopzet  

1.3.1. Onderzoeksvraag 

Wat belangen van benadeelden bij een collectieve afwikkeling van massaschade zijn, is een complexe 

vraag. De vraag is te complex om in één onderzoeksproject te vangen en te beantwoorden: dé 

benadeelde en dé collectieve afwikkeling bestaan immers niet. Het is noodzaak keuzes te maken en af 

te bakenen. Dit onderzoek richt zich op gevallen van massaschade waarbij consumenten benadeeld 

worden en financiële schade hebben opgelopen. Er is voor gekozen belangen van gedupeerden in de 

DSB-affaire nader te onderzoeken. De volgende onderzoeksvraag staat in dit onderzoeksproject 

centraal:  

 

Welke belangen hebben benadeelden in de DSB-affaire en in hoeverre ervaren benadeelden dat 

middels de collectieve afwikkeling van hun schade aan deze belangen tegemoet gekomen wordt? 

 

De keuze voor de DSB-affaire is door verschillende redenen ingegeven. Allereerst zijn de individuele 

benadeelden in de DSB-affaire consumenten. Zij hebben door zorgplichtschendingen van DSB 

financieel nadeel (zuivere vermogensschade) geleden. Het financiële nadeel kan hoog oplopen en 

diepe impact hebben op het dagelijks leven. Dat maakt de DSB-zaak vanuit het belangenperspectief 

een interessante zaak. Naar belangen van benadeelden met dergelijke zuiver financiële schade is 

bovendien nog nauwelijks tot geen empirisch onderzoek verricht. Het bestaande onderzoek ziet vooral 

op benadeelden met letselschade ten gevolge van verkeersongevallen, medische missers, 

                                                           
9 Zie in dit verband Thibaut en Walker 1975; Lind en Tyler 1988; Tyler en Lind 1992; een mooi overzichtsartikel 
biedt Van Velthoven 2011. Zie ook Cohen 2000; Mulder 2009.  
10 Een eerste, op literatuuronderzoek gebaseerde inventarisatie is gemaakt door van Doorn, zie Van Doorn 
2010.  
11 Zie Tyler 1990. 
12 Tzankova spreekt in dit verband van maatwerk op macroniveau, zie Tzankova 2007, p. 182.  
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arbeidsongevallen of rampen.13 Dit terwijl de laatste jaren massaschadegevallen waarbij grote groepen 

benadeelden zuiver financiële schade hebben geleden, steeds vaker voorkomen.  

Daarbij is in de DSB-affaire ingezet op een collectieve en finale afwikkeling krachtens de WCAM. Na 

een inhoudelijke behandeling van de zaak is de door de curatoren van DSB en de belangenorganisaties 

Stichting Steunfonds Probleemhypotheken (SSP), Platform Aandelenlease (PAL) en Stichting Belangen 

Rechtsbijstandverzekerden DSB (SBRD) overeengekomen compensatieregeling verbindend verklaard 

door het Hof Amsterdam.14 Tenslotte hebben ook praktische overwegingen bijgedragen aan de keuze 

voor de DSB-zaak. De genoemde belangenorganisaties kennen een achterban van benadeelde 

consumenten. Via deze belangenorganisaties konden DSB-gedupeerden benaderd worden voor 

medewerking aan dit onderzoek. 

1.3.2. Onderzoeksmethode 

Om de belangen van DSB-gedupeerden te achterhalen, zal gevraagd moeten worden naar hun 

behoeften, wensen, verwachtingen en ervaringen met betrekking tot een collectieve afwikkeling van 

hun schade. Daarmee is dit onderzoek empirisch van aard. De methode die past bij de geformuleerde 

onderzoeksvraag is de kwalitatieve onderzoeksmethode. Kwalitatief onderzoek is explorerend van 

aard en maakt een diepgaande analyse mogelijk. In kwalitatief onderzoek worden veelal ‘welke’, ‘hoe’ 

en ‘waarom’-vragen beantwoord.15 Deze methode is bij uitstek geschikt om de betekeniswereld achter 

interacties, processen, gevoelens, gedragingen en ervaringen te verkennen.16  

 

Interviews 

Voor het in kaart brengen van behoeften, verwachtingen, ervaringen en wensen van slachtoffers is het 

houden van diepte-interviews een passende manier van dataverzameling.17 In dit onderzoeksproject 

zijn semi-gestructureerde interviews gehouden met DSB-gedupeerden die hiertoe bereid waren. 

Kenmerkend voor een semi-gestructureerd interview is dat de vragen en antwoorden tevoren niet 

vastliggen, maar de onderwerpen waarover bevraagd zal worden wel. De tevoren vastgestelde 

onderwerpen (opgenomen in een zogenaamde topiclist) worden door middel van een open beginvraag 

en doorvragen uitgediept.18 Vanwege het explorerende karakter van de studie was het van belang om 

voor de interviews doelgericht DSB-gedupeerden te selecteren die bepaalde kenmerken 

representeren (steekproeftrekking). Over de manier waarop de steekproeftrekking van DSB-

gedupeerden heeft plaatsgevonden, is meer te lezen in hoofdstuk 2. 

Aan de hand van (interviewschema’s gebruikt bij en uitkomsten van) eerder verricht onderzoek naar 

de belangen van slachtoffers is een passende topiclijst en vervolgens een passend interviewschema 

voor dit onderzoek ontwikkeld. De gevolgde methode bij het voorbereiden en afnemen van de 

interviews en de daarop volgende analyse is eveneens nader uiteengezet in hoofdstuk 2.  

 

Expertmeeting 

Na de dataverzameling middels semi-gestructureerde interviews en de analyse van de uitkomsten 

daarvan, is een expertmeeting georganiseerd. Hiervoor zijn verschillende ervaringsdeskundigen uit het 

veld uitgenodigd. Het doel van deze expertmeeting was tweeledig: allereerst was de bedoeling om 

samen met de experts te reflecteren op de resultaten die de data-analyse van de afgenomen 

interviews had opgeleverd. Opvallende zaken, nieuwe elementen of tegenstrijdigheden in de 

                                                           
13 Hensler e.a. 1991; De Ombudsman 2003; Huver e.a. 2007; Hadfield 2008; Ammerlaan 2008; Van Dijk e.a. 2009; 
Eshuis e.a. 2009; Smeehuijzen e.a. 2013. 
14 Hof Amsterdam 4 november 2014, ECLI:NL:GHAMS:2014:4560 (eindbeschikking DSB).  
15 Ritchie and Lewis 2003, p. 3-5. 
16 Boeije 2005, p. 35-36. 
17 Ritchie en Lewis 2003, p. 56-60. 
18 Baarda e.a. 2007, p. 16-17. 
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uitkomsten in vergelijking met eerder verricht onderzoek of ervaringen uit de praktijk konden zo 

worden opgemerkt en besproken. Het op deze wijze meedenken en controleren van resultaten (peer 

debriefing)19 komt de betrouwbaarheid van verricht onderzoek ten goede. Vervolgens was het doel 

om samen met de experts te komen tot meer concrete aanbevelingen voor partijen betrokken bij de 

afwikkeling van massaschade. Meer over de opzet en de uitkomsten van de expertmeeting volgt in 

hoofdstuk 4.  

 

1.3.3. De kracht en beperking van het onderzoek 

Als gezegd is de insteek van dit onderzoeksproject om middels een beperkt aantal interviews met DSB-

gedupeerden hun behoeften, verwachtingen en ervaringen bij de collectieve afwikkeling van hun 

schade in kaart te brengen. Hierin schuilt de kracht, maar ook de beperking van dit onderzoek. De 

kracht, omdat de gekozen kwalitatieve methode het mogelijk maakt om de rijkheid en veelzijdigheid 

van de door DSB-gedupeerden vertelde verhalen op te tekenen en deze vervolgens diepgaand te 

analyseren.20 Deze explorerende methode kan leiden tot nuttige inzichten over belangen van 

benadeelden met financiële schade en de collectieve afwikkelingswijze daarvan. Meer kwantitatieve 

methoden die vaak gebruik maken van gestandaardiseerde vragenlijsten met vastliggende 

antwoordcategorieën halen in dit opzicht veel beperktere en minder diepgaande informatie naar 

boven. 

De gekozen kwalitatieve methode kent ook een beperking: gelet op het beperkte aantal interviews is 

het niet verantwoord om generaliseerbare uitspraken te doen. De ambitie van dit onderzoek is dan 

ook niet om universele, causale relaties bloot te leggen en te voorspellen hoe vaak bepaalde belangen 

spelen in een bepaalde populatie.21 De inzichten die dit kwalitatieve onderzoek oplevert, kunnen wel 

als basis dienen voor vervolgonderzoek dat in opzet meer kwantitatief van aard is.  

 

1.4. Relevantie en plaats van het onderzoek 
De laatste jaren neemt de maatschappelijke aandacht voor slachtoffers toe.22 Omdat grote groepen 

burgers worden getroffen, zijn situaties van massaschade doorgaans met veel maatschappelijke 

aandacht omgeven. Door de financiële crisis heeft de consument met financiële schade steeds meer 

belangstelling, vooral wanneer door het handelen van één of enkele schadeveroorzakers een grote 

groep consumenten getroffen wordt. Met het afwikkelen van situaties van massaschade zijn veel 

belangen en aanzienlijke bedragen gemoeid. Dat onderstreept de noodzaak van een deugdelijke 

afwikkeling voor en door de verschillende betrokken partijen. Dit onderzoek geeft meer zicht op de 

belangen van slachtoffers bij een collectieve afwikkeling van massaschade, en helpt daarmee om het 

collectieve afwikkelingstraject (meer en beter) in te richten op de behoeften van slachtoffers.  

Ook de wetenschappelijke aandacht voor slachtoffers neemt toe. In het privaatrecht uit zich dat onder 

meer in belangstelling voor de positie en de belangen van slachtoffers van verkeersongelukken en 

medische missers. In de verschillende onderzoeken staat de vraag centraal of het recht en de 

rechtspraktijk voldoende aansluiten bij wat slachtoffers wensen en waar zij behoefte aan hebben.23 

Dit onderzoek richt zich ook op het feitelijk functioneren van het recht, bezien vanuit het perspectief 

van het slachtoffer. Daarmee heeft het een rechtssociologische invalshoek. Centraal staat de 

consument in de DSB-zaak die primair financiële schade heeft geleden. De insteek van dit 

onderzoeksproject is om de behoeften, verwachtingen en ervaringen van slachtoffers (in dit geval: 

                                                           
19 Boeije 2005, p. 152.  
20 Ritchie and Lewis 2003, p. 3-5. 
21 Ritchie and Lewis 2003, p. 3 en p. 81. 
22 Zie bijvoorbeeld http://www.rijksoverheid.nl/onderwerpen/slachtofferbeleid. 
23 Verslag van verschillende onderzoeken wordt gedaan in de bundel ‘Ervaringen met verhaal van schade’ 
onder redactie van Lindenbergh en Akkermans, Lindenbergh en Akkermans 2014.  
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DSB-gedupeerden) met een collectieve afwikkeling van hun schade, in kaart te brengen. Tot dusver 

weten we nog weinig over hoe slachtoffers situaties van (financiële) massaschade beleven en 

collectieve afwikkelingsmethoden ervaren. Omdat met dit onderzoek ook kennis vergaard wordt over 

slachtoffer en slachtofferschap (in situaties van massaschade), sluit het eveneens aan bij de 

victimologie. 

1.5. Opzet van deze rapportage 
In hoofdstuk 2 wordt allereerst ingegaan op de gevolgde methode bij het houden van interviews met 

DSB-gedupeerden. Ingegaan zal worden op de selectie van de steekproef, op praktische zaken rondom 

de afgenomen interviews en op de wijze waarop de met de interviews verkregen data zijn 

geanalyseerd. Hoofdstuk 3 geeft de uitkomsten van deze data-analyse weer. In verschillende 

paragrafen zullen de diverse thema’s die in de interviews aan de orde zijn gekomen, besproken 

worden. De uitkomsten zullen worden geïllustreerd door middel van citaten van de geïnterviewden 

zelf, en ieder paragraaf zal worden afgesloten met een samenvattend kader waarin de verschillende 

antwoorden die de DSB-gedupeerden hebben gegeven, gecategoriseerd worden weergegeven. In 

hoofdstuk 4 komen de opzet en de uitkomsten van de expertmeeting aan bod. Tenslotte wordt dit 

rapport afgesloten in paragraaf 5 met een conclusie, aandachtspunten voor de praktijk en suggesties 

voor vervolgonderzoek.   
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2. Het onderzoek 
 

2.1. Inleiding 
Als gezegd is in dit onderzoeksproject voor de kwalitatieve onderzoeksmethode gekozen, waarbij de 

dataverzameling heeft plaatsgevonden door het houden van diepte-interviews. In dit hoofdstuk zal 

deze gevolgde methode nader worden toegelicht. Allereerst wordt in paragraaf 2.2. de selectie van de 

steekproef en het benaderen van de geselecteerde DSB-gedupeerden nader uiteengezet. De wijze 

waarop de interviews met de bereidwillige DSB-gedupeerden zijn voorbereid en vervolgens zijn 

verlopen, komt in paragraaf 2.3. aan bod. In paragraaf 2.4 wordt de manier waarop de analyse van de 

uit de interviews verkregen data heeft plaatsgevonden, nader toegelicht.  

2.2. Selectie van de steekproef en benaderen van DSB-gedupeerden 
Bij het doen van kwalitatief onderzoek is het van belang om doelgericht onderzoekseenheden te 

selecteren die bepaalde kenmerken vertegenwoordigen (purposive sampling of doelgerichte 

steekproeftrekking).24 Van belang hierbij is om de steekproef zodanig te kiezen dat alle relevante 

verschijningsvormen binnen de te onderzoeken groep aan bod komen (symbolic representation) en de 

steekproef eveneens zo divers mogelijk is (diversity).25 De te onderzoeken groep in dit 

onderzoeksproject bestaat uit DSB-gedupeerden die schade hebben geleden door een 

zorgplichtschending van DSB en uit dien hoofde een potentiële vordering hebben op de DSB-bank. 

Binnen deze groep DSB-gedupeerden is vervolgens in hoofdzaak het onderscheid te maken tussen DSB-

gedupeerden die zich hebben aangesloten bij een belangenorganisatie en DSB-gedupeerden die de 

hulp van hun rechtsbijstandverzekeraar hebben ingeroepen. Het is van belang dat beide typen DSB-

gedupeerden in de steekproef vertegenwoordigd zijn.  

Er zijn drie grotere en/of bestendige belangenorganisaties die de belangen van deze groepen DSB-

gedupeerden behartigen bij de collectieve afwikkeling van hun schade. Dat zijn Stichting Steunfonds 

Probleemhypotheken (SSP), Platform Aandelenlease (PAL) en Stichting Belangen 

Rechtsbijstandverzekerden DSB (SBRD). Deze drie belangenorganisaties hebben met de curatoren van 

DSB onderhandeld over een schikking ter afwikkeling van de schade, en na het bereiken van 

overeenstemming, samen met de curatoren een verzoek tot verbindendverklaring van de bereikte 

schikking ingediend in het kader van de WCAM. Deze organisaties zijn daarom actief betrokken bij de 

collectieve afwikkeling van de door DSB-gedupeerden geleden schade, en spelen een eigen rol in het 

afwikkelingsproces. Er is dan ook voor gekozen om in de steekproef DSB-gedupeerden die behoren tot 

de achterban van SSP, PAL en SBRD op te nemen. Omdat deze DSB-gedupeerden geregistreerd staan 

bij een organisatie is het ook praktisch mogelijk om met hen in contact te komen voor het afnemen 

van een interview.26 Vervolgens is er gestreefd naar spreiding qua leeftijd, inkomenspositie, 

opleidingsniveau, leefsituatie en omvang van de geleden schade van DSB-gedupeerden in de 

steekproef.  

Kwalitatieve steekproeven zijn doorgaans beperkt in omvang. Wanneer de uit de steekproef verkregen 

data zorgvuldig geanalyseerd worden, treedt er een moment van verzadiging (saturation) op.27 Het is 

lastig algemene richtlijnen te geven voor het moment waarop verzadiging optreedt: uit onderzoek28 

                                                           
24 Boeije 2005, p. 50 en Ritchie en Lewis 2003, p. 78-80. 
25 Ritchie en Lewis 2003, p. 82-83. 
26 Ongetwijfeld zijn er ook DSB-gedupeerden met schade door zorgplichtschendingen die zich niet bij een 
belangenorganisatie hebben aangesloten of geen rechtsbijstandverzekering hebben. Omdat zij geen ervaring 
hebben met de rol van een belangenorganisatie/rechtsbijstandverzekeraar in een collectief afwikkelingsproces 
en het lastig is met deze groep gedupeerden in contact te komen, zijn zij buiten de steekproef gelaten. 
27 Ritchie en Lewis 2003, p. 83-85. 
28 Mason 2010, m.n. par. 1.2 en 1.3. 
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blijkt dat het moment waarop verzadiging optreedt erg context-afhankelijk is.29 Gelet op de 

beschikbare financiële middelen is er in dit onderzoeksproject voor gekozen om per 

belangenorganisatie zes à zeven DSB-gedupeerden te selecteren voor een interview.30 De totale 

steekproef zou dan uitkomen op 18 à 21 DSB-gedupeerden, waarin beide typen gedupeerden 

(aangesloten bij een belangenorganisatie of met een ingeschakelde rechtsbijstandverzekeraar) 

voldoende vertegenwoordigd zouden zijn. 

 

Met de organisaties SSP, PAL en SBRD is contact gelegd voor het benaderen van DSB-gedupeerden die 

vallen binnen de steekproef. Belangenorganisaties SSP en PAL hebben zelf een directe achterban van 

DSB-gedupeerden. SBRD behartigt de belangen van DSB-gedupeerden met een 

rechtsbijstandverzekering, maar heeft zelf geen directe achterban. Via Stichting Achmea 

Rechtsbijstand (SAR), een grote betrokken rechtsbijstandverzekeraar, was het mogelijk om in contact 

te komen met de DSB-gedupeerden die een rechtsbijstandverzekering hebben afgesloten.  

Vanuit privacyoverwegingen was het voor de contactpersonen bij de belangenorganisaties SSP en PAL 

en rechtsbijstandverzekeraar SAR niet mogelijk om een bestand met gegevens van klanten of 

aangesloten DSB-gedupeerden ter beschikking te stellen waaruit de voor dit onderzoek te benaderen 

DSB-gedupeerden geselecteerd konden worden. De twee belangenorganisaties SSP en PAL hebben 

bovendien geen systematisch en digitaal opgezet overzicht of bestand waarin gegevens van alle 

aangesloten DSB-gedupeerden zijn opgenomen, vanwege de beperkte financiële middelen die deze 

organisaties tot hun beschikking hebben. Voor SSP, PAL en SAR was het vanuit privacy-oogpunt wel 

mogelijk om de contactpersoon DSB-gedupeerden te laten benaderen met de vraag om deel te nemen 

aan het onderzoek. Wanneer de benaderde DSB-gedupeerden vervolgens instemden met deelname 

en bereid waren mee te werken aan een interview, konden de contactgegevens aan de onderzoeker 

doorgegeven worden.  

Om de selectie van de steekproef te waarborgen is aan de contactpersonen van SSP, PAL en SAR door 

de onderzoeker in een persoonlijk of telefonisch gesprek uitgebreid uitleg gegeven over het doel en 

de context van het onderzoek, alsmede over de te hanteren selectiecriteria voor het benaderen van 

DSB-gedupeerden. De contactpersonen hebben een toelichtende en wervende tekst van de 

onderzoeker gekregen die zij eventueel aan DSB-gedupeerden konden toesturen om hen tot deelname 

te bewegen.31 Vervolgens hebben de contactpersonen de selectieronde ingezet en heeft er geregeld 

een terugkoppeling plaatsgevonden aan de onderzoeker.  

Het bleek om uiteenlopende redenen lastig om DSB-gedupeerden te bewegen tot deelname aan het 

onderzoeksproject: gedupeerden waren ‘DSB-moe’ en wilden het dossier afsluiten, ze schaamden zich  

voor hun DSB-verhaal en wilden er liever niet over praten of zagen niet het belang voor henzelf om 

deel te nemen aan het onderzoek. Allereerst waren acht gedupeerden aangesloten bij SSP bereid tot 

het meewerken aan een interviews, twee zijn er later alsnog afgehaakt.32 Het aantal bereidwillige DSB-

gedupeerden aangesloten bij PAL bleef eerst beperkt tot twee. Door aan deze bij PAL aangesloten DSB-

gedupeerden te vragen of zij andere gedupeerden kenden die pasten binnen de steekproef van het 

                                                           
29 Uit onderzoek van Guest e.a. 2006 volgt dat bij het afnemen van zes tot twaalf interviews in een categorie, 
verzadiging van data optreedt en variatie van antwoorden sterk afneemt, zie m.n. p. 74-79.  
30 Overwogen is nog om de omvang van de belangenorganisatie mee te laten wegen bij het aantal af te nemen 
interviews. Omdat SBRD geen directe achterban heeft, het lastig bleek om de exacte omvang van de achterban 
DSB-gedupeerden van SSP en PAL te achterhalen en de verschillen in geschatte omvang van de achterban 
relatief gezien te verwaarlozen waren, is voor een evenredige verdeling van DSB-gedupeerden per 
belangenorganisatie gekozen.  
31 Zie bijlage 1. 
32 Eén DSB-gedupeerde zag na een afwijzende beslissing op zijn bezwaarschrift (ten aanzien van de toepassing 
van de WCAM-overeenkomst op zijn situatie) het nut van deelname aan het onderzoek niet meer in; een 
andere gedupeerde moest omwille van gezondheidsredenen afhaken.  
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onderzoek (chain sampling)33 is dit aantal opgehoogd tot vier. Zeven DSB-gedupeerden met een 

rechtsbijstandverzekering bij SAR hebben deelgenomen aan het onderzoek. In totaal zijn er daarmee 

17 DSB-gedupeerden geïnterviewd. Omdat in aanloop naar de laatste ingeplande interviews de 

onderzoeker constateerde dat er uit de interviews weinig nieuwe informatie meer naar boven kwam 

ten aanzien van de te onderzoeken thema’s, en aldus het punt van verzadiging was bereikt, is besloten 

het bij het aantal van 17 interviews te laten. 

 

2.3. Voorbereiden en afnemen interviews 
In dit onderzoeksproject is vanwege het explorerende karakter ervoor gekozen diepte-interviews met 

een semi-gestructureerd karakter af te nemen. Dat betekent dat de vragen en antwoorden alsmede 

de volgorde van de vragen tevoren niet vastliggen, maar de onderwerpen waarover bevraagd zal 

worden wel. Ter voorbereiding van semi-gestructureerde interviews wordt daarom veelal een topiclijst 

(topiclist of topic guide) opgesteld.34 Aan de hand van reeds verricht onderzoek op aanverwante 

terreinen is een topiclijst ontwikkeld voor de interviews met DSB-gedupeerden. Met name bestaand 

kwalitatief onderzoek waarin eveneens gebruik is gemaakt van diepte interviews was hiervoor 

bruikbaar,35 maar ook kwantitatief onderzoek waarin gebruik is gemaakt van vragenlijsten is 

bekeken.36 Ook een eerdere literatuurstudie naar de belangen die kunnen spelen bij een collectieve 

afwikkeling van massaschade was nuttig voor het ontwerpen van de topiclijst.37 De topiclijst is 

opgenomen in bijlage 2. 

De topiclijst is vervolgens omgezet in een interviewschema, zie bijlage 3. In dit interviewschema zijn 

bij ieder topic open beginvragen gesteld en hulpvragen opgenomen die helpen de diverse topics uit te 

diepen.38 Ook zijn alternatieve vragen opgesteld voor het geval de eerdere vraag door de te 

interviewen DSB-gedupeerde niet (goed) begrepen zou worden. Voorafgaand aan de interviews met 

DSB-gedupeerden hebben enkele proefinterviews plaats gevonden om het interviewschema uit te 

testen en te wennen aan de interviewsetting. Deze proefinterviews zijn gehouden met 

masterstudenten die ingevoerd zijn in de problematiek en in de rol van een DSB-gedupeerde zijn 

gekropen. Ook zijn twee proefinterviews gehouden met lager opgeleide Tilburgse burgers met 

financiële problemen, vooral om te testen of het taalgebruik en de formulering van de vragen voor 

hen te begrijpen was. Een en ander heeft tot enkele kleine aanpassingen in (de volgorde van) het 

interviewschema geleid.  

De DSB-gedupeerden van wie de onderzoeker de contactgegevens heeft verkregen, zijn telefonisch 

benaderd. Vervolgens is met hen een afspraak voor het interview gemaakt. In de periode maart 2014-

juni 2014 hebben de 17 interviews met DSB-gedupeerden plaats gevonden. Ten behoeve van de 

interviewronde heeft de onderzoeker een team van 6 onderzoeksassistenten (masterstudenten die 

ingevoerd zijn in de problematiek en/of hun scriptie schreven over de thematiek) samengesteld. 

Werken met een onderzoeksteam vergroot doorgaans de objectiviteit en betrouwbaarheid van 

kwalitatief onderzoek.39 Ieder interview is door de onderzoeker in het bijzijn van een 

onderzoeksassistent afgenomen. Geregeld vond er terugkoppeling en reflectie plaats tussen 

onderzoeker en de onderzoeksassistenten over de afgenomen interviews, om de kwaliteit van de 

                                                           
33 Ritchie en Lewis, p. 94. 
34 Baarda e.a. 2007, p. 26 e.v.; Ritchie en Lewis 2003, p. 112 e.v. 
35 Huver e.a. 2007; Van Dongen e.a. 2013; Lens e.a 2010; Van Wingerden e.a. 2007; Schrama e.a. 2012; Van 

Dijk e.a. 2009.  
36 Mulder 2009; Lens e.a. 2010; Timmermans e.a. 2013; Van Wingerden e.a. 2007; Schrama e.a. 2012; 

Hoogeveen e.a. 2009. 
37 Van Doorn 2010 
38 Baarda 2007, p. 44 e.v. 
39 Ritchie en Lewis 2003, p. 71; Boeije p. 152. 
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dataverzameling te vergroten. De interviews duurden steeds ongeveer een uur en zijn veelal bij de 

gedupeerden thuis afgenomen. Twee keer is een interview afgenomen op een andere door de DSB-

gedupeerde gekozen locatie. De aanwezigheid van een onderzoeksassistent is van tevoren aan de te 

interviewen DSB-gedupeerden gecommuniceerd.  

De interviews begonnen met een korte inleiding van het onderzoek en het inventariseren van een 

aantal persoonlijke en sociaal-demografische gegevens. Na het stellen van de eerste open vraag 

ontvouwde zich veelal een gesprek, waarbij de DSB-gedupeerden open over hun ervaringen vertelden 

en aan de hand van de vragen uit het interviewschema en doorvragen door de onderzoeker de diverse 

topics aan de orde kwamen. Aan het einde van het interview ontvingen de gedupeerden een attentie 

als dank voor hun deelname aan het onderzoek.  

De interviews zijn met toestemming van de gedupeerden opgenomen, onder vermelding van het feit 

dat er vertrouwelijk met de vertelde informatie zou worden omgegaan en dat de gedupeerden 

anoniem blijven. Daarnaast hebben de onderzoeker en onderzoeksassistent tijdens het interview 

aantekeningen gemaakt en ook direct na het interview hun indrukken op papier gezet. De 

geluidsopnames zijn door de onderzoeker en de aanwezige onderzoeksassistent, mede aan de hand 

van de gemaakte aantekeningen, uitgewerkt tot transcripten. 

  

2.4. Analyse van de data 
De uit de interviews verkregen data zijn geanalyseerd aan de hand van de thematic framework- 

methode.40 Aan de hand van de transcripten, de aantekeningen gemaakt tijdens en na de interviews 

gecombineerd met inzichten verkregen uit een eerdere literatuurstudie41, zijn een aantal terugkerende 

thema’s vastgesteld. Deze terugkerende thema’s zijn onder elkaar gezet als relevante categorieën en 

verder uitgesplitst in subcategorieën. Op deze wijze is een index (of conceptual framework) 

ontwikkeld. Deze index is vervolgens toegepast op de transcripten.  

Iedere relevante passage uit de transcripten is gelabeld als passage vallend onder een (sub)categorie 

uit de index (indexeren of coderen)42. Op deze wijze kon de in de transcripten vastgelegde informatie 

gerubriceerd worden. Omwille van de objectiviteit en betrouwbaarheid van het onderzoek zijn een 

behoorlijk aantal transcripten door de onderzoeker én een onderzoeksassistent geïndexeerd (inter-

rater reliability). Zo wordt zoveel mogelijk gewaarborgd dat alle passages die over een bepaald thema 

gaan, voorzien worden van hetzelfde label.43 Uit het vergelijken van de werkwijze en uitkomsten van 

het codeerproces door de onderzoeker en de onderzoeksassistenten bleek dat het onderscheid tussen 

enkele subcategorieën in de index niet houdbaar was, deze zijn daarom vervangen door een meer 

overkoepelende subcategorie. De index is te vinden in bijlage 5. 

De (sub)categorieën uit de index en de daarbij behorende relevante passages uit de transcripten zijn 

vervolgens samengebracht in een matrix (charting). De matrix is opgemaakt in Microsoft Office Excel. 

De geïnterviewde DSB-gedupeerden zijn ieder in een rij ondergebracht; de verschillende thematische 

categorieën ieder in een kolom.44 Vervolgens zijn de data in de matrix per categorie in samenhang 

bestudeerd. Op deze manier konden overkoepelende categorieën geformuleerd worden, zijn er 

abstractere onderliggende thema’s ontdekt, zijn er paralellen tussen categorieën ontdekt en konden 

                                                           
40 Ritchie en Lewis 2003, p. 220. 
41 Van Doorn 2010 
42 Ritchie en Lewis, p. 224. 
43 Boeije 2005, p. 97. 
44 Zie Ritchie en Lewis p. 228 e.v. 
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er andere verbanden tussen thema’s gelegd worden. Zodoende is er op een meer abstract niveau 

betekenis gegeven aan de data uit de interviews.45 

  

                                                           
45 Hierbij heeft de werkwijze zoals beschreven in Ritchie en Lewis 2003, hoofdstuk 9, p. 237-262, steeds als 
leidraad en inspiratiebron gediend.  
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3. Uitkomsten interviews met DSB-gedupeerden 
 

3.1. Inleiding 
In dit hoofdstuk worden de uitkomsten van de data-analyse gepresenteerd. In paragraaf 3.2. worden 
enkele sociaal-demografische gegevens van de geïnterviewde DSB-gedupeerden uiteengezet. 
Vervolgens worden per paragraaf de leidende thema’s zoals die uit de data-analyse naar voren zijn 
gekomen, besproken. Achtereenvolgens komen aan bod: de door DSB-gedupeerden geleden schade 
(paragraaf 3.3), motieven om in actie te komen en de bereikte uitkomst (paragraaf 3.4), zelfverwijt en 
schaamte (paragraaf 3.5), de betekenis van het onderdeel uitmaken van een collectief (paragraaf 3.6), 
de rol van de belangenorganisatie (paragraaf 3.7) en rechtsbijstandverzekeraar (paragraaf 3.8), 
ervaringen met het afwikkelingstraject (paragraaf 3.9), door gedupeerden aangedragen suggesties ter 
verbetering (paragraaf 3.10) en tenslotte enkele overige ervaringen (paragraaf 3.11). De uitkomsten 
zullen allereerst worden besproken en worden geïllustreerd door middel van citaten van de 
geïnterviewden zelf. Iedere paragraaf wordt vervolgens afgesloten met een samenvattend kader 
waarin de verschillende antwoorden die de DSB-gedupeerden hebben gegeven, gecategoriseerd 
worden weergegeven. 
 
Bij lezing van dit hoofdstuk is het van belang de kracht en beperking van de onderzoeksmethode (zoals 
uiteengezet in paragraaf 1.3.3) goed in het oog te houden. Het is het goed te beseffen dat de data 
verkregen zijn uit interviews met DSB-gedupeerden die daarvoor geselecteerd zijn, en die vervolgens 
ook bereid waren om te praten over hun behoeften, verwachtingen en ervaringen. Nogmaals wordt 
benadrukt dat de verkregen data zich er niet voor lenen om algemeen generaliseerbare46 uitspraken 
te doen. Wel geven ze inzicht in belangen die bij gedupeerden met financiële schade en een collectieve 
afwikkelingswijze daarvan kunnen spelen, door de rijke en gedetailleerde illustratie die ze bieden van 
behoeften en ervaringen van DSB-gedupeerden. 
 

3.2. Sociaal-demografische gegevens op een rij 
In het kader van dit onderzoek zijn 17 interviews afgenomen met DSB-gedupeerden. Alle interviews 
hebben een nummer gekregen (1-17). Omwille van de anonimiteit en vertrouwelijkheid van de 
afgenomen interviews (zie ook paragraaf 2.3), worden uitspraken van of informatie door de DSB-
gedupeerden verteld, aan de hand van deze nummers weergegeven. Veelal is er gesproken met één 
gedupeerde, een enkele keer heeft een gedupeerd echtpaar (man en vrouw) de onderzoeker en 
onderzoeksassistent te woord gestaan.47 Het spreken met een gedupeerd echtpaar telt als één 
interview; er wordt ook dan gesproken over gedupeerde (in het enkelvoud). 
Om in kaart te brengen met welke gedupeerden we te maken hebben, en de door hen gedane 
uitspraken in perspectief te kunnen plaatsen, volgen allereerst een aantal sociaal-demografische 
gegevens van de geïnterviewde DSB-gedupeerden. 
 

Leeftijd 
De leeftijden van de DSB-gedupeerden lopen uiteen van 37 jaar (geboortejaar 1977) tot 73 jaar 
(geboortejaar 1941) (vastgesteld op het moment van het interview). Meer concreet was de 
leeftijdsopbouw van de geïnterviewde DSB-gedupeerden als volgt: 
 

                                                           
46 Overigens wordt het begrip ‘generaliseerbaarheid’ niet eenduidig ingevuld binnen de sociale 
wetenschappen, ook gelet op de verschillen tussen kwantitatief en kwalitatief onderzoek. Zie nader Ritchie en 
Lewis 2003, hoofdstuk 10.  
47 Dat was het geval bij interview 4, 9, 10 en 11. In de citaten komt dit dan tot uitdrukking als m (man) en v 
(vrouw). Bijvoorbeeld: G9v betekent dat de vrouw van het gedupeerde echtpaar met nummer 9 aan het woord 
was. 
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35-45 jaar 5 gedupeerden 

45-55 jaar 2 gedupeerden 

55-65 jaar 5 gedupeerden 

65-75 jaar 5 gedupeerden 

 
 

 (Deels) werkzaam48, werkloos of gepensioneerd 
Aan de dupeerden is gevraagd of ze een (betaalde) baan hadden. De antwoorden leveren het volgende 
beeld op: 
 
 

werkzaam 10 gedupeerden 

werkloos 2 gedupeerden 

gepensioneerd 5 gedupeerden 

 
 

Woonsituatie 
De woonsituaties van de DSB-gedupeerden vallen uiteen in alleen wonen (gescheiden of 
weduwnaar/weduwe); samenwonen met partner/echtgeno(o)t(e) en soms daarbij inwonende 
kinderen.  
 

woont alleen (gescheiden; weduwnaar/weduwe) 2 gedupeerden 

woont samen met partner/echtgeno(o)t(e) 8 gedupeerden 

Woont samen met partner/echtgeno(o)t(e) en 
inwonende kinderen 

7 gedupeerden 

 
 

Opleidingsniveau 
De gedupeerden is gevraagd naar de hoogst voltooide opleiding:49 
 

Lagere school 1 gedupeerde 

LBO50 1 gedupeerde 

MULO 1 gedupeerde 

MBO 5 gedupeerden 

HAVO 2 gedupeerden 

HBO 7 gedupeerden 

 
 

Inkomenspositie 
Gedupeerden is gevraagd naar het netto maandinkomen van het huishouden. Hen is een 
inkomenskaart51 voor gehouden en gevraagd in welke categorie hun huishouden valt. Uitgegaan is van 
het netto-maandinkomen van het huishouden, dat wil zeggen het inkomen van de geïnterviewde 

                                                           
48 Enkele gedupeerden zijn gedeeltelijk arbeidsongeschikt verklaard, in deze gevallen was de partner wel 
werkzaam. 
49 Wanneer een gedupeerd echtpaar de onderzoekers te woord stond, is de hoogst voltooide opleiding als 
uitgangspunt genomen. Bijvoorbeeld: vrouw heeft als hoogst voltooide opleiding HBO, de man MBO, dan is dit 
gedupeerde echtpaar ingedeeld bij HBO als hoogst voltooide opleiding. 
50 Hieronder vallen de Huishoudschool (LHNO) en de Ambachtsschool (LTS) 
51 Deze inkomenskaart is ontleend aan het onderzoek van Huver e.a. 2007, zie bijlage 4. 
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gedupeerde plus het inkomen van een eventuele partner. Het inkomen van inwonende kinderen werd 
alleen meegeteld als dit werd afgedragen (kostgeld). De inkomensposities (uitgedrukt in 
inkomen/maand) van de geïnterviewde gedupeerden waren als volgt: 
 
 

1001-1200 euro 1 gedupeerde 

1801-2000 euro 1 gedupeerde 

2201-2400 euro 2 gedupeerden 

2401-2600 euro 3 gedupeerden 

2801-3000 euro 1 gedupeerde 

3201-3400 euro 1 gedupeerde 

3401-3600 euro 1 gedupeerde 

3601-3800 euro 1 gedupeerde 

3801-4000 euro 1 gedupeerde 

4201-4400 euro 1 gedupeerde 

4601-4800 euro 1 gedupeerde 

        >5000 euro 3 gedupeerden 

 

 

Belangenorganisatie/rechtsbijstandverzekeraar52 
Van de geïnterviewde DSB-gedupeerden is met zes DSB-gedupeerden het contact gelegd via Stichting 
Steunfonds Probleemhypotheken (SSP), vier DSB-gedupeerden waren aangesloten bij 
belangenorganisatie Platform Aandelenlease (PAL). De overige zeven DSB-gedupeerden hadden voor 
bijstand een beroep gedaan op hun rechtsbijstandverzekeraar Stichting Achmea Rechtsbijstand (SAR). 
Deze zeven gedupeerden hadden zich soms ook aangesloten bij een (andere) belangenorganisatie die 
actief was in de DSB-zaak. 
 

Eerdere juridische ervaring 
Tenslotte is gevraagd naar eventuele eerdere ervaring met een juridische procedure om een geschil 
op te lossen.53 Zeven gedupeerden hebben geen eerdere ervaring met een (juridische) procedure, de 
overige gedupeerden zijn vooral in aanraking gekomen met (juridische) procedures door een 
echtscheiding en/of een arbeidsconflict. 
 
 

Geen 7 gedupeerden 

Echtscheiding 4 gedupeerden 

Arbeidsconflict 5 gedupeerden 

Strafrechtelijke veroordeling 
verkeersongeval 

1 gedupeerde 

Geschil zorgverzekeraar 1 gedupeerde 

 
 
 
 

                                                           
52 Zie nader paragraaf 2.2, paragraaf 3.7 en 3.8. 
53 Uit de geschilbeslechtingsdelta 2009 blijkt dat dat er bij het ondervinden van juridische problemen een 
zekere clustering optreedt: degenen die reeds met een juridisch probleem kampen, hebben een grotere kans 
op een volgend probleem van hetzelfde type of op een ander type probleem, Van Velthoven en Klein Haarhuis 
2010, p. 75.  
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3.3. Door DSB-gedupeerden geleden schade 
Wanneer aan de DSB-gedupeerden de vraag gesteld wordt: ‘Kunt u aangeven welke schade u heeft 
geleden door het handelen van de DSB-bank?’, gaan bijna alle benadeelden direct in op de nadelige 
financiële consequenties van de bij DSB afgesloten lening.54 De meest genoemde financiële nadelen 
zijn: een hogere lening dan nodig afgesloten, hoge maandelijkse rentelasten (die bleven stijgen), en 
het vervolgens vastzitten aan DSB, omdat het lastig was om de lening bij een andere bank onder te 
brengen. Ook wordt door veel benadeelden genoemd dat ze dachten door een maandelijkse betaling 
de lening af te lossen; dit bleken rentebetalingen te zijn. Het stuit deze benadeelden tegen de borst 
dat ze nu nog steeds aan het betalen zijn, terwijl ze in feite de lening aan DSB al lang hebben afbetaald. 
Er worden verder financiële nadelen genoemd als de overwaarde van de woning die weg is, een 
restschuld die is ontstaan ten opzichte van de waarde van de woning (waardoor het haast niet mogelijk 
was te verhuizen) en het moeten verkopen van het eigen huis. Tenslotte worden er enkele hele 
specifieke financiële nadelen genoemd. 
 
Opvallend is dat de benadeelden zelf vaak aan de financiële nadelen direct immateriële schadeposten 
koppelen. Ook komt gaandeweg het interview naar voren dat de primaire financiële schade ook meer 
immateriële gevolgen heeft gehad.55 Veelal worden psychische klachten genoemd vanwege de stress 
en angst die de financiële problemen opleveren. Verder wordt het verlies van een echtgenoot door 
zelfmoord genoemd ten gevolge van de financiële problemen, evenals liefdesrelaties die een knauw 
hebben gehad of stuk zijn gelopen, kinderen die hebben geleden onder de financiële ellende, 
familieverhoudingen die op scherp zijn gezet en lichamelijke klachten door de financiële problemen. 
Een keer wordt het vertrouwen in de financiële branche dat een deuk heeft opgelopen, genoemd. 
 
In het volgende citaat vertellen de gedupeerden over hun psychische schade: 
 
O: (…) en als u nu moet omschrijven welke schade u heeft geleden, hoe zou u dat dan omschrijven?  
G10v: Ja, je bent gewoon helemaal naar beneden gehaald in feite.  
G10m: En ook psychische schade, ergens natuurlijk. Want ja, je komt in een circuit terecht dat je het maar 
net kunt betalen. Dus je gaat ook psychische problemen krijgen. Het valt op het moment gelukkig weer mee. 
Want (…) alles pas je aan natuurlijk en nu is het zover dat we het een beetje op een rijtje hebben kunnen 
krijgen. Maar het is toch een hele toestand. (…) 
O: En psychische problemen, kunt u dat toelichten?  
G10m: Nou, in zoverre dat je er moeite mee gaat krijgen, met je hoofd, om het bang zijn dat je het niet kunt 
betalen, dat wat er op de hoek staat, dat het misgaat.  

 
Ook voor deze gedupeerde gaat de schade verder dan financieel nadeel: 
 
O: En wat zou u nu als schade omschrijven, wat vindt u nu dat u aan schade heeft geleden? 
G3: … Ja die gaat heel ver. Ons huwelijk en alles dat die knauw heeft gehad.. Dus ja, dat is eigenlijk niet meer 
in geld uit te drukken.  
O: Dus naast een geldbedrag dat u aan schade heeft geleden, gaat het verder. Het huwelijk heeft een knauw 
gekregen. 
G3: Ja en ik vind ook.... dat door al die ellende, de kinderen en alles ….. Alles heeft er echt onder moeten 
lijden…. 
 

De omvang van de financiële ellende lijkt een rol te spelen bij het al dan niet ervaren van immateriële 
schade. In negen gevallen waarin gedurende een periode de financiële positie van de gedupeerden erg 
zwak was, benoemen deze gedupeerden ook immateriële componenten als geleden schade.56 Vaak 
                                                           
54 In een bijzonder geval (gedupeerde 7) noemt de geïnterviewde benadeelde meteen het verlies van haar 
echtgenoot door zelfmoord. 
55 Immateriële nadelen komen aan de orde in de interviews met gedupeerden 2, 3, 4, 5, 6, 7, 10, 14, 16 en 17. 
56 Dat was aan de orde bij gedupeerden 3, 4, 5, 6, 7, 10, 14, 16 en 17. 
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gaat het dan om psychische of lichamelijke klachten, maar ook relaties en kinderen die onder de 
financiële ellende hebben geleden, worden genoemd. Een gedupeerd echtpaar dat geen financiële 
problemen heeft, benoemt dit verband expliciet: 
 
G11v: Maar ik denk dat wij misschien de mazzel hebben inderdaad dat wij wel gedupeerd zijn, maar niet in 
de grote problemen zitten. 
O: Ja…. 
G11v: Ik denk dat, dat maakt vast verschil. 
O: Ja…. 
G11m: Tuurlijk. 
(…) 
G11v: Ja, want dan zit er vanuit jezelf veel meer.. 
G11m: Frustraties….. 
G11v: Ja, frustratie en je hebt misschien je huis moeten verkopen, weet ik veel, of je probeert je huis te 
verkopen. En weet je… Dat hebben wij gewoon allemaal niet.  
G11m: Nee, ik denk ook dat heel veel mensen met spanningen te maken krijgen.  
 

De antwoorden uit de interviews zijn hieronder samengevat weergegeven.  
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

Geleden schade, onder te verdelen in: 
 
Materiële component 

- Hogere lening dan nodig afgesloten (door koopsompolissen) - 1, 2, 3, 6, 8, 9, 10, 11, 12, 
13, 14, 17 

- Hoge maandelijkse (stijgende) rentelasten - 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 10, 12, 13, 14, 17 
- Gedacht werd maandelijks af te lossen, terwijl dit slechts rentebetalingen waren, nu nog 

steeds betalen, in feite al lang geleende bedrag terug betaald - 1, 4, 5, 6, 7 
- Vervolgens vastzitten aan DSB, lastig om hypotheek bij andere bank onder te brengen - 

1, 2, 3, 9 
 

- Overwaarde woning weg -11 
- Restschuld ten opzichte van waarde woning (en daardoor niet kunnen verhuizen) - 3, 9  
- Lastig rondkomen en huis moeten verkopen - 10  
- Rentenadeel door het niet terug kunnen opnemen van het doorlopend krediet – 13 
- Extra kosten in verband met oversluiten hypotheek, vertraging in verbouwing - 15 

 
Immateriële component 

- Psychische klachten (stress, opwinding en spanning, een bonk zenuwen, bang dat je het 
niet kunt betalen, dat het misgaat, controle kwijt, geen einde zien, krediet was 
wurgsteen om de nek, tandje teveel) – 4, 6, 7, 10, 14, 17 

- Huwelijk heeft knauw gehad, relatie (indirect) op stuk gelopen - 3, 17 
- Kinderen hebben geleden onder financiële ellende - 3, 6 
- Man verloren - 7 
- Familie verhoudingen op scherp gezet, kinderen zijn boos vanwege naïviteit - 16 
- Lichamelijke klachten (hartoperatie, moe, zere botten) - 5, 7 
- Deuk opgelopen in vertrouwen, DSB was immers goedgekeurde bank - 2 
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3.4. Motieven van DSB-gedupeerden om in actie te komen en de bereikte uitkomst 

3.4.1. Financiële en immateriële motieven 
Aan de gedupeerden is gevraagd waarom ze in actie zijn gekomen. Er wordt vaak gedacht dat het 
verkrijgen van financiële compensatie de enige reden van benadeelden is om een procedure tegen de 
schadeveroorzaker te starten of anderszins actie te ondernemen. Uit dit onderzoek blijkt dat de 
motieven om actie te ondernemen in twee componenten op te delen zijn. De genoemde motieven 
vallen uiteen in het verkrijgen van financiële compensatie en in meer immateriële motieven. Vaak 
noemen gedupeerden zowel financiële motieven als meer immateriële motieven als redenen om in 
actie te komen. 
 
Het financiële motief wordt vooral tot uitdrukking gebracht als het verkrijgen van compensatie (in 
verschillende vormen) of het treffen van een regeling voor de hoge maandlasten. Als belangrijkste 
immateriële motieven zijn naar voren gebracht het maken van een einde aan een onzekere situatie 
door te weten waar men aan toe is en het verkrijgen van erkenning.  
 
Dat vooral de zorg over de onzekere situatie een rol speelde in het ondernemen van actie, blijkt uit het 
volgende citaat: 
 
G11v: Nou, niet alleen om te kijken of je geld kon krijgen maar of het op ons van toepassing was. Want op 
een gegeven moment weet je het ook niet zo goed meer.  
G11m: Nee, ook vooral omdat de DSB toen failliet was, van en hoe gaat dat nu met de betalingen en ga zo 
maar door.  
G11v: Ja, dat zat er eigenlijk vooral achter. 
G11m: Ja. 
O: Een stukje zorg….. 
G11m: Ja, want goed, je betaalt dan wel, maar wordt het dan wel nog steeds van je hypotheek afgetrokken?  

 
De behoefte aan erkenning wordt door gedupeerden op verschillende manieren verwoord. Veel 
gehoord (in diverse bewoordingen) is erkenning van het misleid zijn door DSB en van het menselijk 
leed dat men vervolgens ondergaan heeft. Enkele gedupeerden geven aan begrip te willen voor de 
door ziekten of overlijden ontstane situatie. Sommige gedupeerden trekken de behoefte aan 
erkenning breder en geven (ook) aan meer in algemene zin op zoek te zijn naar rechtvaardigheid. In 
het verlengde hiervan geven sommige gedupeerden aan het gevoel te hebben niet gehoord te worden 
en/of niet serieus genomen te worden door (de curatoren van) DSB. 57 
 
Dat erkenning van misleiding door DSB en onrechtvaardigheid redenen zijn om in actie te komen, 
laat het onderstaande citaat zien: 
 
G12: Er heeft nog nooit iemand één dubbeltje van mij afgenomen. Als ze zulke bedragen gaan afnemen 
van mij, (…) dan komt meneer [naam gedupeerde] in actie en dan gooit ‘ie zijn hele ziel en zaligheid 
ertegen aan.  
O: Dus het feit dat van u grote bedragen zijn afgenomen…. 
G12: Dat maakt niet uit, al was het 100 euro geweest. Ik kan niet tegen onrecht. Ik wil netjes behandeld 
worden en ik word door bijna alle bedrijven netjes behandeld, alleen de laatste keer door [naam bedrijf], 
ben ik ook weer in de maling genomen, maar dat hebben ze ook geweten.  
 

En over het niet erkend worden in het gevoel misleid te zijn, zegt een gedupeerde: 
 

                                                           
57 Zie nader paragraaf 3.9.1. Van de dertien gedupeerden die met hun bewoordingen (een vorm van) de 
behoefte aan erkenning tot uiting brengen, geven er acht aan het gevoel te hebben niet gehoord te worden 
en/of niet serieus genomen te worden door (de curatoren van) DSB: gedupeerde 1, 4, 5, 6, 7, 9, 13, 14. 
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G6: Het is niet zo dat wij het heel ellendig hebben ofzo, maar het is gewoon inderdaad een gevoel van 
beduveld zijn en dat langdurig, en niet gehoord worden daarover… dat is gewoon ja, dat is vervelend…. 

 
Het motief van vergelding speelt bij enkele gedupeerden een rol. De behoefte aan vergelding richt zich 
voornamelijk tot Scheringa als voormalig topman van DSB, en tot enkele – in de ogen van de 
gedupeerden – medeverantwoordelijken. 
 
Een gedupeerde laat zich over vergelding en het faillissement van DSB als volgt uit: 
 
G6: (…) Toen had ik een beetje zo’n plezierig gevoel van hè, zelfs als ik daar niet mee geholpen ben, in ieder 
geval gaan die bank en die verschrikkelijke figuur, Scheringa, onderuit. Want dat zag ik heel graag gebeuren, 
was een beetje genoegdoening ook. 

 
Ook komen bij enkele gedupeerden altruïstische motieven terug als preventie (het beëindigen van 
misleidende praktijken, het leren van fouten voor de toekomst) en het helpen van andere 
gedupeerden. 
 
Hieronder zijn de antwoorden uit de interviews samengevat weergegeven. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Financiële motieven 
- Compensatie: bedrag in mindering op de lening, kwijtschelding of terugbetaling van het 

teveel betaalde - 1, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 15, 16, 17 
- Een regeling voor de hoge maandlasten - 1, 4, 5, 14 
- Een fatsoenlijke hypotheek zonder koopsompolissen - 3 
- Financieel goed geregeld hebben om verkoop huis te voorkomen - 2, 14 
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Immateriële motieven 
 Einde aan onzekere situatie 

- Een einde maken aan onzekere situatie en de last op de schouders, weten waar je aan 
toe bent en verder kunnen (door inzicht in producten/betalingen aan failliete bank), 
persoonlijk drama en doemscenario (gedwongen verkoop huis) voorkomen - 2, 3, 4, 7, 
8, 9, 10, 11, 15 

 
Erkenning 

- Erkenning van het misleid zijn door DSB, van de gemaakte fouten en het menselijk leed 
dat men ondergaan heeft (jarenlang om de tuin geleid, jarenlang gevoel van beduveld 
te zijn en niet gehoord worden daarover, gelijk hebben dat er iets niet klopte, voor de 
gek gehouden, voorgelogen zijn, ordinaire jatters, netjes behandeld willen worden, je 
recht halen, eigen rechtvaardigheidsgevoel geschonden) - 1, 5, 6, 8, 9, 10, 12, 13, 14, 16, 
17  

- Begrip voor de ontstane situatie (man kwijt geraakt, er (financieel) alleen voor staan, 
impact ziektes op financiële situatie) – 4, 7 

- Een iemand noemt in het kader van erkenning expliciet misschien wel behoefte te 
hebben aan een sorry, het liefst van de schadeveroorzaker, opperhoofd Scheringa -17 

- Sommigen trekken het bovendien wat breder en zijn (ook) meer in algemene zin op zoek 
naar rechtvaardigheid (waar is het recht in Nederland?, ik kan niet tegen onrecht, gevoel 
van oneerlijkheid: beloftes aan mensen niet nagekomen) – 5, 12, 13, 14, 16 

 
Vergelding 

- Vergelding t.o.v. Scheringa (heeft speeltjes kunnen opzetten over de ruggen van klanten, 
Scheringa is een boef, faillissement DSB, DSB en Scheringa gaan onderuit, Scheringa de 
nek om willen draaien) - 1, 5, 6, 16 

- Vergelding t.o.v. van mensen met een bepaalde status (Zalm, andere jongens die 
Scheringa geholpen hebben, curatoren lossen het niet op) - 1, 5, 12 
 
Altruïstische motieven 

- Preventie (van belang dat er een einde aan dit soort praktijken kwam, DSB moet 
stoppen, daarom na afloop eigen procedure actief gebleven in DSB-zaak, leren van 
fouten voor de toekomst) - 6, 12, 17 

- Anderen helpen bij oplossen financiële problemen, voor andere mensen opkomen, - 8, 
14 
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3.4.2. Mate van belangrijkheid 
Aan de gedupeerden is vervolgens gevraagd welke reden om in actie te komen voor hen het meest 
belangrijk was. Opvallend is dat voor veel gedupeerden financiële compensatie een middel is om meer 
immateriële behoeften te bereiken. De meeste gedupeerden zien financiële compensatie als een 
manier om onzekerheid over de eigen toekomst weg te nemen, of om erkenning of een gevoel van 
rechtvaardigheid te verkrijgen. Enkele gedupeerden zetten financiële compensatie wel uitdrukkelijk 
als behoefte voorop, maar ook dan met als achterliggend doel een einde te maken aan de financiële 
onzekerheid over de eigen toekomst. Financiële compensatie is voor hen een voorwaarde (geweest) 
om de bestaanszekerheid veilig te stellen.  
Voor twee gedupeerden weegt het compenseren van financieel nadeel en erkenning van de fouten 
van DSB even zwaar. Voor één gedupeerde zijn financiële compensatie en erkenning dusdanig met 
elkaar verweven, dat zich dat uit in een behoefte aan begrip voor de moeilijke situatie: ze is haar man 
kwijt geraakt en staat er (financieel) alleen voor.58 
 
De volgende gedupeerde wil financiële compensatie als erkenning van het feit dat ze misleid is door 
de DSB bank. 
 
G5: (…) en dan krijg je een briefje terug: u komt niet in aanmerking voor de compensatieregeling….. 
Waarom? Dat moet je mij niet vragen. Want dat krijg je niet te horen. Maar ik ben toch opgelicht? Dus… ik 
zou toch gecompenseerd moeten worden? Nou, gebeurt niet. 

 
Een gedupeerde echtpaar dat op de vraag wat ze wilden bereiken door het ondernemen van actie, 
volledige kwijtschelding antwoordde, geeft vervolgens aan: 
 
G4v: Wij hadden het gevoel dat we in een hoek stonden, en we konden er niet uit komen, we konden er echt 
niet uitkomen. En dat we constant zeiden: en nu, hoe verder? Dus, dat we echt dachten van: nou, dat wordt 
de deurwaarder en….(diepe zucht)…. 
O: Een angstscenario? 
G4v en G4m: Ja.  
G4v: Ja, over en uit, klaar. Ja. Dus, dat hadden wij op een gegeven moment voor ogen. Ja. 
 

Hier volgen wederom de antwoorden uit de interviews samengevat weergegeven: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                           
58 Deze gedupeerde doorloopt inmiddels het schuldsaneringstraject van de WSNP en hoopt op deze manier 
haar zaken in financieel opzicht weer op orde te krijgen.  

 
Welk motief staat voorop? 

- Gedupeerden die onzekerheid over de eigen toekomst willen wegnemen (door inzicht 
te krijgen in producten of betalingen aan failliete bank) en compensatie in dat kader 
van belang (of mooi meegenomen) vinden - 2, 8, 10, 11, 15 

- Gedupeerden die erkenning van het misleid zijn en het hen aangedane onrecht voorop 
zetten en om die reden gecompenseerd willen worden - 1, 5, 6, 12, 16, 17 

- Gedupeerden die het verkrijgen van financiële compensatie voorop zetten met als 
achterliggend doel een einde te maken aan de onzekerheid over de eigen toekomst - 3, 
4, 14 

- Voor enkele gedupeerden wegen het compenseren van financieel nadeel (om een 
stukje onzekerheid over de toekomst weg te nemen) en erkenning van het feit dat er 
iets niet klopt even zwaar - 9, 13 

- Voor een gedupeerde zijn financiële compensatie en erkenning met elkaar verweven 
en uit zich dat in een behoefte aan begrip voor de ontstane (financiële) situatie - 7 
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3.4.3. Tevredenheid over de bereikte uitkomst  
Aan de gedupeerden is gevraagd of ze uiteindelijk tevreden zijn over de bereikte uitkomst. In de 
gegeven antwoorden zien we eveneens het onderscheid in de behoefte aan financiële compensatie en 
meer immateriële behoeften van de gedupeerden terugkomen. 
 
Ongeveer de helft van de geïnterviewde DSB-gedupeerden is niet tevreden over de verkregen 
financiële compensatie. Ze vinden dat het traject hen weinig heeft opgeleverd en dat ze het financiële 
probleem vooral zelf moeten oplossen. Voor twee gedupeerden is de uitkomst van het traject en de 
oplossing van hun financiële probleem nog onzeker; ze zijn niet tevreden omdat ze na een heel aantal 
jaren nog steeds niet weten waar ze aan toe zijn.  
De andere helft van de gedupeerden is wel tevreden omdat ze compensatie hebben gekregen en/of 
er een oplossing is gekomen voor hun financiële probleem en de eigen situatie weer onder controle is. 
De situatie is goed afgehandeld. Een gedupeerde is het uiteindelijk gelukt te verhuizen, een andere 
gedupeerde kan in het eigen huis blijven wonen. 
 
Zo zegt een gedupeerde: 
 
G8: (…) ik heb mijn situatie in ieder geval weer onder controle. Dat vind ik al heel belangrijk. 

 
Een heel aantal gedupeerden is over de bereikte erkenning niet tevreden: er is geen erkenning van het 
feit dat er iets niet klopte bij DSB, geen genoegdoening, geen sorry, geen erkenning van het menselijk 
leed.  
 
Treffend is het volgende citaat: 
 
G14: Het menselijk leed (…) dat je dan zelf hebt ondergaan, dat dat niet erkend wordt. Hè, curatoren denken 
in getallen, zeker in massaschade claims. Maar als je eigenlijk kijkt naar ieder individu, wat voor een 
menselijk leed daar achter zit, tijdens zo’n traject. Dat is eigenlijk al onbetaalbaar. 
 

Een andere gedupeerde laat zich als volgt uit over het verkrijgen van excuses als vorm van erkenning: 
 
G17: Ja, wat ik heel erg merk is dat het via de curatoren gaat, (…) die hebben absoluut geen.. niet iets van 
sorry ofzo, weet je wel. (…) Dus je krijgt niet echt een… ja, je krijgt je geld en het is allemaal heel zakelijk …. 
 

En vervolgens: 
 
G17: Zij zijn natuurlijk niet degenen die het veroorzaakt hebben. Misschien zal er wel iets, (…) erkennen van 
fouten gemaakt of zoiets, iets in die zin… maar ja, zij hebben, zeg maar, de boel overgenomen en je wil 
eigenlijk van de bron horen van: oké, (…) we zijn echt fout bezig geweest en dat had anders gemoeten.  

 
Twee gedupeerden zien dat er op deelaspecten wel erkenning bereikt is. Een gedupeerde geeft aan 
het een unicum te vinden dat er voor de consument erkenning is gekomen dat er iets heel erg fout zat 
met bepaalde financiële producten in de financiële wereld en is blij met de maatschappelijke aandacht 
hiervoor.59 Een andere gedupeerde ervaart erkenning doordat hij in aanmerking komt voor de 
compensatieregeling.  
 
Zo zegt deze gedupeerde: 
 

                                                           
59 Dit is gedupeerde 6. Zij geeft aan dat deze erkenning haar gevoelens van zelfverwijt en schaamte heeft doen 
verminderen, zie nader paragraaf 3.5. 



 
 

31 
 

G17: (…) want je krijgt op een gegeven moment ook van: ga je er [met het compensatievoorstel, KvD] mee 
akkoord, ja of nee? Ik had echt zoiets van: dat maakt me eigenlijk niet uit, of het nou meer geld gaat worden. 
Het ging gewoon meer om die erkenning.  

 
Ten aanzien van de behoefte aan preventie geeft een gedupeerde aan dat de praktijken van DSB in 
ieder geval gestopt zijn, een andere gedupeerde geeft aan dat de moraal in de financiële branche nog 
steeds hetzelfde is en dat er niet geleerd wordt van fouten. Twee gedupeerden geven aan het 
faillissement van DSB schitterend te vinden, ze hebben in dat opzicht een stukje vergelding bereikt; in 
de ogen van drie andere gedupeerden ontloopt DSB-topman Scheringa vooralsnog zijn straf. Twee 
gedupeerden geven aan dat ze in veel gevallen iets voor andere DSB-gedupeerden hebben kunnen 
betekenen, hun altruïstische motief is bereikt.  
 
Samengevat: 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(On)tevredenheid over uitkomst traject 
 
Tevreden, want compensatie/oplossing voor financiële probleem: 

- Goed afgehandeld, er is gewerkt voor ons (door de belangenorganisatie), verliep soepel, 
netjes behandeld, eigen situatie is weer onder controle, proberen nu rust te vinden - 2, 
4, 8, 10, 11, 17 

- Wel gelukt te verhuizen, in eigen huis kunnen blijven wonen (huren i.p.v. eigendom) - 3, 
10 

 
Niet tevreden over financiële compensatie/oplossing financiële probleem: 

- Traject heeft weinig opgeleverd, mager, geen cent gekregen, zelf moeten oplossen, in 
de steek gelaten - 1, 5, 6, 9, 14, 15 

 Enkele gedupeerden noemen hierbij expliciet dat ze de ingroeiregeling uit de 
collectieve compensatieregeling oneerlijk vinden: pas de laatste jaren meer 
gaan verdienen en al die jaren krediet wel als een wurgsteen om de nek 
gevoeld, zelf hun best gedaan te groeien in inkomen, zelf opgelost door hard te 
werken - 6, 9, 14 

 Enkele gedupeerden gaan vanwege de ontevredenheid over de financiële 
compensatie door met verhaal halen: het makkelijkste wat je kan doen is je 
erbij neerleggen - 1, 14 

- Eerdere (mondelinge) compensatievoorstellen van DSB zijn teniet gedaan door 
faillissement en collectieve regeling - 9, 13 

- Spijtig dat individuele procedures destijds niet meer opleverden dan huidige 
compensatieregeling, al is huidige compensatieregeling ook beperkt - 12 

 
Niet tevreden omdat uitkomst nog onzeker is: 

- Traject is waardeloos, heeft enorme impact, angstig, na ruim 7 jaar nog steeds niet 
weten waar ze in financieel opzicht aan toe zijn - 3, 7  
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(On)tevredenheid over uitkomst traject 
 
Tevreden over (deels) bereikte erkenning: 

- Unicum dat er voor de consument nu erkenning is dat er iets heel erg fout zat met 
bepaalde financiële producten in de financiële wereld, blij met maatschappelijke 
aandacht hiervoor - 6 

- Erkenning door formeel gelijk krijgen, in de zin van in aanmerking komen voor 
compensatieregeling - 17 

 
Niet tevreden ten aanzien van erkenning 

- Geen erkenning voor het feit dat er iets niet klopte, geen erkenning van menselijk leed, 
geen genoegdoening, DSB is beloftes aan mensen nog steeds niet nagekomen, heel 
zakelijk, je krijgt geld en geen sorry - 6, 13, 14, 16, 17 

- Een gedupeerde voelt dat ze nog steeds bedrogen wordt, doordat ze nog steeds 
maandelijks aan DSB moet betalen. Ze heeft wel compensatie voor aandelenlease-
constructie in het DSB-product gekregen, betekent dat dan niet: dit is oplichterij 
geweest? Waarom dan verder geen compensatie? – 5 

 
Tevreden over bereikte vergelding 

- Faillissement DSB was schitterend - 6, 12 
 
Niet tevreden over bereikte vergelding 

- Scheringa hoort in de lik thuis, hij krijgt zijn straf nog wel (net als anderen die hem 
geholpen hebben) – 1, 5, 16 

 
Tevreden over bereikte preventie 

- Heeft via vrijwilligerswerk substantiële bijdrage kunnen leveren aan het kunnen stoppen 
van de praktijken van DSB - 12  

 
Niet tevreden ten aanzien van preventie 

- Leren van fouten ziet gedupeerde niet terugkomen in de financiële branche, de moraal 
is nog steeds hetzelfde - 17 

 
Tevreden over bereikte hulp voor andere gedupeerden 

- In veel gevallen iets voor mensen kunnen betekenen, rekenmodel ontwikkeld, veel 
mensenkennis gekregen, nieuwe wereld gezien – 8, 14 
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3.5. Zelfverwijt en schaamte bij DSB-gedupeerden 
Veel DSB-gedupeerden beseffen dat ze ook zelf schuld hebben aan het afsluiten van een lening bij DSB. 
Ze geven aan dat ze zelf niet hebben nagedacht, jong, dom of naïef zijn geweest.  
Opvallend is dat meerdere gedupeerden een excuus aandragen voor het feit dat ze in de DSB-
praktijken zijn gestapt.60 Ze lijken hun eigen fout te willen verzachten of vergoelijken. Zo dachten 
gedupeerden onafhankelijk advies te krijgen, hadden ze geen bedenktijd of voorwaarden op papier 
gehad of vonden ze dat ze in feite geen keuze hadden, omdat ze een dringende behoefte aan geld 
hadden.  
 
Bij een aantal gedupeerden leidde het afsluiten van een lening van DSB en de hele financiële ellende 
die daarop volgde tot een twijfelen aan zichzelf, zelfverwijt of een gevoel van schaamte.61 Het grote 
aantal DSB-gedupeerden stelde deze gedupeerden vaak gerust, en gaf een gevoel van opluchting, 
troost of bevestiging: ze zijn niet als enige zo dom of naïef geweest62 (waarover nader paragraaf 3.6). 
Enkele gedupeerden konden deze gevoelens van zelfverwijt of schaamte mooi onder woorden 
brengen. 
 
Over het zelfverwijt zegt een gedupeerde: 
 
G6: En daar trap je als consument in. Ik heb me ook lang afgevraagd, waarom trap ik daar nou in, weet je, 
maar ja, maar… dat is natuurlijk heel veel mensen gebeurd. Uiteindelijk neem ik het me nu niet meer heel 
erg kwalijk, maar ik zal ook nooit meer iets ondertekenen zonder dat ik echt alles doorgelezen heb (….). 

 
Het gevoel van schaamte verwoordt een gedupeerde als volgt: 
 
G4m: (…) Je moet daar steeds weer heen, je moet steeds weer je verhaal doen….en in wezen, dat ben ik dus, 
schaam ik mij daarvoor. 
O: Voor… waar schaamt u zich precies voor….? 
G4m: Voor het hele gebeuren. 
O: Het hele gebeuren. 
G4m: Ja, daar schaam ik mij voor…. 
O: De lening die u toen heeft gesloten…..en…. 
G4m: Ja, dat ik niet bij machte ben, om alles zo rendabel mogelijk te doen. 
O: Ja, ja…. 
G4m: Ja, daar schaam ik mij voor… maar goed, je kan niks terugdraaien en we moeten hier doorheen. 

 
Het gevoel van schaamte leidde er veelal toe dat gedupeerden hun financiële problemen niet met hun 
omgeving deelden, zelfs niet met hun naaste omgeving.  
 
Zo vertelt een gedupeerde dat hij er met zijn huidige vriendin wel over heeft gesproken, en vervolgt 
dan: 
 
G17: Voor de rest heb ik het zoveel mogelijk, nou ja, ehh, geheim gehouden, heb ik het niet verteld, laat ik 
het zo zeggen, want het is niet iets waar je trots op bent… 
O: Nee….? 
G17: Nou ja, ik kan precies uitleggen waarom je geen lening zou moeten nemen en niet waarom je wel een 
lening zou moeten nemen… 

                                                           
60 Dat is het geval bij gedupeerden 4, 5, 6, 8, 9 en 17, zie ook het samenvattende kader. 
61 In totaal hebben negen gedupeerden gevoelens van schaamte en/of zelfverwijt uitgesproken: 2, 4, 5, 6, 9, 10, 
14, 15, 17.  
62 Van de negen gedupeerden die gevoelens van zelfverwijt en/of schaamte hebben uitgesproken, hebben acht 
gedupeerden aangegeven dat ze het feit dat ze niet de enige DSB-gedupeerde zijn als opluchting, troost of 
bevestiging hebben ervaren. 
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O: Ja, ja…. 
G17: ook al heb ik wel een beetje een excuus, maar toch, ja. 
 

Een andere gedupeerde geeft aan: 
 
G6: Hoe vaak ik collega’s niet heb horen zeggen van: ‘Rood staan, ik begrijp het gewoon niet hoor’. Nou ja, 
en dan weet je al, er ligt een taboe op iets lenen, dus je praat daar niet over. Je praat niet over je salaris, je 
praat niet over dit soort dingen. 

 
Ze geeft vervolgens aan dat je de route naar een oplossing van het financiële probleem daarom ook 
helemaal uit jezelf moet halen (zie ook paragraaf 3.9.2).  
 
Het is deze gedupeerde die een verband legt tussen de behoefte aan erkenning van het misleid zijn 
door DSB en haar gevoel van schaamte en zelfverwijt. Ze geeft aan dat ze blij is met het 
maatschappelijke inzicht dat er iets goed mis was met de verkoop van bepaalde financiële producten 
aan de consument. Dit stukje erkenning heeft haar geholpen, omdat ze daardoor heeft beseft dat de 
financiële situatie waarin ze was terecht gekomen niet helemaal haar eigen schuld was en dat heeft 
de schaamte hiervoor ook minder gemaakt.  
Bij vijf andere gedupeerden die aangeven gevoelens van zelfverwijt en/of schaamte te hebben, zien 
we eveneens de behoefte aan erkenning van het misleid zijn door DSB of – meer in algemene zin- de 
behoefte aan rechtvaardigheid terug (zie paragraaf 3.4.1).63 Deze gedupeerden leggen zelf geen 
expliciet verband, maar het zou kunnen dat ook bij hen de behoefte aan erkenning en gevoelens van 
zelfverwijt en/of schaamte aan elkaar gerelateerd zijn, in die zin dat het verkrijgen van erkenning de 
gevoelens van zelfverwijt en schaamte doet verminderen. 
 
Wederom worden nu de antwoorden uit de interviews die zien op de besproken thema’s samengevat 
weergegeven.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  

                                                           
63 Dit zijn naast gedupeerde 6, de gedupeerden 5, 9, 10, 14 en 17. 

Eigen schuld 
- zelf ook niet nagedacht, jong, dom of naïef geweest door een lening bij DSB af te sluiten 

- 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 15, 16, 17 
 
Excuus of verzachtende omstandigheid 

- gedacht advies te krijgen van onafhankelijk adviseur, sfeer waarin alles oprecht en 
transparant lijkt, het ging ook zo snel, geen bedenktijd of voorwaarden op papier gehad, 
veel banken boden deze producten aan, had geen keuze, want urgente behoefte aan 
geld - 4, 5, 6, 8, 9, 17 

 
Twijfelen aan zichzelf of zelfverwijt 

- het zichzelf kwalijk nemen, zich lang afgevraagd: waarom trap ik daar nu in? - 2, 5, 6, 9, 
10, 17 

 
Schaamte 

- schaamte voor het hele DSB-gebeuren, niet bij machte zijn om alles zelf rendabel te 
regelen, ligt taboe op lenen, daar praat je niet over, eigen trots, zich dom voelen, liever 
niet bij een ‘foute of domme groep’ horen – 4, 6, 10, 14, 15, 17 
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3.6. Onderdeel zijn van een collectief 
 

3.6.1. Betekenis en verwachting van onderdeel zijn van een collectief 
Alle benadeelden zijn er van op de hoogte dat ze niet de enige DSB-gedupeerde zijn: veel mensen (met 
verschillende opleidingsniveaus) zijn met DSB in zee gegaan. Voor het overgrote merendeel van de 
gedupeerden gaf dit gegeven opluchting en troost: ze zijn niet als enige zo stom, dom of naïef geweest 
om in de DSB-praktijken te trappen.  
 
Zo zegt een DSB-gedupeerde: 
 
G2: Het bevestigt voor mij we in ieder geval niet naïef zijn geweest, op de een of andere manier. Hè, want 
er zijn ook doktoren en advocaten en weet ik veel allemaal, ze zijn er net zo goed ingestapt bij de DSB, die 
ook hen op een gegeven moment een poot uitdraaide, net als bij ons.  
 

Enkele gedupeerden geven aan het in algemene zin erg triest te vinden dat er uiteindelijk zoveel 
mensen gedupeerd zijn door de handelswijze van de DSB-bank. Soms relativeert het feit dat er mensen 
zijn met (veel) grotere financiële problemen ook de eigen financiële problemen.  
Voor enkele gedupeerden betekent het niet zoveel onderdeel te zijn van een collectief, of ze kunnen 
er uiteindelijk weinig mee: het is toch ieder voor zich, ieder heeft zijn eigen problemen en moet zijn 
eigen boontjes doppen.  
 
Zie in dit verband onderstaand citaat: 
 
G10v: Nou, ik vind het in en in triest dat het zo allemaal is gegaan.  
G10m: Maar we schieten er niets mee op. Wij moeten ons eigen pakkie afhandelen. Wij zijn daarin getuimeld 
en wij moeten ook gewoon door. 
 
Het merendeel van de gedupeerden meent dat de grote aantallen gedupeerden kansen bieden: 
krachten bundelen creëert macht. Door iedereen bij elkaar te krijgen, kan men tegenwicht bieden. Een 
gedupeerde wijst er wel op dat het afwikkelen van schade van een groep mensen grotere gevolgen 
heeft en dat je om die reden als persoon wellicht gemakkelijker geholpen wordt dan als groep 
personen. De verwachting die bij het merendeel van de gedupeerden leeft is dat ze – vanwege de 
omvang van de groep gedupeerden- gehoord zouden worden door DSB en dat hun probleem netjes 
afgewikkeld zou worden door compensatie of genoegdoening.  
 
Zo zegt ook deze gedupeerde: 
 
G8: Ja, omdat je die aantallen hoorde, hadden we toch het idee van: als het zoiets structureels is, dan kun 
je toch wel verwachten dat daar een situatie ontstaat waarin iets van compensatie geboden gaat worden. 
 
Een gedupeerde vreesde vanwege de omvang van de groep gedupeerden dat de emmer met geld ter 
afwikkeling van de schade op een gegeven moment leeg zou zijn.  
 

3.6.2. Ervaring met onderdeel zijn van een collectief 
De ervaringen met een het zich als onderdeel van een collectief in een schadeafwikkelingstraject 
bevinden, zijn divers. Voor een aantal gedupeerden viel de uitkomst tegen, zij hadden meer 
compensatie verwacht. Enkele gedupeerden constateren ook dat het bundelen van krachten niet goed 
van de grond is gekomen: er is weinig geprocedeerd tegen DSB, ‘we blijven maar consumenten’. Wel 
heeft volgens een gedupeerde het grote aantal gedupeerden aandacht gegenereerd voor de 
problematiek. 
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Een aantal gedupeerden ervaart dat vanwege het grote aantal gedupeerden alleen de ernstige 
gevallen serieus genomen werden: degenen met het grootste verlies, hebben de meeste aandacht 
gekregen. Je bent één van de velen, daarmee ben je anoniemer en is er minder ruimte voor individuele 
omstandigheden, zo concluderen deze benadeelden.  
Illustratief is het volgende citaat: 
 
G9v: En als je dan op tv wel eens hoorde dat er mensen waren die het niet meer konden betalen, die uit 
hun huis werden gezet, dan denk ik: ik neem aan dat er naar die mensen eerst wordt gekeken. Ik bedoel: 
wij kunnen hier nog wonen, wij kunnen het nog betalen iedere maand. 
O: Ja. 
G9v: Dus wij zullen wel minder serieus worden genomen. Dat was wat wij dachten.  
O: Ja. 
G9v: Nou ja, uiteindelijk blijkt het ook wel zo. 

 
Opvallend is ook dat een paar gedupeerden hun situatie en bereikte oplossing vergeleken met die van 
andere DSB-gedupeerden en niet goed begrepen waarom hun geval anders was afgewikkeld. Voor één 
gedupeerde geeft het voldoening te weten dat ze niet de enigen zijn die zo geploeterd hebben met de 
financiële problemen. 
Tot slot gaven enkele gedupeerden aan dat uiteindelijk ieder zijn eigen problemen moet oplossen, of 
je je nu in een collectief bevindt of niet.  
 
Hieronder volgen de antwoorden uit de interviews samengevat weergegeven. 
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Betekenis van onderdeel zijn van collectief 
- Opluchting en troost, bevestiging, gevoel van solidariteit (niet als enige zo stom, dom of 

naïef geweest erin te trappen, veel mensen (met verschillende opleidingsniveaus) zijn 
erin getuind, er is iets structureels aan de hand) - 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 12, 14, 16, 
17 

- Jammer, triest dat er zoveel mensen ingetrapt zijn - 6, 10, 14, 16 
- Feit dat er veel mensen zijn met soms grotere financiële problemen, relativeert ook de 

eigen financiële problemen - 9, 11 
- Het betekent niet zoveel - 11, 13 
- Kunnen er uiteindelijk weinig mee onderdeel te zijn van een collectief, ieder zijn eigen 

problemen - 4, 10, 13  
 
Verwachting van onderdeel zijn van collectief 

- Krachten bundelen creëert macht: samen wat proberen, iedereen bij elkaar krijgen en 
tegenwicht bieden, je kunt een vuist maken en bent geen eenling in de woestijn - 1, 3, 
5, 6, 11, 13, 14, 17 

- Maar: als persoon word je makkelijker geholpen dan als groep, schade van een groep 
mensen af wikkelen heeft grotere gevolgen - 11 

 
- Vanwege omvang van de groep gedupeerden hadden gedupeerden verwacht dat ze 

gehoord zouden worden en dat hun probleem netjes afgewikkeld zou worden (door 
compensatie/genoegdoening) - 1, 5, 6, 8, 9, 11, 12, 14, 16, 17 

- Vanwege omvang van de groep gedupeerden bang dat de emmer met geld leeg zou zijn 
op een gegeven moment - 2  
 

Ervaring met onderdeel zijn van collectief 
- Bereikte uitkomst viel tegen, meer compensatie verwacht - 1, 5, 6, 9, 14, 16 
- Krachten bundelen is niet goed van de grond gekomen, weinig geprocedeerd tegen DSB, 

we blijven maar consumenten - 1, 5, 6, 12 
- Grote aantallen gedupeerden maakt wel dat er aandacht is gekomen voor de 

problematiek - 6 
- Grote aantallen gedupeerden maakte dat alleen de ernstige gevallen met grote 

betalingsproblemen serieus genomen werden: degene met het grootste verlies, krijgt de 
meeste aandacht, geen/minder aandacht voor individuele omstandigheden, je bent een 
van de velen, anoniemer - 9, 13, 15, 17 

- Gedupeerden vergelijken zich met elkaar: andere gedupeerden krijgen een fatsoenlijke 
financiële regeling die op te brengen is, dat wil ik ook, hij krijgt een bedrag in een keer, 
waarom ik niet. Eerlijker als het bij iedereen hetzelfde gaat - 3, 16 

- Een gedupeerde geeft aan het prettig te vinden om de ervaring van anderen te horen 
(en vraagt om deze reden een kopie van het uiteindelijke onderzoeksrapport): het geeft 
voldoening als ze weten dat ze niet als enige zo geploeterd hebben – 9 

- Uiteindelijk: ieder zijn eigen problemen - 4, 7, 10 
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3.7. Rol van de belangenorganisatie 
 
In deze paragraaf en in paragraaf 3.8 wordt verder in gegaan op de actie die de gedupeerden 
vervolgens ondernomen hebben om hun doel(en) te bereiken. De geïnterviewde gedupeerden hebben 
zich aangesloten bij een belangenorganisatie en/of zich gemeld bij hun rechtsbijstandverzekeraar. In 
deze paragraaf worden verwachtingen van en ervaringen met de belangenorganisatie gerapporteerd; 
in paragraaf 3.8 wordt verslag gedaan van verwachtingen van en ervaringen met de 
rechtsbijstandverzekeraar.  
 

3.7.1. Reden om zich bij belangenorganisatie aan te sluiten 
Veertien van de zeventien gedupeerden hebben zich aangesloten bij een belangenorganisatie.64 Als 
reden hiervoor noemen alle veertien gedupeerden dat ze op zoek waren naar hulp of informatie.  
In de meeste gevallen hebben gedupeerden op internet gezocht naar informatie en zijn zo bij een 
belangenorganisatie uitgekomen. Enkele gedupeerden hebben de belangenorganisatie gezien in de 
media en zich naar aanleiding van dit mediaoptreden aangesloten. Een paar gedupeerden zijn op 
advies van anderen bij een belangenorganisatie uitgekomen. In twee gevallen heeft een 
belangenorganisatie de benadeelden zelf via e-mail benaderd en hen hulp aangeboden.  
Voor enkele gedupeerden speelde het boegbeeld van een bepaalde belangenorganisatie of het feit dat 
het mediaoptreden plaatsvond in het kader van een consumentenprogramma mee in hun keuze om 
zich aan te sluiten. Bij sommige gedupeerden leefde de overtuiging dat ze samen meer konden 
bereiken dan alleen (zie ook paragraaf 3.6) en was dit een reden om zich aan te sluiten bij een 
belangenorganisatie. Het feit dat meerdere gedupeerden zich al hadden aangesloten bij een 
belangenorganisatie speelde een enkele keer mee in de overwegingen. Twee gedupeerden hebben 
zich aangesloten bij meerdere belangenorganisaties, zodat ze konden bekijken welke organisatie hen 
het beste ging helpen. 
Drie gedupeerden hebben zich niet bij een belangenorganisatie aangesloten, omdat ze daar geen goed 
gevoel bij hadden (‘belangenorganisaties liggen met elkaar in de clinch en vullen ook hun eigen 
zakken’) en/of ze al een rechtsbijstandverzekeraar hadden ingeschakeld.  
 
Samengevat weergegeven: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                           
64 De andere drie gedupeerden hebben enkel de hulp van hun rechtsbijstandverzekeraar ingeschakeld bij de 
afwikkeling van hun financiële problemen met DSB. 

Aangesloten bij belangenorganisatie en zo ja, waarom? 
- op zoek naar hulp, belangenorganisatie gezien in media - 1, 3, 6, 7 
- op zoek naar hulp, advies bank/familieleden - 4, 16 
- op zoek naar informatie/hulp, via internet bij belangenorganisatie uitgekomen - 2, 5, 7, 

8, 12, 14, 17 
- belangenorganisatie heeft zelf contact opgenomen met benadeelden (via e-mail) en 

bood hulp aan – 9, 10 
- niet aangesloten - 11, 13, 15 

 
Overwegingen die mee speelden bij keuze om al dan niet aan te sluiten 

- sta er niet alleen voor, samen bereik je meer - 2, 3, 14 
- aangesloten bij grootste club, velen hadden zich aangesloten, zij toch ook - 8, 7 
- boegbeeld belangenorganisatie speelde mee - 3, 6, 8 
- Tros Radar komt voor de mensen op - 7 
- bij meerdere belangenorganisaties aangesloten, want keuze wie het beste ging helpen - 

2, 3 
- niet aangesloten bij belangenorganisatie want voelt niet prettig, belangenorganisaties 

lagen met elkaar in de clinch, vullen ook hun eigen zakken – 11 en/of had al 
rechtsbijstandverzekeraar – 11, 13, 15 
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3.7.2. Verwachtingen van de belangenorganisatie 
Aan gedupeerden is de open vraag gesteld wat ze verwachtten van de belangenorganisatie. Uit de 
gegeven antwoorden zijn drie kernbehoeften van de benadeelden te halen.  
 
1) De benadeelden hadden verwacht dat de belangenorganisatie een bepaalde inhoudelijke 

uitkomst voor hen zou bereiken.  
Het merendeel van de gedupeerde verwachtte een oplossing voor het financiële probleem, of, 
heel concreet, het verkrijgen van financiële compensatie.  

2) De benadeelden hadden hulp en advies verwacht bij het aanpakken van hun financiële probleem.  
Hieronder verstaan de benadeelden het verkrijgen van uitleg, het kunnen stellen van vragen en 
het daarop antwoord krijgen, en het meedenken over de oplossing van hun probleem. Enkele 
gedupeerden hadden in dit verband verwacht dat de belangenorganisatie een massaclaim voor 
de rechter zou instellen.  

3) In het verlengde van deze hulp- en adviesbehoefte noemen enkele gedupeerden heel expliciet dat 
ze verwacht hadden dat de belangenorganisatie hen informatie zou verschaffen over het proces, 
zodat voor hen inzichtelijk werd wat er gebeurde en stond te gebeuren (zie ook paragraaf 3.9.2.)  

 
Samengevat: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 (relateren aan informatie over traject, dan wordt deze pijler steviger!).  
 
 
 
 
 

 

3.7.3. Ervaringen met de belangenorganisatie 
Vervolgens is benadeelden gevraagd hoe ze de bijstand van de belangenorganisatie ervaren hebben. 
In antwoord op de vraag naar de ervaringen met de belangenorganisatie, concentreren de gegeven 
antwoorden van de benadeelden zich eveneens rondom deze drie thema’s 1) de bereikte uitkomst, 2) 
de verkregen hulp en het verkregen advies en in het verlengde daarvan 3) de verschafte informatie 
over het traject.  
 
De bereikte uitkomst door de belangenorganisatie viel voor veel gedupeerden tegen. Omtrent de 
verkregen hulp, het verkregen advies en de verkregen informatie lopen de ervaringen uiteen. Aan veel 
gedupeerden heeft de belangenorganisatie inderdaad hulp geboden en advies gegeven bij het 

Verwachtingen van de belangenorganisatie 
Te bereiken uitkomst 

- Gedupeerden hadden verwacht dat de belangenorganisatie compensatie/een oplossing 
voor de financiële problemen van gedupeerden zou bereiken - 1, 5, 6, 7, 8, 9, 14 
 

Behoefte aan hulp/advies  
- Gedupeerden hadden hulp en advies verwacht van de belangenorganisatie bij het 

aanpakken van hun financiële probleem, actie en reactie (in welke vorm dan ook), ze 
hebben er zelf geen verstand van - 2, 3, 10 

- Enkelen hadden verwacht dat de belangenorganisatie een massaclaim voor de rechter 
zou instellen - 6, 17 
 

Behoefte aan informatie 
- Enkele gedupeerden maken expliciet van belangenorganisatie informatie en 

inzichtelijkheid verwacht hadden te krijgen over het proces, zodat het voor een leek te 
begrijpen is en duidelijk is wat er gebeurt en wat er gaat gebeuren - 1, 2 
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oplossen van het probleem en/of het aanvragen van compensatie conform de compensatieregeling. 
Een heel aantal benadeelden is (aanvankelijk) tevreden over de geboden hulp en het verkregen advies, 
omdat de belangenorganisatie actief was, belde en/of reageerde op e-mails van gedupeerden en hen 
vooruit hielp. Bovendien maken een aantal gedupeerden expliciet melding van het feit dat ze het erg 
prettig vonden niet meer alleen te staan in de oplossing van hun probleem. Er werd voor hen 
gestreden, er was begrip en er werd naar hen geluisterd. Deze gedupeerden hadden het gevoel dat ze 
door de belangenorganisatie gehoord werden. 
 
Zo omschrijven onderstaande gedupeerden de ervaren hulp van de belangenorganisatie als volgt: 
 
G4v: Wij konden ons zware rugzakje, konden wij daar eventjes….. 
G4m: daar eventjes achterlaten….. 
G4v: Nou, wij konden het een klein beetje overdragen. Dat gevoel. Hij werd aardig zwaar en… ja, er zaten 
stenen in. We konden hem zelf bijna niet meer dragen en dat je dan … inderdaad… toch kan overdragen en 
dat er begrip was, er was begrip. 
 

En even later, over hoe de belangenorganisatie reageert op de door hen aangegane DSB-lening: 
 
G4v: (…): Dit kan ook niet, dit … hier moeten we voor strijden. En als er iemand is die voor je strijdt, dan geeft 
dat natuurlijk een heel goed gevoel. 
O: Gevoel…. 
G4m: Goed gevoel, ja. 
G4v: Er werd voor ons gestreden, ja. Dat gevoel, dat hadden we. En, al was er iets anders uitgekomen, maar 
er werd wel…..  
G4m: De best voor ons gedaan en er werd naar ons geluisterd. 
 
Voor enkele gedupeerden viel de hulp van de belangenorganisatie (uiteindelijk) tegen, omdat er geen 
persoonlijke aanpak was met persoonlijk contact en/of ook een collectieve rechtszaak niet van de 
grond is gekomen. 
 
Verschillende gedupeerden geven aan dat de belangenorganisatie hen goed heeft voorzien van 
informatie. De belangenorganisatie gaf antwoord op vragen en legde uit, zodat de gedupeerden 
begrepen hoe het zat, of stuurde nieuwsbrieven per e-mail, belegde vergaderingen en 
informatiebijeenkomsten. Voor enkele gedupeerden viel de informatievoorziening tegen, omdat 
informatie (na verloop van tijd) uitbleef, de gegeven informatie te formeel van aard en niet begrijpelijk 
was en daarmee het afwikkelingstraject voor hen niet inzichtelijk is geworden.  
 
Deze gedupeerde zegt over de informatievoorziening door de belangenorganisatie: 
 
G1: Nou ja, ik had toch op wat meer informatie gehoopt, meer inzichtelijkheid, wat voor een leek wat 
makkelijker te begrijpen is, dat zij het vertalen naar, nou ja, waarom niet….. (…) Ik had er wat meer 
transparantie van gehoopt, het is en blijft een aparte wereld hoor, dus….. 

 
Ook is opgemerkt dat veel van de door de belangenorganisatie verschafte informatie door de 
benadeelden zelf werd gegenereerd, en gebaseerd was op veel aannames en frustraties. 
 
Tenslotte geven verschillende gedupeerden aan dat ze ervaren hebben dat de belangenorganisatie, 
bepaalde personen binnen de belangenorganisatie, of aan de belangenorganisatie gelieerde juridisch 
advies-bureaus over de ruggen van de DSB-gedupeerden geprobeerd hebben geld te verdienen. 
 
Wederom een samenvattend overzicht: 
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Ervaring met de belangenorganisatie (bo) 
Bereikte uitkomst 

- Voor een aantal gedupeerden viel de door de bo bereikte uitkomst tegen of ze hebben 
het gevoel dat de bo er meer uit had kunnen halen 1, 5, 6, 7, 8, 12.  

- Enkele gedupeerden zijn blij met de door de bo bereikte uitkomst/financiële regeling  4, 
10 
 

Verkregen hulp/advies 
- Aan veel gedupeerden heeft de bo heeft hulp geboden en advies gegeven bij het 

oplossen van het probleem/aanvragen van compensatie cf. de compensatieregeling -1, 
3, 4, 5, 7, 10, 16.  
 

- Een heel aantal gedupeerden vindt dat de bo zijn best heeft gedaan 1, 3, 4, 5, 6, 14, 16 
en is (aanvankelijk) tevreden over de geboden hulp en het verkregen advies, meer 
concreet: 

 Omdat de bo actief was, belde en/of reageerde op e-mails, en/of belangeloos 
hulp bood - 3, 4, 5, 6, 7, 16 

 Omdat ze niet meer alleen stonden in de oplossing van hun probleem (zware 
rugzakje een beetje overdragen): de bo gaf het gevoel dat er voor je gestreden 
werd en er naar je geluisterd werd, men werd serieus genomen, er was begrip 
- 1, 4, de bo was persoonlijk betrokken - 16, er was iets gaande en iemand 
maakte zich hard voor de zaak - 6, de bo bood mentale steun (volhouden, het 
komt goed) - 3 
 

- Voor een aantal benadeelden viel de hulp van de bo (uiteindelijk) tegen: 

 Geen persoonlijke aanpak, persoonlijk contact, tips of adviezen - 6, 9 

 Ook geen groepsaanpak: jammer dat niet is doorgepakt middels een 
rechtszaak, had graag gezien dat de zaak was voorgelegd aan een rechter - 6 

 Bo kwam beloftes niet na en heeft dossier kwijt gemaakt, geen bewijzen meer 
-7 

 
Verkregen informatie 

- Verschillende gedupeerden geven aan dat de bo hen goed heeft voorzien van 
informatie: 

 De bo gaf antwoord op vragen en gaf uitleg, zodat ze begrepen hoe het zat - 3, 
4, 5, 16 

 De bo verschafte informatie (middels nieuwsbrieven per e-mail, vergaderingen 
en bijeenkomsten) - 5, 6, 9, 16 

 
- Een aantal benadeelden is niet (goed) voorzien in de behoefte aan informatie 

 Hoop informatie en advies werd door de gedupeerden zelf gegenereerd, hoop 
aannames en frustraties, kon hij niets mee - 17 

 Traject is niet inzichtelijk geworden, formele stukken op websites zijn niet 
begrijpelijk gemaakt -1, 17 

 Na verloop van tijd niets meer gehoord - 6 

 Omdat informatie uitbleef en hij wel informatie wilde hebben, zelf vrijwilliger 
geworden bij bo - 2 

 
Overig 
Verschillende gedupeerden maken er melding van dat ze ervaren hebben dat de bo, bepaalde 
personen binnen de belangenorganisatie, of aan de belangenorganisatie gelieerde juridisch 
advies-bureautjes over de ruggen van de DSB-gedupeerden geprobeerd hebben geld te 
verdienen - 2, 5, 7, 9, 12, 14 
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3.7.4. Vrijwilligers bij belangenorganisaties 
Vier van de zeventien geïnterviewde DSB-gedupeerden zijn (gedurende korte of langere tijd) als 
vrijwilliger aan een belangenorganisatie verbonden (geweest).  
Twee gedupeerden hebben zich in eerste instantie verbonden aan een belangenorganisatie omwille 
van zichzelf: om hun eigen financiële probleem op te lossen en informatie te verkrijgen. 
 
Onderstaand citaat illustreert dit: 
 
G2: Mijn reden om daar aan mee te gaan doen was dat ik in ieder geval dicht bij het vuur zou zitten en ook 
direct zou weten wat er speelde. Ik kreeg in ieder geval meer informatie dan de gemiddelde [naam 
belangenorganisatie]-cliënt. 
 
Deze twee vrijwilligers vonden het vervolgens van belang om ook anderen te kunnen helpen en 
informatie te geven. Twee andere gedupeerden hadden zelf al een voorziening getroffen voor hun 
eigen situatie, en hebben zich vooral aangesloten bij een belangenorganisatie om anderen te helpen 
en te informeren. 
 
Samengevat: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  

Motieven en ervaringen vrijwilligers: 
- Omdat informatie vanuit de belangenorganisatie uitbleef: vrijwilliger bij 

belangenorganisatie geworden. Voor zichzelf (dicht bij het vuur, behoefte aan 
informatie), maar ook om anderen te helpen. Vooral informatie verschaffen aan andere 
gedupeerden vond hij belangrijk - 2 

- Goed aan belangenorganisatie is dat hulp gegeven wordt door mensen die zelf 
gedupeerd zijn en financiële ellende kennen. Zat bij belangenorganisatie voor zichzelf, 
maar ook om anderen te helpen. Veel persoonlijk contact gehad met gedupeerden - 14 

- Kon goed zijn eigen boontjes doppen, is via belangenorganisatie anderen gaan helpen. 
Van belang vond hij mensen op de hoogte te houden en mensen de mogelijkheid te 
bieden informatie te delen. Forum opgezet als informatiebron voor gedupeerden en 
gedupeerden bij elkaar te laten komen - 8 

- Heeft eigen advocaat ingeschakeld, via belangenorganisatie anderen gaan helpen: o.m. 
voorlichting gegeven, vragen beantwoord en advies gegeven -12 
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3.8. Rol van de rechtsbijstandverzekeraar 
 

3.8.1. Verwachtingen van de rechtsbijstandverzekeraar 
Sommige gedupeerden hebben (naast de hulp van de belangenorganisatie) een beroep gedaan op hun 
rechtsbijstandverzekering. Aan deze gedupeerden is de open vraag gesteld wat ze verwachtten van de 
rechtsbijstandverzekeraar, evenals hoe ze de bijstand van de verzekeraar ervaren hebben. In de 
gegeven antwoorden zien we weer drie kernbehoeften terug.  
 

1) Zo hadden de benadeelden verwacht dat de rechtsbijstandverzekeraar een bepaalde 
inhoudelijke uitkomst voor hen zou bereiken. Benadeelden noemen hier het verkrijgen van 
compensatie. 

2) Benadeelden hadden hulp en advies verwacht bij het aanpakken van hun financiële probleem. 
Hieronder verstaan de benadeelden het verkrijgen van uitleg, het kunnen stellen van vragen 
en het daarop antwoord krijgen, en het meedenken over de oplossing van hun probleem.  

 
Zo antwoordden deze DSB-gedupeerden op de vraag wat ze verwachtten van de 
rechtsbijstandverzekeraar: 
 
G9v: Uhmm.. voor mezelf rust. Dat ik even, tenminste dat wij konden zeggen: nu even aan iemand anders 
overlaten die er meer verstand van heeft. (….) 
G9m: Op een gegeven moment kom je zelf niet verder meer. Dan houdt het gewoon op. 

 
3) In het verlengde van deze hulp- en adviesbehoefte noemen enkele gedupeerden heel expliciet 

dat ze verwacht hadden dat de rechtsbijstandverzekeraar hen informatie zou verschaffen over 
het te volgen plan van aanpak, in begrijpelijke taal, zodat voor hen inzichtelijk werd wat er 
gebeurde en stond te gebeuren (zie ook paragraaf 3.9.2).  

 
In de gegeven antwoorden vallen een aantal nuanceverschillen op in vergelijking met de 
verwachtingen die gedupeerden hebben ten aanzien van een belangenorganisatie. Omdat maandelijks 
premie wordt betaald voor de rechtsbijstandverzekering, komt in de antwoorden van benadeelden 
meer expliciet naar voren dat ze deskundige hulp en service verwachten van de 
rechtsbijstandverzekeraar. Opvallend is ook dat sommige gedupeerden geen goed zicht hebben op de 
werkzaamheden van de rechtsbijstandverzekeraar in deze kwestie: een gedupeerde wist helemaal niet 
wat ze van een rechtsbijstandverzekeraar kon verwachten, twee andere gedupeerden hadden van de 
rechtsbijstandverzekeraar veel meer een persoonlijke, individuele aanpak (met behulp van een eigen 
advocaat) verwacht.  
 
De antwoorden uit de interviews samengevat: 
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3.8.2. Ervaringen met de rechtsbijstandverzekeraar 
In antwoord op de vraag naar de ervaringen met de rechtsbijstandverzekeraar, concentreren de 
gegeven antwoorden van de benadeelden zich eveneens rondom de drie eerder genoemde 
kernbehoeften: 1) de bereikte uitkomst, 2) de verkregen hulp en het verkregen advies en in het 
verlengde daarvan 3) de verschafte informatie over het traject.  
 
Voor een aantal gedupeerden viel de door de rechtsbijstandverzekeraar bereikte uitkomst tegen. 
Enerzijds omdat gedacht werd dat de rechtsbijstandverzekeraar meer kon bereiken nu het voorval 
collectief werd opgepakt, anderzijds omdat de rechtsbijstandverzekeraar vasthoudt aan de collectieve 
compensatieregeling en niets doet met individuele rechten van gedupeerden die daar buiten vallen.  
Aan veel gedupeerden heeft de rechtsbijstandverzekeraar hulp geboden en advies gegeven bij het 
oplossen van het probleem en/of het aanvragen van compensatie conform de compensatieregeling. 
Een heel aantal gedupeerden is tevreden over de geboden hulp en het verkregen advies, omdat de 
rechtsbijstandverzekeraar mee kijkt, meedenkt, ontzorgt, reageert op e-mails en vragen beantwoordt. 
Positief gewaardeerd wordt ook dat de rechtsbijstandverzekeraar ruimte creëert voor persoonlijk 
contact. Voor twee benadeelden viel de hulp van de rechtsbijstandverzekeraar (op onderdelen) tegen, 
omdat er veel telefonisch wordt afgedaan en weinig op schrift bevestigd wordt of omdat de 
rechtsbijstandverzekeraar zich niet hard maakt voor individuele rechten die gedupeerden hebben 
buiten de collectieve compensatieregeling om.  
 
Zo antwoordt een gedupeerde op de vraag hoe hij de hulp van de rechtsbijstandverzekeraar ervaren 
heeft: 
 
G13: (…) ik heb het eigenlijk ervaren zoals ik het verwacht had: dat het gebundeld zou worden, dat het vooral 
collectief gedaan zou worden. En dat het individuele, dat dat meer iets zou zijn waar ik mezelf echt hard 
voor moest maken, op het moment dat ik daar waarde aan zou blijven hechten. 
 
Verschillende gedupeerden geven aan dat de rechtsbijstandverzekeraar hen goed heeft voorzien van 
informatie. De rechtsbijstandverzekeraar verschafte informatie over wat er gedaan werd, gedaan zou 

Verwachtingen van de rechtsbijstandverzekeraar 
 
Te bereiken uitkomst 

- Gedupeerden hadden verwacht dat de rechtsbijstandverzekeraar compensatie zou 
bereiken - 6, 9, 11, 13, 15 

 
Behoefte aan hulp/advies  

- Gedupeerden hadden (deskundige) hulp en advies verwacht van de 
rechtsbijstandverzekeraar, op een gegeven moment kom je zelf niet verder meer, je 
weet niet waar te zoeken, even aan iemand anders overlaten, zelf heb je er weinig 
verstand van - 9, 11, 15, 17 

- Een gedupeerde had een collectieve aanpak door de rechtsbijstandverzekeraar 
verwacht vanwege het grote aantal gedupeerden, maar wel gehoopt dat ze zich wat 
meer op het individu zouden richten - 13, twee andere gedupeerden hadden een meer 
individuele aanpak wel verwacht (onderzoeken wat ze buiten de collectieve 
schadeafwikkelingsregeling om zou kunnen doen/eigen advocaat inschakelen) - 6, 14 

- Een gedupeerde wist niet wat de werkzaamheden van een rechtsbijstandverzekeraar 
zijn - 10 
 

Behoefte aan informatie 
- Enkele gedupeerden maken expliciet te verwachten dat ze van de 

rechtsbijstandverzekeraar een stukje voorlichting te krijgen, ook in het kader van het te 
volgen plan van aanpak, in begrijpelijke taal, zelf hebben ze een gebrek aan inzicht - 11, 
15 
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worden en over de compensatieregeling. De informatieverstrekking vond plaats via middels 
nieuwsbrieven per e-mail, informatieavonden, informatieboekjes en was duidelijk en begrijpelijk.  
 
Zo zegt een gedupeerde over de informatievoorzienig door de rechtsbijstandverzekeraar: 
 
G17: Ik had mijn case (…) verteld, daar kreeg ik gewoon een goede, duidelijke reactie op. Voor de rest, de 
informatievoorziening was op basis van events, als er een gesprek was geweest, dat soort dingen, kreeg ik 
daar de samenvatting van. En dat was wel redelijk vertaald naar normale mensentaal. Dus ja, prima, op 
zich. 

 
Voor een gedupeerde viel de informatieverstrekking tegen, ze had graag een puntsgewijs plan op 
schrift gehad welke stappen ze moest zetten: 
 
O: (…). Maar wat heeft de rechtsbijstandverzekeraar voor u gedaan? 
G15: Niks eigenlijk. Ik ben alleen maar telefonisch uhhhm, hoe zeg je dat, aan het lijntje gehouden. 
O: Ja, u heeft dat ervaren als telefonisch aan het lijntje houden? 
G15: Ja, ja, toch wel. 
O: En kunt u vertellen waar dat dan in zat? 
G15: Ja, er wordt heel veel gepraat aan de andere kant van de telefoon. Ook om uit te leggen, dat snap ik 
wel, op dat moment, maar dan leg je neer en dan denk je, wat zegt hij nou eigenlijk allemaal? Wat moet ik 
nou doen?  

 
Ook hier valt in de antwoorden van de gedupeerden een nuanceverschil op in vergelijking met de 
ervaringen die gedupeerden hebben met een belangenorganisatie. Waar de ervaringen van de 
gedupeerden met betrekking tot de door de belangenorganisatie verkregen informatie veel meer uit 
een lopen, zijn bijna alle gedupeerden die een beroep hebben gedaan op hun 
rechtsbijstandverzekeraar tevreden over de door hen verkregen informatie. Bij de belangenorganisatie 
gaven de gedupeerden aan dat informatie (naar verloop van tijd) uitbleef, of dat de informatie op 
websites niet inzichtelijk en behulpzaam was. Dat zien we niet terug in de ervaring van de gedupeerden 
met de informatieverstrekking door de rechtsbijstandverzekeraar: de rechtsbijstandverzekeraar gaf 
nuttige informatie over wat er gedaan werd en gedaan zou worden. 
 
 
Hier volgt een samenvattend overzicht van de gegeven antwoorden in de interviews. 
 
  



 
 

46 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  

3.8.3. Tot slot 
Wanneer we de ervaringen van gedupeerden met de belangenorganisatie en de 
rechtsbijstandverzekeraar meer gezamenlijk beschouwen, valt op dat gedupeerden veelal ontevreden 
zijn over de door de belangenorganisatie of rechtsbijstandverzekeraar bereikte uitkomst, en veelal 
tevreden zijn over de hulp en adviezen die ze van de belangenorganisatie en rechtsbijstandverzekeraar 
gekregen hebben. Blijkbaar hadden de gedupeerden een andere verwachting bij wat de 
belangenorganisatie of rechtsbijstandverzekeraar voor hen zou kunnen bereiken qua inhoudelijke 
uitkomst, maar komen de belangenorganisatie en rechtsbijstandverzekeraar doorgaans wel voldoende 
tegemoet aan de hulp- en adviesbehoefte van benadeelden.   

Ervaringen met de rechtsbijstandverzekeraar (rvz) 
Bereikte uitkomst 

- Voor een aantal gedupeerden viel de door de rvz bereikte uitkomst tegen: 

 Omdat de rvz het voorval collectief oppakte, had ze gedacht dat de rvz meer 
kon bereiken - 9 

 De rvz houdt vast aan de compensatieregeling, met individuele rechten van 
gedupeerden die daar buiten vallen, doet de rvz niets - 6, 13 

- Anderen zijn tevreden met het verkregen compensatiebedrag, mooi meegenomen - 11, 
17 
 

Verkregen hulp/advies 
- Aan veel gedupeerden heeft de rvz heeft hulp geboden en advies gegeven bij het 

oplossen van het probleem/het aanvragen van compensatie cf. de compensatieregeling 
– 6, 9, 10, 11, 13, 15, 17 

- Een heel aantal gedupeerden vindt dat de rvz zijn best heeft gedaan en is tevreden over 
de geboden hulp en het verkregen advies, meer concreet: 

 Omdat de rvz adviseert, mee kijkt, mee denkt, ontzorgt, reageert op e-mail en 
telefonisch vragen beantwoordt, vriendelijk te woord staat, maanden later nog 
een mailtje stuurt of er nog vragen zijn - 6, 9, 10, 11, 13, 17 

 Omdat de rvz ruimte creëert voor persoonlijk contact, niet het gevoel een 
nummertje te zijn - 9, 13 

 Omdat de rvz meerdere DSB-gedupeerden bediende, kon men feedback uit 
ervaring geven - 9 
 

- Voor enkele benadeelden viel de hulp van de rvz (op onderdelen) tegen: 

 Geen individuele aanpak buiten de collectieve regeling om, teleurstellend dat 
er niet voor jou gevochten wordt - 6, 13 

 Een gedupeerde voelt zich in de steek gelaten in hulpbehoefte: veel telefonisch 
afgedaan, weinig op schrift bevestigd, niets kunnen nalezen. Voelde zich soms 
minder serieus genomen -15 
 

Verkregen informatie 
- Verschillende gedupeerden geven aan dat de rechtsbijstandverzekeraar hen heeft 

voorzien van informatie: 

 De rvz verschafte informatie (middels nieuwsbrieven per e-mail, 
informatieavonden, informatieboekje) over wat er gedaan werd en gedaan zou 
worden - 9, 10, 11, 13 

 De rvz verschafte informatie over de compensatieregeling en informeerde naar 
aanleiding van belangrijke gebeurtenissen, duidelijk en vertaald naar normale 
mensentaal - 9, 17 

- Een gedupeerde is teleurgesteld in de verkregen informatie: 
Geen puntsgewijs plan op schrift gekregen wat naar te kijken, welk huiswerk te doen, 

welke stappen te zetten. Je weet niet wat te doen, mede door lastige taalgebruik -15 
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3.9. Ervaringen met afwikkelingstraject 
 
Naast specifieke ervaringen met de belangenorganisatie en/of de rechtsbijstandverzekeraar, zijn ook 
meer in het algemeen ervaringen met het traject ter afwikkeling van hun schade door de DSB-
gedupeerden ter sprake gebracht in de interviews.  
 

3.9.1. Communicatie, gehoord worden en serieus genomen worden 
Voor veel gedupeerden was de slechte communicatie met DSB een bron van frustratie. Verschillende 
gedupeerden geven (daarnaast) aan het gevoel te hebben niet gehoord te worden en/of niet serieus 
genomen te worden door (de curatoren van) DSB. Dit gevoel ontstaat doordat er geen reactie komt op 
geschreven brieven, er niet wordt meegedacht over (het moment van uitvoering van) de 
compensatieregeling en de curatoren geen blijk tonen van het menselijk leed dat achter ieder 
financieel probleem zit. Hier zien we de behoefte aan erkenning die enkele DSB-gedupeerden expliciet 
uitten, terugkomen (zie nader paragraaf 3.4.1). Enkele gedupeerden geven daarom aan de curatoren 
graag eens zelf te willen spreken. 
 
Zo zegt deze gedupeerde over het uitblijven van een reactie op een brief aan de curatoren van DSB: 
 
G13: Ik vind het sowieso heel apart dat er geen reactie op komt. Ik zou daar eigenlijk wel een reactie op 
verwachten. .… En wat de reactie dan zou zijn, ja, nou goed, dat maakt dan in principe niet zo gek veel uit, 
ook al zou het zijn van: dat doen we niet. 
 

En over het gevoel niet serieus genomen te worden, zegt een gedupeerde: 
 
G9: Ja..Ja.. dat heeft ons het meeste.. ja echt wel, dat we zoiets hadden van ja…wie ben je? Eigenlijk ben je 
maar gewoon een mensje dat niets te vertellen heeft op dat moment. 
 

Samenvattend: 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  

Ervaringen met traject 
Communicatie gedurende traject 

- Verschillende gedupeerden benoemen de slechte communicatie met DSB:  

 gaat over tien afdelingen, standaard antwoorden die geen antwoord geven op de vraag, log en 
traag, reactie blijft uit, men weet van elkaar niet wat er is afgesproken, geen schriftelijke 
bevestiging - 2, 3, 5, 6, 7, 8, 9, 10 

- Een gedupeerde geeft aan te merken dat de afwikkeling van de schade via de curatoren gaat, de 
communicatie is heel zakelijk - 17 

 
Verschillende gedupeerden geven (daarnaast) aan het gevoel te hebben niet gehoord te worden en/of niet 
serieus genomen te worden door (de curatoren van) DSB: 

- Aan het lijntje gehouden door DSB/curatoren, geregeld brieven geschreven aan curatoren, reactie blijft 
uit, je bent maar gewoon een mensje dat niets te vertellen heeft, als consument word je niet serieus 
genomen, langdurig niet gehoord worden, is vervelend – 1, 6, 9, 13, 14 

 Een gedupeerde meldt expliciet dat de inhoud van de reactie van de curatoren van DSB in 
principe niet uit maakt, als er maar een reactie komt - 13 

 Een gedupeerde heeft mee een demonstratie georganiseerd tegen DSB om haar stem te laten 
horen - 14 

- Enkele gedupeerden geven aan de curatoren graag eens te willen spreken. Een gedupeerde wil de 
curatoren vertellen hoe ze erover denkt en hun argumenten horen waarom ze het niet voor de 
gedupeerden oplossen, curatoren hebben geen benul van wat gedupeerden is aangedaan en wat voor 
emoties er achter zitten - 5, een andere gedupeerde verwacht dat aan tafel gaan met de curatoren de 
snelheid van de afwikkeling zal bespoedigen - 3; 

- Enkele gedupeerden geven aan dat er niet praten valt met de curatoren van DSB over (het moment van 
uitvoering van) de compensatieregeling, er is geen begrip, er wordt niet meegedacht, terwijl ze het 
correct proberen af te handelen – 4, 7 
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3.9.2. Inzicht in en informatie over afwikkelingstraject  
Uit paragraaf 3.7 en 3.8 bleek al dat benadeelden behoefte hebben aan informatie, zodat voor hen 
inzichtelijk zou worden wat er gebeurde en stond te gebeuren met betrekking tot hun financiële 
probleem. Sommige benadeelden verwachtten deze informatie te krijgen van de belangenorganisatie 
en/of de rechtsbijstandverzekeraar. Dat de behoefte aan informatie wezenlijk is - een kernbehoefte is 
- blijkt wanneer benadeelden meer in algemene zin over het afwikkelingstraject van de door de 
gedupeerden geleden schade en de daarvoor ontworpen compensatieregeling spreken.  
 
Verschillende gedupeerden geven (wederom) aan weinig zicht te hebben op het afwikkelingstraject en 
behoefte te hebben aan informatie daarover. Voor benadeelden is het ‘abracadabra’ wat er allemaal 
gebeurt: 
 
G5: (…) Maar ik betaal aan een failliet bank. Ja, ….. ik ben er te dom voor hoor…. Ik begrijp het niet en wat 
ik ook niet begrijp: als ik zeg, ‘ik betaal niet langer aan een failliete bank’ dat een failliete bank mij dan aan 
kan pakken….. en mijn huis onder mijn gat kan verkopen… 

(….) 
G5: Hè, als de groentewinkel failliet gaat, dan blijft hij ook niet groente verkopen…dan is hij failliet, dan is 
hij weg. Maar een bank kan kennelijk wel….Dat is toch raar… Dat zou ik wel leuk vinden, als er nou eens 
iemand kwam, die me dat uit kan leggen… 
 

Ook ervaren enkele gedupeerden slecht geïnformeerd te worden over de afwikkeling middels de 
compensatieregeling en dit leidt soms tot onbegrip over de (al dan niet) verkregen compensatie in hun 
individuele situatie.  
 
G5: En toen ze dus kwamen van, (…) u krijgt die compensatie voor dat aandelenpakket, toen dacht ik nou, 
dat is de eerste stap, dat heb ik oprecht gedacht. En het volgende zullen ze ook wel compenseren, want 
waarom het een wel, en het ander niet? 
O: Ja… 
G5: Dat is voor mij een raadsel, een raadsel. 
 

Een enkele keer leidt ook het lastige taalgebruik waarin aan gedupeerden verstuurde informatie is 
opgesteld, tot onduidelijkheid of onbegrip: 
 
G15: (…) wat je ook leest, en die paar brieven die ik van de curator heb gehad toentertijd, in het begin… ja, 
dat is zo’n taalgebruik, dan denk je, laat maar zitten. Dat is gewoon het nadeel ervan. En zo denken 
natuurlijk heel veel mensen. 
O: U zegt ‘zo’n taalgebruik’, hoe bedoelt u dat? 
G15: Ja, dat is natuurlijk allemaal professioneel taalgebruik. Het is niet mijn taal.  
 

Tenslotte geven verschillende gedupeerden meer in algemene zin aan niet te weten waar ze naar toe 
moeten bij betalingsproblemen. Ze hebben in het DSB-traject ervaren uiteindelijk op zichzelf 
aangewezen te zijn bij het uitstippelen van een route naar de oplossing van het financiële probleem.  
 
G9: Ja ja, want je bent echt op jezelf aangewezen. Je moet het als, simpele ziel zelf maar uitzoeken (…) nou, 
dat hebben wij wel als heel zwaar ervaren, dat je nergens iets kan vinden over informatie, dat je iets niet 
kan opzoeken… 

 
Enkele gedupeerden noemen, net als de hierboven geciteerde gedupeerde, als reden hiervoor het niet 
beschikbaar zijn van informatie over hoe het financiële probleem op te lossen. Ook het niet 
gemakkelijk met anderen te praten over de financiële problemen (vanwege een gevoel van schaamte) 
wordt genoemd als reden voor het op jezelf aangewezen zijn bij de oplossing van de problemen (zie 
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ook paragraaf 3.5). Een gedupeerde is op zoek naar bevestiging: hebben ze de oplossing van het 
financiële probleem goed of verkeerd aangepakt? Ze vraagt om deze reden om een kopie van de 
uiteindelijke onderzoekrapportage om te lezen hoe anderen het oplossen van hun financiële 
problemen met DSB hebben aangepakt en wat hun ervaringen daarbij zijn.  
 
Dat informatie over het afwikkelingstraject een belangrijke behoefte van benadeelden is, komt ook tot 
uiting in de door de geïnterviewde gedupeerden gegeven verbetersuggesties (zie paragraaf 3.10). 
  

Ervaringen met traject 
Informatie over en inzicht in afwikkelingstraject 

- Verschillende gedupeerden geven aan weinig zicht te hebben op het afwikkelingstraject en behoefte 
te hebben aan informatie daarover (het is abracadabra wat daar gebeurt, het is een aparte wereld, je 
weet niet wat er achter de schermen speelt, alles werd onder de pet gehouden, waarom moet ik 
betalen aan een failliete bank, welke bank neemt het over, onder welke voorwaarden, internetfora 
geven teveel tegenstrijdige informatie) - 1, 2, 5, 9, 17 

 Een gedupeerde heeft zich om deze reden als vrijwilliger aangemeld bij een 
belangenorganisatie, zo zat hij dicht bij het vuur -2 

- Enkele gedupeerden maken melding van het feit dat ze slecht geïnformeerd worden over de 
afwikkeling middels de compensatieregeling en/of niet begrijpen waarom ze niet in aanmerking komen 
voor de compensatieregeling of niet begrijpen waarom de financiële compensatie in delen wordt 
uitgekeerd en niet in een keer - 5, 6, 7, 15, 16 

 Een gedupeerde wijst in dat verband op het feit dat de brieven van de curatoren lastig te 
begrijpen zijn, professioneel taalgebruik, niet haar taal -15 

- Een gedupeerde ervaart dat er een goede informatieverstrekking door de curatoren heeft 
plaatsgevonden, er zijn de nodige brieven gestuurd waarin het plan van aanpak werd uitgelegd -13 

 
- Verschillende gedupeerden geven in algemene zin aan niet te weten waar ze naar toe moeten bij 

betalingsproblemen en ervaren te hebben (vanwege het niet beschikbaar zijn van informatie en het 
niet gemakkelijk met anderen te praten over de financiële problemen) uiteindelijk op zichzelf 
aangewezen te zijn in het uitstippelen van een route naar de oplossing van het financiële probleem  – 
6, 7, 9, 10, 15 

 Een gedupeerde zoekt naar bevestiging: hebben ze het oplossen van het financiële probleem 
goed of verkeerd aangepakt? - 9 
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3.9.3. Angst 
Diverse gedupeerden benoemen expliciet tijdens het afwikkelingstraject geregeld angst te hebben 
ervaren door dreigbrieven of boze brieven van (de curatoren van) DSB en de praktijken van het 
incassobureau, en ze zijn bang voor het intreden van een doemscenario: hun huis uitgezet worden.  
 
Een gedupeerde vertelt hierover: 
 
G7: En ik was bang om die post uit die gang te halen. Dacht ik: oh, als ik thuis kom, want zal er nou weer in 
de gang liggen. Ik was gewoon bang om naar huis te gaan. Ook om open te doen, dadelijk staat er een 
deurwaarder voor de deur. 
 

De zes gedupeerden die aangeven tijdens het afwikkelingstraject geregeld angstig te zijn geweest, 
geven alle aan dat de schade geleden door de handelswijze van de DSB bank ook een immateriële 
component betreft (lichamelijke en/of psychische klachten ten gevolge van de financiële problemen, 
(de verhouding met) de kinderen (heeft) hebben onder de financiële problemen geleden). 65  Zie 
daarover nader paragraaf 3.3.  
 
Een samenvattend kader: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

3.9.4. Duur van het afwikkelingstraject 
De lange duur van het hele afwikkelingstraject wordt door het merendeel van de gedupeerden 
genoemd als een negatieve ervaring.  
 
Illustratief is het volgende citaat: 
 
G1: Ik vind het vreselijk lang duren. Je zit eigenlijk maar te wachten. Ik heb regelmatig gebeld, ook naar de 
DSB-curatoren zo van: ‘Jongens hoe ver is het, want..,’ nou ja. Maar het traject duurt al…. wat zeg ik 4 jaar, 
5 jaar langzamerhand… Nee, het wordt 5 jaar. Dus dat vind ik wel heel erg lang. Ik word ook steeds ouder 
en ik wil op een gegeven moment ook wel eens weten: waar ben je aan toe? En nou weet ik het nog niet. Ja, 
in principe weet ik het wel, want ik krijg verder niets, nog. Maar… Dus ja, ik vind het een heel vermoeiend 
traject. 
 

 
 
 
 

                                                           
65 Het betreft gedupeerden 3, 4, 5, 7, 10, 14. 

Ervaringen met traject 
Angst tijdens traject 
Verschillende gedupeerden geven aan tijdens het afwikkelingstraject geregeld angst te hebben ervaren: 

- Gedupeerden voelen zich bedreigd: dreigbrieven dat huis leeg gehaald gaat worden, bang om post te 
pakken, bellen incassobureau, langs sturen personeel incassobureau, bang om deur open te doen, bang 
omdat je geen verstand van zaken hebt, angst voor doemscenario, huis uitgezet worden - 3, 5, 7, 10, 14 

- Een gedupeerde vermeldt een boze brief van (de curatoren van ) DSB over de situatie dat er op moment 
van afschrijven van betalingen onvoldoende geld op de bankrekening van gedupeerden staat: ‘niet 
mogelijk te incasseren, dan bereikte compensatieregeling terugdraaien’, angstig dat dit een keer zo 
voorvalt - 4  

- Een gedupeerde is bang na afloop van het traject weer problemen met DSB te krijgen - 7 
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Samenvattend: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

3.9.5. Hoeveelheid werk voor verkrijgen compensatie 
Enkele gedupeerden benoemen ook de grote hoeveelheid papieren die ze hebben moeten insturen en 
de hoeveelheid werk die daarmee gepaard gaat om te bekijken of ze in aanmerking komen voor de 
compensatieregeling, terwijl dat hen uiteindelijk weinig heeft opgeleverd. 
 
Een samenvattend kader: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

3.9.6. Missen van een rechterlijk oordeel 
Ten slotte geven twee gedupeerden aan het oordeel van een rechter belangrijk te vinden. Een 
gedupeerde geeft aan het jammer te vinden dat niet is doorgepakt met een collectieve rechtszaak 
(door de belangenorganisatie) om het oordeel van de rechter te vragen over de problematiek. Nu lijken 
de curatoren de boel te ‘regelen’. Een andere gedupeerde wiens individuele zaak is geschikt vindt de 
uitkomst van het WCAM-traject en het oordeel van het Hof Amsterdam in dit verband van belang om 
het hele DSB-gebeuren echt af te kunnen sluiten. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  

Ervaringen met traject 
Duur traject 
Veel gedupeerden geven aan dat het afwikkelingstraject erg lang duurt: 

- Er gaan jaren overheen, het kost veel energie, soepgaar, veel afwachten, op een gegeven moment wil 
je weten waar je aan toe bent - 1, 3, 5, 6, 7, 9, 10, 12, 13, 15, 16 

- Enkele gedupeerden geven aan dat na aanmelding voor de compensatieregeling de compensatie van 
DSB er snel was - 8, 11 
 

Ervaringen met traject 
Hoeveelheid werk voor compensatie 

- Verschillende gedupeerden hebben alle papieren die ze hebben moeten opvragen en moeten insturen 
(per post, mocht niet digitaal) in het kader van de compensatieregeling en de enorme hoeveelheid werk 
die ze daarmee hebben gehad als negatief ervaren, ook omdat het hen uiteindelijk weinig heeft 
opgeleverd - 1, 3, 5, 6, 7, 13 
 

Ervaringen met traject 
Rechterlijk oordeel 

- Een gedupeerde geeft aan het jammer te vinden dat niet is doorgepakt met een collectieve rechtszaak 
(door de belangenorganisatie) om het oordeel van de rechter te vragen. Ze had verwacht dat er voor 
mensen zoals haar die zich ‘opgewerkt’ hebben, meer in had gezeten qua compensatie. Nu lijken de 
curatoren de boel te ‘regelen’ – 6; Een andere gedupeerde wiens individuele zaak na afloop van een 
individuele procedure in een schikking is geëindigd vindt de uitkomst van het WCAM-traject van belang 
om het hele DSB-gebeuren echt af te kunnen sluiten – 12 
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3.10 Suggesties ter verbetering  
Aan de DSB-gedupeerden is gevraagd of ze zelf ideeën hebben hoe de eerder door hen genoemde en 
ervaren knelpunten, irritaties of frustraties in de toekomst opgelost of verbeterd kunnen worden. De 
diverse DSB-gedupeerden droegen verschillende punten aan. De suggesties ter verbetering kunnen 
opgesplitst worden in suggesties die direct zien op het schadeafwikkelingstraject en suggesties die 
meer in algemene zin zien op de financiële branche en de positie van de consument daarin. 
 

3.10.1. Verbetersuggesties ten aanzien van schadeafwikkelingstraject 
Zoals al bleek uit paragraaf 3.7, 3.8 en 3.9.2 hebben benadeelden een grote behoefte aan informatie. 
Het merendeel van de verbetersuggesties van de geïnterviewde gedupeerden ziet dan ook op het 
verbeteren van de informatievoorziening en het inzichtelijker maken van het afwikkelingstraject voor 
gedupeerden. Daarnaast zien een paar suggesties op het in overleg met en met begrip voor 
gedupeerden komen tot een oplossing voor het financiële probleem. 
 
Zie voor meer details onderstaand kader. 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 

3.10.2. Verbetersuggesties ten aanzien van de financiële branche en de positie van de 

consument 
Daarnaast noemen de geïnterviewde gedupeerden verschillende maatregelen die ervoor moeten 
zorgen dat de consument op de financiële markt een minder kwetsbare positie krijgt. Diverse 
suggesties houden verband met het versterken van toezicht en controle op de financiële branche, 
andere suggesties zien op onafhankelijke advisering van de consument en consumenten meer 
samenbrengen ten einde zich te verenigen en gezamenlijk in actie te komen. Meer details zijn in 
onderstaand kader opgenomen. 
 
 

Informatievoorziening aan gedupeerden 
- Algemene website met informatie over hoe je bij een niet transparant financieel product moet 

handelen (zeker als het schadevoorval de overheid raakt), verzamelpunt, gedupeerden op de hoogte 
houden en adviezen geven, hoe je het kunt aanvechten, waar je je moet melden. Stappenplan opstellen 
zodat gedupeerde dit kan doorlopen, in logische taal, puntsgewijs - 4, 9, 15 

- Afwikkelingstraject inzichtelijker maken en als er informatie is, dit direct doorspelen aan de slachtoffers 
(door belangenorganisatie/rechtsbijstandverzekeraar/andere bij de afwikkeling betrokkenen) - 1, 2, 15 
Hierbij niet alleen mondeling, maar ook schriftelijk communiceren; 

- Voorkomen dat mensen zelf op zoek moeten naar informatie en bij de verkeerde instanties terecht 
komen, doordat bijvoorbeeld de schadeveroorzakende bank zelf klanten actief benadert voor 
schadevergoeding - 17 

- Meer gebruik maken van digitale mogelijkheden bij het uitvoeren van een compensatieregeling (zoals 
bij insturen bewijsstukken) - 13 

- Een servicedesk inrichten door de schadeveroorzaker/degenen die de compensatieregeling uitvoeren 
(in dit geval de curatoren), zodat mensen die bewijsstukken insturen, op z'n minst een reactie krijgen. 
Zo is het ook mogelijk om rechtstreeks een (individuele) vraag te stellen aan de 
schadeveroorzaker/uitvoerende partij (in plaats van aan de belangenorganisatie 
/rechtsbijstandverzekeraar die vooral inzetten op een collectieve belangenbehartiging) - 13 

 
Luisteren en begrip 

- In gesprek gaan met klanten die in de financiële problemen komen, luisteren naar hun verhaal, niet 
meteen klaar staan met dreigbrieven, persoonlijk 'live' contact, en begrip voor de persoonlijke situatie 
- 4, 7, 14 
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3.11 Overige ervaringen  
Enkele gedupeerden rapporteren andere ervaringen die niet direct binnen de eerder besproken 
thema’s vallen, maar wel het optekenen waard zijn. Ze volgen hieronder: 
 

- Verschillende gedupeerden geven aan, hoewel het een moeilijke periode was, uiteindelijk veel 
van het (oplossen van het) financiële probleem te hebben geleerd. Twee gedupeerden geven 
uitdrukkelijk aan trots te zijn op het feit dat ze het zelf gered hebben en ervaren het als een 
soort overwinning.  

 
- Enkele gedupeerden geven aan op een gegeven moment zelf bewust minder energie in het 

traject gestoken te hebben. Een gedupeerde deed dit omwille van zelfbehoud: ze wilde niet 
de laatste jaren van haar leven laten vergallen door de rottige DSB-bank. Een andere 
gedupeerde maakt een kosten/baten-afweging: een uur werken levert meer op dan een uur 
in DSB stoppen.  

 
- Verschillende gedupeerden geven na afloop van het interview aan het prettig te hebben 

gevonden hun verhaal te doen. De meeste gedupeerden voeren hierbij als reden aan dat nu 
eens iemand ziet wat het DSB-gebeuren echt met hen doet. Ook spreken enkele gedupeerden 
de hoop uit dat een ander iets aan hun verhaal heeft. 

 
Samenvattend overzicht: 
 
 

  
Overige ervaringen 

- Moeilijke periode, veel geleerd - 8, 9, 10, 15, 17 
- Trots op feit dat ze het zelf gered hebben, overwinning - 9, 17 
- Minder energie in DSB-traject omwille van zelfbehoud of kosten/baten-analyse -5,13 
- Prettig gevonden hun verhaal te doen, want:  

 iemand die ziet wat het DSB gebeuren echt met je doet - 4, 5, 7, 10, 15 

 hopelijk leidt het tot verbetering van de procedure in de toekomst en heeft een 
ander er wat aan -1, 8 

 prettig was dat er ruimte was om de van de collectieve klacht afwijkende 
punten in de individuele situatie te benoemen -13 

 

Controle en toezicht op de financiële branche  
- Meer controle/toezicht op de branche, aanbieden van transparante financiële producten, bij schending 

van afspraken strenge sancties, zoals het niet meer in de branche mogen opereren bij misleidend 
gedrag van bankmanagers (vgl. advocaten, doktoren) - 1, 4, 6, 17 

- Systeem van vergunningverlening aan banken eens tegen het licht houden - 17 
 
Bescherming van en verenigen van consumenten 

- Langere bedenktijd voor consument na afsluiten financieel product, mogelijkheid check uit te laten 
voeren bij onafhankelijke partij. Bankmedewerkers verbieden zich adviseur te noemen, kwetsbare 
consumenten moeten tegen zichzelf beschermd worden - 6, 17 

- Consumenten moeten zich meer verenigen, als consument aan het vechten tegen banken, mensen 
mondiger maken (door programma’s als TROS Radar en Kassa!) - 1, 6 
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4. Bevindingen tijdens expertmeeting 
 

4.1. Inleiding 
In dit hoofdstuk zal nader verslag worden gedaan van de in het kader van het onderzoeksproject 
georganiseerde expertmeeting. Allereerst komt in paragraaf 4.2. de opzet en de insteek van de 
expertmeeting aan bod. In de daarop volgende paragrafen wordt verslag gedaan van de discussies die 
gedurende de expertmeeting hebben plaatsgevonden aan de hand van de inhoudelijke thema’s die 
zijn besproken. In paragraaf 4.3. komen de thema’s die door de experts aan de orde zijn gesteld in het 
kader van de reflectie op de onderzoeksresultaten aan bod, in paragraaf 4.4. worden de praktische 
aanbevelingen en juridische implicaties die de onderzoeksresultaten volgens de experts meebrengen, 
op een rij gezet. Dit hoofdstuk wordt in paragraaf 4.5 afgesloten met een concluderende paragraaf.  
 

4.2. Opzet expertmeeting 
De expertmeeting heeft op vrijdagmiddag 6 maart 2015 bij Barents Krans Advocaten en notarissen te 
Den Haag plaatsgevonden. Ervaringsdeskundigen uit verschillende disciplines zijn uitgenodigd om de 
expertmeeting bij te wonen: advocaten van benadeelden met massaschade, bestuurders of 
medewerkers van belangenorganisaties of rechtsbijstandverzekeraars die op het speelveld van 
massaschade actief zijn, rechters die met de afwikkeling van massaschade te maken hebben, 
beleidsmedewerkers van het Ministerie van Justitie, wetenschappers met onderzoekservaring op het 
belangenterrein. Elf experts hebben de bijeenkomst bijgewoond.66  
Het doel van deze expertmeeting was tweeledig. Allereerst was de bedoeling om samen met de 
experts te reflecteren op de resultaten die de data-analyse van de 17 afgenomen interviews had 
opgeleverd. Opvallende zaken, nieuwe elementen of tegenstrijdigheden in vergelijking met eerder 
verricht onderzoek of ervaringen uit de praktijk konden zo worden besproken, hetgeen de 
betrouwbaarheid van het onderzoek ten goede komt (peer debriefing).67 Vervolgens was het doel om 
samen met de experts te komen tot meer concrete aanbevelingen voor partijen betrokken bij de 
afwikkeling van massaschade. In panels hebben de aanwezige experts nagedacht over praktische 
aanbevelingen en juridische implicaties die uit de resultaten van de empirische studie voortvloeien.68  
Aan de experts was voorafgaand aan de bijeenkomst een korte notitie met de context en opzet van 
het onderzoek toegestuurd. De bijeenkomst startte met een korte voorstelronde. Vervolgens heeft de 
onderzoeker de belangrijkste resultaten die de interviews met DSB-gedupeerden hebben opgeleverd, 
gepresenteerd. Daarna waren de experts aan het woord. 
 

4.3. Reflectie op de resultaten van de interviews 
Allereerst is aan de groep experts de vraag gesteld wat voor hen nieuw is in de onderzoeksresultaten, 
wat herkend wordt en wat ze missen (en waarvan ze wellicht wel verwacht hadden dat dit thema in 
de uitkomsten terug zou komen). De volgende thema’s komen naar voren in de discussie die volgt. 
 

Afwachtende houding en empowerment van gedupeerden 
Een expert benoemt de afwachtende houding van de geïnterviewde DSB-gedupeerden. In de huidige 
samenleving wordt juist vaak uitgegaan van de zelfredzaamheid van mensen. DSB-gedupeerden 
verwachten dat iets of iemand de problematiek voor hen oppakt. Verschillende aanwezige experts 
herkennen het beeld van de afwachtende houding en geven aan dat DSB-gedupeerden overweldigd 
waren door de complexiteit van de problematiek en vaak niet met opzet afwachtend waren. Ook het 
gevoel van schaamte kan hebben bijgedragen aan de afwachtende houding. De experts constateren 

                                                           
66 Een lijst met de aanwezige experts is te vinden in bijlage 6. 
67 Boeije 2005, p. 152. 
68 Het programma van de expertmeeting is te vinden in bijlage 7.  
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gezamenlijk dat we hier oog voor moeten hebben. We moeten niet blijven hopen dat gedupeerden 
vanzelf zelfredzaam worden, maar meer doen aan ‘empowerment’ van benadeelden. 
 
Vervolgens delen de experts de mogelijkheden om te komen tot empowerment van benadeelden. Het 
huidige systeem van de afwikkeling van massaschade is zo ingericht dat benadeelden vaak afhankelijk 
zijn van een belangenorganisatie. Daar ligt een mogelijkheid tot empowerment van benadeelden en 
het hen motiveren om meer initiatief te nemen.  
Ook zien we in letselschadezaken vaak dat een stichting de juridische aspecten afwikkelt en dat een 
vereniging de meer immateriële kant van het schadevoorval regelt. De vereniging maakt het voor 
slachtoffers mogelijk om met elkaar over het schadevoorval te spreken en ervaringen te delen, met 
ondersteuning van slachtofferhulp en vrijwilligers. Misschien is deze opzet (een belangenorganisatie 
die zich de zuiver juridische belangen van de benadeelden aantrekt, daaraan gelieerd een vehikel dat 
zich om de immateriële belangen van benadeelden bekommert) iets om (meer) mee te 
experimenteren bij de afwikkeling van massaschade. De huidige belangenorganisaties die betrokken 
zijn bij de afwikkeling van massaschade hebben vaak (enkel) een commercieel doel. 
 

Onderscheid commerciële claimstichtingen en meer ideële belangenorganisaties  
Een expert geeft aan het onderscheid tussen commerciële claimstichtingen en belangenorganisaties 
met een meer ideëel oogpunt niet terug te zien in de ervaringen van gedupeerden.69 Het zou kunnen 
dat gedupeerden aangesloten bij een meer ideële belangenorganisatie meer tevreden zijn, omdat deze 
meer oog hebben voor de belangen van benadeelden en niet puur uit zijn op financieel gewin. Vaak 
zie je bij de meer ideële belangenorganisaties dat er ook mensen actief zijn die zelf schade hebben 
geleden, aldus deze expert. Een andere expert voegt toe dat commercieel gedreven 
belangenorganisaties vaak hoog opgeven en hoge verwachtingen wekken. De onderzoeker geeft aan 
dat enkele gedupeerden, soms als vrijwilliger bij een belangenorganisatie actief, beseften dat er 
belangenorganisaties waren die vooral op geld uit waren.70 Andere, meer afwachtende gedupeerden, 
hadden geen inzicht in de verschillende typen belangenorganisaties. 
 

Immateriële belangen van slachtoffers bij financiële schade 
Diverse experts constateren dat uit dit onderzoek naar voren komt dat ook bij financiële schade 
immateriële belangen een rol spelen. Dat sluit aan bij hun ervaringen (in de praktijk).71 De gedachte 
dat bij primair zuivere vermogensschade geen emotionele of immateriële belangen spelen, lijkt niet te 
kloppen. De immateriële impact lijkt verklaarbaar nu gevolgen voor DSB-gedupeerden diep in kunnen 
grijpen in het dagelijks leven (door schuldsaneringstrajecten of huisuitzettingen). 
De resultaten van de interviews zijn ook vanuit de victimologie herkenbaar. Geld speelt voor 
slachtoffers nauwelijks een rol zolang het bestaansminimum niet in gevaar is. Vaak gaat het veel meer 
om erkenning. Een expert ziet een sterke parallel met slachtoffers van geweldsmisdrijven: ook daar 
zien we vaak gevoelens van schaamte en zelfverwijt terug. Een andere expert geeft aan dat het belang 
van waarheidsvinding, dat bijvoorbeeld erg sterk speelt bij de slachtoffers van rampen, ontbreekt. De 
experts concluderen samen dat er in een geval van letselschade vaak veel aandacht voor emotioneel 

                                                           
69 De belangenorganisaties die hebben meegewerkt aan het onderzoek en aangesloten DSB-gedupeerden 
hebben gevraagd om medewerking aan een interview, zijn SSP en PAL. Ook rechtsbijstandverzekeraar Achmea 
(SAR) heeft dit gedaan. Andere belangenorganisaties zijn ter sprake gekomen tijdens de interviews omdat 
gedupeerden zich soms bij twee belangenorganisaties hadden aangesloten, of - naast het doen van een beroep 
op hun rechtsbijstandverzekeraar – zich ook hadden aangesloten bij een belangenorganisatie. Zie ook 
paragraaf 2.2 en paragraaf 3.7.1 van dit onderzoeksrapport. 
70 Zie paragraaf 3.7.1 en 3.7.3 van dit onderzoeksrapport. 
71 Dat zou kunnen betekenen dat de belangen die naar voren komen binnen dit specifieke onderzoek, ook in 
een andere setting of context kunnen spelen (inferential generalisation, waarover Ritchie en Lewis 2003, p. 
264-268).  
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herstel en immateriële belangen is; die aandacht is er in de huidige praktijk niet of nauwelijks bij 
financiële schade.  
 
Enkele experts herkennen het beeld van het immateriële nadeel dat door DSB-gedupeerden wordt 
gerapporteerd niet zo sterk. Hun ervaring is dat DSB-gedupeerden niet reageerden op berichten en 
dat ook de opkomst op georganiseerde informatiebijeenkomsten soms tegen viel. Deze experts 
hebben van DSB-gedupeerden gehoord dat ze het hele gebeuren liever wilden afsluiten.72  
 
Door de experts wordt in dit verband teruggeblikt op de WCAM-zitting bij het Hof Amsterdam in de 
DSB-zaak. Daar waren zo’n 50 DSB-gedupeerden aanwezig, een tiental daarvan heeft het woord 
gevoerd. Deze benadeelden hielden vaak een emotioneel verhaal.73 Het lijkt erop dat deze 
gedupeerden behoefte hadden aan erkenning en gehoord wilden worden. De experts vragen zich 
enerzijds af of deze aanwezige gedupeerden representatief zijn voor de rest. Anderzijds is het 
interessant om na te denken wat het hof had kunnen doen om aan de belangen van deze gedupeerden 
tegemoet te komen. Deze gedupeerden begrepen de compensatieregeling vaak niet, hadden soms nog 
helemaal geen compensatie conform de compensatieregeling aangevraagd, en begrepen het karakter 
van de WCAM-procedure niet. De experts zijn het er over eens dat er een groot gat zat tussen wat de 
rechter wilde weten en wat deze mensen vertelden.74 Op dit punt werkte de zitting niet. 
 

4.4. Praktische aanbevelingen en juridische implicaties 
Gedurende het tweede deel van de middag zijn de experts in panels ingedeeld afhankelijk van hun 
functie en expertise. Er was een panel onderzoek, een panel praktijk en een panel beleid. De 
verschillende panels zijn gaan nadenken over de vraag wat de resultaten van de interviews betekenen 
voor de praktijk van en de rechtsregels rondom de afwikkeling van massaschade. Ieder panel werd 
hierbij ondersteund door een onderzoeksassistent, die zorgde voor de schriftelijke verslaglegging van 
de opmerkingen en aanbevelingen. Vervolgens hebben de panels hun aanbevelingen gerapporteerd 
en was er ruimte voor vragen of reacties van de andere experts. De praktische aanbevelingen en 
juridische implicaties die de paneldiscussie heeft opgeleverd zien op verschillende thema’s, namelijk 
op de bij massaschade betrokken belangenorganisaties, op de betrokken rechters en meer in het 
algemeen op alle professionals die bij de afwikkeling van massaschade betrokken zijn (waaronder in 
ieder geval ook de schadeveroorzaker). Tot slot zijn enkele overige suggesties gedaan. In de hierna 
volgende kaders worden de praktische aanbevelingen en juridische implicaties weergegeven. Het gaat 
om ideeën en oplossingsrichtingen; de middag was uiteraard te kort om verdere uitwerking te 
doordenken.  
 

                                                           
72 Wellicht zijn de gedupeerden geïnterviewd die graag gehoord wilden worden, hetgeen zou kunnen wijzen op 
beperkte representational generalisation, waarover Ritchie en Lewis 2003, p. 264-270. Zie ook paragraaf 1.3.3 
en paragraaf 3.1. 
73 Dat is na te lezen in het van de zitting opgemaakte proces verbaal, te raadplegen via www.rechtspraak.nl> 
Actualiteiten> Bekende zaken>Dossier WCAM DSB  
74 Overigens zijn de namen van deze gedupeerden genoteerd en zijn zij na de zitting door de verzoekers in de 
WCAM-procedure gebeld om hen van meer informatie te voorzien.  
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Aanbevelingen en implicaties voor bij massaschade betrokken belangenorganisaties 

 Bij aanvang van een massaschadezaak zou een belangenorganisatie moeten inventariseren ‘wat voor 
vlees men in de kuip heeft’, uit wat voor slachtoffers de achterban bestaat. Door middel van een online 
vragenformulier zouden type problemen, geleden schade, verwachtingen die het slachtoffer heeft en 
wat het slachtoffer wil bereiken, in een database verzameld moeten worden. Zo kan zicht gekregen 
worden op de typen slachtoffers, hun motieven en verwachtingen; 

 De belangenorganisatie kan vervolgens ook aan ‘verwachtingenmanagement’ doen en sturen op de 
behoeften van de gedupeerden;  

 Er moet besef komen bij de belangenorganisatie dat hun rol niet alleen een juridische rol is, 
belangenorganisatie moet ook oog hebben voor andere behoeften van gedupeerden; 

 De belangenorganisatie moet de digitale mogelijkheden benutten om contact te maken met hun 
achterban: 
- Te denken valt aan een forum zodat lotgenoten contact met elkaar kunnen zoeken (Maar: er moet 

voor gewaakt worden dat een online forum escalerend werkt door onvolledige informatie, geen 
podium geven aan onruststokers),  

- Te denken valt aan een inzichtelijke website met informatie over onder meer lopende procedures, 
kans van slagen van een claim, bereikte resultaten, gesloten schikkingen (Maar: er wordt door de 
experts een spanningsveld gesignaleerd tussen informatie doorgeven aan de achterban en het 
vertrouwelijk houden van informatie om de wederpartij niet in de kaarten te laten kijken), ook kan 
op de website informatie worden opgenomen over stappen die de gedupeerden zelf kunnen 
zetten; 

 De communicatie van de belangenorganisatie moet duidelijk zijn en in voor slachtoffers begrijpelijke 
taal; 

 Daarnaast kunnen door de belangenorganisatie informatieavonden georganiseerd worden om extra 
uitleg te geven (Maar: voorkomen dat onvrede van gedupeerden oplaait naar aanleiding van het 
bijwonen van deze avonden; eventueel kan inspiratie worden opgedaan bij inspraakavonden die door 
gemeentes worden georganiseerd). 

 
 
 
 
 
 
 

Aanbevelingen en implicaties voor bij massaschade betrokken rechter(s) 

 De rechter moet eigenaar worden van de juridische infrastructuur, geen lijdelijke rol, niet wachten tot 
informatie wordt aangedragen; 

 Er moet een comparitie komen om voorafgaand aan de behandeling van een massaschadezaak met de 
rechter van gedachten te kunnen wisselen én aan te geven wat er van de rechter verwacht wordt; 

 Rechters betrokken bij de afwikkeling van massaschade moeten zich specialiseren en kennis en 
expertise opbouwen over het afwikkelen van collectieve zaken; 

 Rechters betrokken bij collectieve zaken moeten opleiding/ondersteuning krijgen, 
- ten aanzien van de juridische belangen en de niet-juridische belangen van slachtoffers van 

massaschade (en de mismatch daartussen),  
- en mediatraining volgen in verband met de media-aandacht die een situatie van massaschade vaak 

krijgt. 

 De rechter moet de begrijpelijkheid van de communicatie richting de benadeelden toetsen (in de DSB-
zaak is dat bij enkele WCAM-aankondigingen/berichten ook gebeurd). 
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Aanbevelingen en implicaties voor alle bij massaschade betrokken professionals 

 Alle betrokken professionals (waaronder de schadeveroorzaker(s), belangenorganisaties, 
rechtsbijstandverzekeraars, andere belangenbehartigers) moeten beseffen dat slachtoffers meer 
belangen hebben dan alleen een juridisch belang en soms (ook) iets anders willen dan 
schadevergoeding; 

 Door alle betrokken professionals moet op duidelijke wijze en in begrijpelijke taal gecommuniceerd 
worden richting de slachtoffers;  

 Door diverse professionals moet maximale druk op de schadeveroorzaker worden gezet om mee te 
werken aan een compensatieregeling; 

 Betrokken professionals moeten onbekendheid bij de slachtoffers met de te volgen (WCAM)-procedure 
wegnemen door goede informatievoorziening, ook informeren en uitleg geven over een bereikte 
compensatieregeling; 

 Meer specifiek moet uitleg gegeven worden over ‘het van kleur veranderen van belangenorganisaties’. 
Belangenorganisaties zijn eerst tegen de schadeveroorzaker, nadat een compensatieregeling voor de 
slachtoffers is overeen gekomen trekken ze gezamenlijk met de schadeveroorzaker op. 
Belangenorganisaties communiceren dan gezamenlijk met de schadeveroorzaker richting 
gedupeerden. Ook dan moeten belangenorganisaties hun eigen rol blijven zien en niet ‘slechts’ 
verwijzen naar berichtgeving door de schadeveroorzaker over de compensatieregeling, maar de 
berichten vertalen naar voor slachtoffers begrijpelijke taal en plaatsen op hun eigen websites;  

 Ook in de zittingszaal tijdens de WCAM-procedure komt dit ‘van kleur veranderen van 
belangenorganisaties’ op een ongelukkige wijze tot uiting: de verzoekers (in het geval van DSB: de 
curatoren en vertegenwoordigers en advocaten van belangenorganisaties) aan de ene kant, 
verweerders (individuele gedupeerden, al dan niet met een advocaat) aan de andere kant. Nagedacht 
moet worden over alternatieve opstellingen;  

 Betrokken professionals moeten een compensatieregeling ontwerpen die eenvoudig c.q. uit te leggen 
en te begrijpen is;  

 Betrokken professionals kunnen benadeelden mee laten denken over de vast te stellen 
compensatieregeling, door bijvoorbeeld stemrecht aan slachtoffers te geven over een voorgestelde 
regeling (zoals in de Dexia-zaak gebeurd is). 

 
 
 
 
 
 
 
 

Overige suggesties 

 Juristen moeten uit hun rol leren komen en sorry zeggen; 

 Soms moeten we accepteren dat een systeem voor de afwikkeling van schade niet perfect is en de 
onvrede niet is op te lossen. 
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4.5. Conclusie 
Verschillende experts herkennen het beeld van de afwachtende houding dat uit de interviews met 
DSB-gedupeerden naar voren komt. Ze geven aan dat hun ervaring is dat DSB-gedupeerden 
overweldigd waren door de complexiteit van de problematiek. Het gevoel van schaamte kan ook 
hebben bijgedragen aan de afwachtende houding. De experts zijn het er over eens dat we niet moeten 
blijven hopen dat gedupeerden vanzelf zelfredzaam worden, maar moeten nadenken over 
‘empowerment’ van benadeelden.  
Het beeld dat bij financiële schade ook immateriële behoeften spelen, is een beeld dat (in meer of 
mindere mate) wordt herkend door de experts. De experts constateren dat er in de huidige praktijk 
vaak veel aandacht voor immateriële belangen is bij letselschade, terwijl deze aandacht er niet of 
nauwelijks is bij financiële schade. Dat lijkt niet terecht.  
De experts vinden dat alle bij de afwikkeling van massaschade betrokken professionals (waaronder de 
schadeveroorzakers(s), belangenorganisaties, rechtsbijstandverzekeraars, andere 
belangenbehartigers, rechters) moeten beseffen dat slachtoffers (soms) meer behoeften hebben dan 
enkel het verkrijgen van financiële compensatie. De experts zien een belangrijke rol weggelegd voor 
belangenorganisaties om meer aan de behoeften, en vooral ook de meer immateriële behoeften van 
benadeelden, tegemoet te komen. Belangrijk is ook dat belangenorganisaties de verwachtingen van 
gedupeerden managen, in wat ze wel en niet voor de gedupeerden kunnen bereiken en betekenen. 
De rechter zou een veel actievere rol in het juridische proces moeten aannemen en daartoe ook 
opleiding en ondersteuning moeten krijgen. Zoende kan kennis en expertise worden opgebouwd met 
betrekking tot het afwikkelen van massaschadezaken. 
De informatievoorziening door alle betrokken spelers verdient de aandacht, volgens de experts. De 
informatie moet duidelijk zijn en in voor slachtoffers begrijpelijke taal. De rechter dient hierop toe te 
zien. Belangenorganisaties moeten hun eigen rol blijven zien in de informatievoorziening, ook na het 
bereiken van een akkoord over een compensatieregeling. Juist vanwege de eigenheid en complexiteit 
van de WCAM-procedure, met het ‘van kleur verschieten’ van de belangenorganisaties die op 
verschillende manieren tot uiting komt, is goede uitleg daarover van belang. Waar mogelijk moeten 
benadeelden bij de afwikkeling betrokken worden (door hen bijvoorbeeld stemrecht te geven over 
bereikte compensatieregeling). Bij het informeren van en communiceren met benadeelden moeten de 
huidige digitale mogelijkheden optimaal ingezet worden. 
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5. Conclusies, aandachtspunten en suggesties  
 

5.1. Inleiding 
In dit hoofdstuk worden de bevindingen uit hoofdstuk 3 en 4 op een rij gezet en met elkaar in verband 
gebracht. Daarmee zal de onderzoeksvraag die centraal staat in dit onderzoeksproject beantwoord 
worden. De onderzoeksvraag luidt: Welke belangen hebben benadeelden in de DSB-affaire en in 
hoeverre ervaren benadeelden dat middels de collectieve afwikkeling van hun schade aan deze 
belangen tegemoet gekomen wordt?  
In paragraaf 5.2 wordt het eerste deel van de onderzoeksvraag beantwoord, in paragraaf 5.3 vindt de 
beantwoording van het tweede deel van de onderzoeksvraag plaats. Bij lezing van deze paragrafen is 
het van belang de kracht en de beperking van de onderzoeksmethode (zoals uiteengezet in paragraaf 
1.3.3) in het oog te houden. In paragraaf 5.4 worden verschillende aandachtspunten op een rij gezet, 
waaruit ook suggesties voor vervolgonderzoek voortvloeien. In paragraaf 5.5 wordt dit hoofdstuk 
afgesloten met een slotopmerking.  
 

5.2. Welke belangen hebben benadeelden in de DSB-affaire? 
In dit onderzoeksproject is gesproken met 17 DSB-gedupeerden over hun belangen bij de collectieve 
afwikkeling van hun schade. Met belangen wordt bedoeld de behoeften, verwachtingen, ervaringen 
en wensen van gedupeerden.75 De door de DSB-gedupeerden geuite belangen kunnen worden 
onderverdeeld in uitkomstgerichte belangen (belangen die samenhangen met de uitkomst van het 
collectieve afwikkelingstraject) en procesbelangen (belangen die samenhangen met het traject dat 
doorlopen wordt op weg naar een uitkomst).76 Overigens is een strikt onderscheid niet altijd te maken. 
De uitkomst en de weg daar naar toe zijn nauw met elkaar verweven: de wens om een bepaalde 
uitkomst te verkrijgen, is inherent verbonden met de wijze waarop deze uitkomst wordt verkregen.77 
Aan de hand van het onderscheid tussen uitkomstgerichte belangen en procesbelangen, zullen de door 
DSB-gedupeerden geuite behoeften nu besproken worden.  
 

Uitkomstgerichte belangen 
De uit de interviews naar voren komende behoeften die iets zeggen over de uitkomst die DSB-
gedupeerden wilden bereiken, zijn van materiële en immateriële aard. De gedupeerden hebben een 
duidelijke materiële behoefte, al wordt deze soms in verschillende bewoordingen tot uiting gebracht: 
de behoefte aan financiële compensatie. Deze behoefte wordt genoemd als reden om in actie te 
komen, en komt ook sterk naar voren in wat DSB-gedupeerden van de ingeschakelde 
belangenorganisatie of rechtsbijstandverzekeraar verwachtten.  
Als belangrijkste immateriële behoeften zijn naar voren gebracht het maken van een einde aan een 
onzekere situatie door te weten waar men aan toe is en het verkrijgen van erkenning (door de 
schadeveroorzaker en/of de maatschappij). Gedupeerden hebben vooral behoefte aan erkenning van 
het door DSB misleid zijn en van het menselijk leed dat men vervolgens ondergaan heeft. Sommige 
gedupeerden geven aan begrip te willen voor de ontstane situatie of meer in algemene zin op zoek te 
zijn naar rechtvaardigheid. In het verlengde hiervan geven diverse DSB-gedupeerden aan de behoefte 

                                                           
75 Zie nader paragraaf 1.2. 
76 Hiermee wordt aangesloten bij het onderscheid tussen distributieve rechtvaardigheid en procedurele 
rechtvaardigheid. De opvatting dat mensen voornamelijk de uitkomst van belang vinden, wordt wel aangeduid 
als distributieve rechtvaardigheid. Mensen blijken in hun rechtvaardigheidsoordeel ook sterk beïnvloed te 
worden door procesmatige aspecten, hetgeen wordt aangeduid met het begrip procedurele rechtvaardigheid.   
Dit onderscheid is voor het eerst geïntroduceerd door Thibaut en Walker, zie Thibaut en Walker 1975. Zie over 
uitkomstgerichte en procesbelangen nader Van Doorn 2010. 
77 Thibaut en Walker 1975, zie ook Ammerlaan 2008, p. 46. 
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te hebben gehoord te worden en/of serieus genomen te worden (door de schadeveroorzaker) in hun 
gevoel misleid te zijn of hun gevoel van onrecht. 
Een andere immateriële behoefte van DSB-gedupeerden die speelt is de behoefte aan vergelding ten 
opzichte van de schadeveroorzaker en in hun ogen andere medeverantwoordelijken. Ook zien we 
meer altruïstische behoeften als preventie (het beëindigen van misleidende praktijken, het leren van 
fouten voor de toekomst) en het helpen van en opkomen voor andere gedupeerden terug. Om deze 
redenen zijn enkele DSB-gedupeerden zelf actief geworden als vrijwilliger bij een belangenorganisatie. 
Voor veel gedupeerden is het verkrijgen van financiële compensatie geen doel op zich, maar een 
middel om meer immateriële behoeften te bereiken. Zo zien DSB-gedupeerden financiële compensatie 
vaak als een manier om onzekerheid over de eigen toekomst weg te nemen of als een manier om 
erkenning of een gevoel van rechtvaardigheid te verkrijgen. Als gedupeerden de behoefte aan 
financiële compensatie wel uitdrukkelijk voorop zetten, is financiële compensatie voor hen een 
voorwaarde voor bestaanszekerheid.  

 

Procesbelangen 
Tijdens de interviews is met de gedupeerden gesproken over de ondernomen acties en het inschakelen 
van een belangenorganisatie en/of een rechtsbijstandverzekeraar. Hieruit kan een aantal behoeften 
van de DSB-gedupeerden worden afgeleid die zij hebben op hun weg naar een uitkomst toe.  
Gedupeerden hadden behoefte aan hulp en advies bij het aanpakken van hun financiële probleem. 
Verschillende gedupeerden hebben aangegeven niet te weten waar ze naartoe moeten bij 
betalingsproblemen. Benadeelden willen uitleg, vragen kunnen stellen en zijn op zoek naar iets of 
iemand die meedenkt over de oplossing van hun probleem. Een aantal gedupeerden geven in dit 
verband aan het prettig te vinden gehoord te worden en serieus genomen te worden door de 
rechtshulpverlener. Gerelateerd aan de hulp- en adviesbehoefte is de geuite behoefte aan informatie 
over de te volgen weg en het verdere proces. Gedupeerden willen zicht krijgen op het 
afwikkelingsproces in voor hen begrijpelijke taal.78 De behoefte aan hulp en advies en de behoefte aan 
informatie worden door alle benadeelden genoemd als reden om zich aan te sluiten bij een 
belangenorganisatie of een beroep te doen op hun rechtsbijstandverzekeraar. 
Enkele DSB-gedupeerden noemen ook de behoefte aan het oordeel van een rechter als onafhankelijke 
derde over de problematiek.  

 

Achterliggend gevoel: schaamte en zelfverwijt 
In de gesprekken met DSB-gedupeerden werden geregeld gevoelens van schaamte en/of zelfverwijt 
uitgesproken. Gedupeerden voelen zich dom of naïef en schamen zich ervoor dat ze in de financiële 
ellende terecht zijn gekomen. Het grote aantal DSB-gedupeerden stelde deze gedupeerden vaak 
gerust, en gaf een gevoel van opluchting, troost of bevestiging.79 Enkele door de gedupeerden geuite 
behoeften kunnen gerelateerd worden aan dit achterliggende gevoel van zelfverwijt en/of schaamte.  
Zo zou de behoefte aan erkenning (deels) voort kunnen komen uit gevoelens van schaamte en 
zelfverwijt. Een gedupeerde legt zelf het verband tussen de behoefte aan erkenning van het misleid 
zijn en haar gevoel van schaamte: ze geeft aan dat de beperkte erkenning die ze gekregen heeft, haar 
heeft doen beseffen dat de ontstane financiële situatie niet helemaal haar eigen schuld was en de 
schaamte heeft verminderd.80 Ook andere gedupeerden die aangeven met gevoelens van schaamte 
en/of zelfverwijt te worstelen, hebben de behoefte aan erkenning geuit.  
De sterk aanwezige behoefte aan informatie kan eveneens (deels) verklaard worden uit gevoelens van 
schaamte en zelfverwijt. Het gevoel van schaamte leidde er vaak toe dat gedupeerden hun financiële 

                                                           
78 De procesbelangen hulp en advies en informatie kunnen in het verlengde gezien worden van het eerder 
besproken uitkomstgerichte belang van een einde willen maken aan een onzekere situatie en willen weten waar 
men aan toe is. 
79 Meer over het onderdeel zijn van een collectief hierna in paragraaf 5.3. 
80 Zie nader paragraaf 3.5. 
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problemen niet met hun (naaste) omgeving deelden. Ze zijn dan afhankelijk van andere 
informatiebronnen en hulp en advies uit andere hoeken om hun financiële probleem aan te pakken. 
Enkele gedupeerden hebben dit ook zo verwoord.81  
 
Het bovenstaande leidt tot het volgende schematische overzicht van belangen: 
 
 

Uitkomstgerichte belangen 
(van materiële aard) 

 

Uitkomstgerichte belangen 
(van immateriële aard) 

Procesbelangen 

Financiële compensatie Einde aan onzekere situatie, 
weten waar men aan toe is 

Hulp en advies 

 Erkenning 
(van het misleid zijn en  

van het menselijk leed dat 
men heeft ondergaan;  
op zoek naar begrip/ 

rechtvaardigheid; 
door de schadeveroorzaker 

en/of de maatschappij) 

Informatie 

 Vergelding (t.o.v. schade-
veroorzaker/mede-
verantwoordelijken) 

Gehoord willen worden 
(door de 

schadeveroorzaker/ 
rechtshulpverlener) 

 Preventie  
(beëindigen misleidende 

praktijken, leren van fouten 
voor de toekomst) 

Serieus genomen willen 
worden (door de 

schadeveroorzaker/ 
rechtshulpverlener) 

 Helpen van andere 
gedupeerden, voor andere 

gedupeerden opkomen 

Oordeel van een rechter 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                           
81 Zie nader paragraaf 3.5 en paragraaf 3.9.2. 

Achterliggend gevoel: schaamte en zelfverwijt 
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5.3. In hoeverre ervaren benadeelden dat middels de collectieve afwikkeling van hun 

schade aan deze belangen tegemoet wordt gekomen? 
Tijdens de interviews hebben de DSB-gedupeerden hun ervaringen met het collectieve 
afwikkelingstraject gedeeld. Deze ervaringen hebben betrekking op de uitkomstgerichte en op de 
procesbelangen van gedupeerden.  
 

Ervaringen met uitkomstgerichte belangen 
Aan de gedupeerden is gevraagd of ze tevreden zijn over de bereikte uitkomst. Ten aanzien van zowel 
de materiële als de immateriële behoeften zijn de ervaringen wisselend.  
Zo is ongeveer de helft van de geïnterviewde DSB-gedupeerden niet tevreden over de bereikte 
uitkomst, omdat de verkregen financiële compensatie hen tegen valt en/of ze na een heel aantal jaren 
nog niet weten waar ze aan toe zijn. Deze gedupeerden geven ook aan dat belangenorganisatie/ 
rechtsbijstandverzekeraar maar weinig voor hen heeft bereikt. De andere helft is wel tevreden omdat 
ze compensatie hebben gekregen en/of er een oplossing is gekomen voor hun financiële probleem en 
de eigen situatie weer onder controle is. De lange duur van het hele afwikkelingstraject wordt door 
velen als negatief ervaren: de gedupeerden hebben immers de behoefte een einde te maken aan de 
onzekere (financiële) situatie. Verschillende gedupeerden ervaren ook de hoeveelheid werk die ze 
hebben verricht om te bezien of ze in aanmerking zouden komen voor compensatie (het opvragen en 
insturen van papieren aan de curatoren van DSB) als negatief, ook omdat dat hen uiteindelijk maar 
weinig heeft opgeleverd. 
Ten aanzien van de behoeftes aan vergelding en preventie zien we een soortgelijk beeld: op 
onderdelen is men wel tevreden, op onderdelen is men niet tevreden. 
De behoefte aan erkenning springt er in negatieve zin uit: hier wordt veelvuldig ontevredenheid over 
geuit door de DSB-gedupeerden. Er is geen erkenning van de misleiding door DSB, er is geen sorry 
gezegd, er is geen erkenning van het menselijk leed. In het verlengde daarvan geven verschillende 
gedupeerden aan het gevoel te hebben niet gehoord en niet serieus genomen te worden door (de 
curatoren van) DSB. Twee gedupeerden ervaren op onderdelen wel erkenning. Zo is in de maatschappij 
erkend dat bepaalde financiële producten misleidend waren voor consumenten; ook het feit dat er 
een compensatieregeling is gekomen, geeft voor een gedupeerde een gevoel van erkenning.  
 

Ervaringen met procesbelangen 
Ook omtrent de verkregen hulp, het verkregen advies en de verkregen informatie lopen de ervaringen 
van de geïnterviewde DSB-gedupeerden uiteen.  
Een heel aantal benadeelden is over het algemeen tevreden over de geboden hulp en advisering door 
de belangenorganisatie/rechtsbijstandverzekeraar: er werd actief opgetreden, gereageerd op vragen 
van benadeelden, er werd geluisterd en meegedacht. Gedupeerden voelen zich doorgaans gehoord en 
serieus genomen door de belangenorganisatie/rechtsbijstandverzekeraar. Verschillende gedupeerden 
geven aan dat de belangenorganisatie/rechtsbijstandverzekeraar ook ‘ontzorgd’: ze vinden het prettig 
niet meer alleen te staan in de oplossing van hun probleem.  
Sommige gedupeerden hebben ook minder goede ervaringen. Deze komen in de kern neer op het feit 
dat er weinig/geen ruimte is voor persoonlijk contact of een individuele oplossing buiten de collectieve 
regeling om, en op het feit dat niet is doorgepakt met een collectieve rechtszaak waarin de rechter zijn 
oordeel had kunnen geven.  
In hun behoefte aan informatie over het afwikkelingstraject zijn veel DSB-gedupeerden voorzien door 
de belangenorganisatie/rechtsbijstandverzekeraar: er werd antwoord gegeven op vragen, er werden 
nieuwsbrieven per e-mail verstuurd en informatiebijeenkomsten georganiseerd. Over de door de 
rechtsbijstandverzekeraar verschafte informatie zijn veel gedupeerden doorgaans tevreden. Ten 
aanzien van de door de belangenorganisatie verkregen informatie is er meer ontevredenheid geuit. 
Een veel gehoord kritiekpunt is dat de door de belangenorganisatie/rechtsbijstandverzekeraar 
gegeven informatie te formeel van aard en moeilijk te begrijpen was. Sommige gedupeerden ervaren 



 
 

64 
 

(soms mede ingegeven door gevoelens van schaamte) uiteindelijk op zichzelf aangewezen te zijn bij 
het uitstippelen van een route naar de oplossing van hun financiële probleem.82 
Bij de informatievoorziening door belangenorganisaties wordt verder nog genoemd dat informatie (na 
verloop van tijd) uitbleef, of vooral door de gedupeerden zelf werd gegenereerd en gebaseerd was op 
aannames en frustraties. Het gebrek aan informatie is soms voor een DSB-gedupeerde aanleiding 
geweest om zelf actief te worden bij een belangenorganisatie.  
Uit de gesprekken met DSB-gedupeerden blijkt tenslotte dat wanneer benadeelden slecht 
geïnformeerd worden over het afwikkelingstraject en de compensatieregeling, dit kan leiden tot 
onbegrip over de (al dan niet) verkregen compensatie in hun individuele situatie. Ook benoemen 
diverse gedupeerden tijdens het afwikkelingstraject geregeld angst te hebben ervaren door 
(dreig)brieven van (de curatoren van) DSB en het incassobureau. Deze angst kwam voort uit het feit 
dat hun financiële probleem deze gedupeerden boven het hoofd groeide: ze hadden geen grip en zicht 
meer op de situatie. Onwetendheid en een gebrek aan voor de gedupeerden toegankelijke en 
begrijpelijke informatie, lijken ook een bijdrage te hebben geleverd aan de ervaren gevoelens van 
angst.  
 

Extra dimensie: onderdeel zijn van een collectief 
Hetgeen aan de DSB-affaire een extra dimensie geeft, is het feit dat er veel gedupeerden zijn. Aan de 
geïnterviewde DSB-gedupeerden is gevraagd wat het onderdeel uitmaken van een collectief voor hen 
betekent en hoe ze dat ervaren hebben.   
Het feit dat veel mensen, met verschillende opleidingsniveaus, met DSB in zee zijn gegaan, bezorgde 
bijna alle geïnterviewde gedupeerden een gevoel van opluchting en bevestiging: ze zijn niet als enige 
zo dom of naïef geweest om in de DSB-praktijken te trappen. Vooral bij de gedupeerden die kampten 
met gevoelens van schaamte en/of zelfverwijt, bood dit gegeven troost.83  
Het feit dat er veel mensen benadeeld zijn, beïnvloedt de verwachtingen van de meeste gedupeerden. 
Deze gedupeerden menen dat het grote aantal gedupeerden kansen biedt: door de krachten te 
bundelen, kan men macht creëren. De verwachting die dan ook bij het merendeel van de gedupeerden 
leefde, is dat ze gehoord zouden worden door DSB en dat hun financiële probleem afgewikkeld zou 
worden door compensatie of genoegdoening.  
Een aantal DSB-gedupeerden is vervolgens teleurgesteld in de bereikte uitkomst en had meer 
compensatie verwacht. Enkelen concluderen in dit verband dat het bundelen van krachten niet goed 
van de grond is gekomen, al heeft het grote aantal gedupeerden wel aandacht gegenereerd voor de 
problematiek. Sommige DSB-gedupeerden ervaren dat vanwege het grote aantal gedupeerden alleen 
de ernstige gevallen serieus werden genomen, en dat er minder ruimte is voor individuele 
omstandigheden, omdat je maar één van de velen bent.  
Tenslotte maakt het onderdeel zijn van een collectief het mogelijk onderling te vergelijken. Sommige 
benadeelden doen dit dan ook: enkele gedupeerden vergeleken hun situatie en de bereikte oplossing 
met die van andere DSB-gedupeerden en begrepen niet goed waarom hun geval anders was 
afgewikkeld.  
    

5.4. Aandachtspunten voor de praktijk en suggesties voor vervolgonderzoek 
Al eerder is aangegeven dat de verkregen data zich er niet voor lenen om algemeen generaliseerbare 
uitspraken te doen.84 Wel geven ze inzicht in belangen die bij gedupeerden met financiële schade en 
een collectieve afwikkelingswijze daarvan kunnen spelen. Op basis van deze inzichten, gecombineerd 
met de opmerkingen en aanbevelingen van experts en de verbetersuggesties die DSB-gedupeerden 
zelf hebben aangedragen, kunnen enkele aandachtspunten voor de praktijk en suggesties voor 
vervolgonderzoek worden geformuleerd.  

                                                           
82 Zie nader paragraaf 3.5, paragraaf 3.9.2, en hierboven, paragraaf 5.2. 
83 Zie nader paragraaf 3.5.  
84 Zie paragraaf 1.3.3. en 3.1. 
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- Alle bij de afwikkeling van massaschade betrokken professionals moeten zich (meer) bewust 

zijn van het feit dat gedupeerden meer behoeften hebben dan enkel het verkrijgen van 
financiële compensatie. Vaak is het verkrijgen van financiële compensatie geen doel op zich, 
maar schuilen daar meer immateriële behoeften achter. Vooral de behoefte aan erkenning 
verdient aandacht. Uit dit onderzoek blijkt wederom dat erkenning – ook wanneer het gaat 
om benadeelden die primair financiële schade hebben geleden – een belangrijke behoefte van 
hen is. In de situaties waarin consumenten schade hebben geleden door ondeugdelijke 
financiële producten moet nagedacht worden over manieren om aan de behoefte aan 
erkenning (van het misleid zijn en het menselijk leed dat men vervolgens ondergaan heeft), 
tegemoet te komen. Beleidsmakers en rechtshulpverleners kunnen nadenken over en 
experimenteren met erkenningsmaatregelen. Zo zouden bijvoorbeeld in WCAM-schikkingen 
afspraken over excuses of andere erkenningsmaatregelen gemaakt kunnen worden. Ook 
kunnen de regels van de WCAM of de WCAM-zitting meer ingericht worden op niet-financiële 
behoeften van slachtoffers. Voor de wetenschap ligt hier eveneens een taak. We weten in het 
algemeen nog weinig over wat erkenning precies is, en in welke situaties en op welke wijzen 
slachtoffers erkenning ervaren. Door middel van het verrichten van wetenschappelijk 
onderzoek (zowel kwalitatief als kwantitatief van aard, eventueel naar aanleiding van 
experimenten op dit terrein in de praktijk85) kan hier meer kennis over vergaard worden, zodat 
meer en beter op deze behoefte van slachtoffers ingespeeld kan worden.  
 

- Een door de DSB-gedupeerden geuite wezenlijke behoefte is de behoefte aan informatie. 
Slachtoffers hebben in de context van een specifiek geval van massaschade allereerst behoefte 
aan betrouwbare en begrijpelijke informatie over wat er gebeurd is en over het proces dat 
vervolgens doorlopen wordt. Ze willen geïnformeerd worden over welke stappen zij kunnen 
of moeten zetten, en over wat een eventuele collectieve compensatieregeling inhoudt. Ten 
dele kan deze rol vervuld worden door de (ad hoc opgerichte) belangenorganisaties, al zal het 
voor gedupeerden soms lastig zijn om te beoordelen wat betrouwbare belangenorganisaties 
zijn.  
De DSB-gedupeerden uiten bovendien ook meer in het algemeen de behoefte aan informatie 
over de afwikkeling van een financieel probleem. Verschillende benadeelden hebben 
aangegeven zich alleen te voelen staan in de oplossing van hun financiële probleem, soms 
mede ingegeven door gevoelens van schaamte. Diverse gedupeerden opperen in dit verband 
een onafhankelijke (overheids)website, waarop ze door het doorlopen van een stappenplan 
weten hoe ze hun probleem kunnen aanpakken en waar ze zich kunnen melden. Het verdient 
aanbeveling deze suggestie nader te doordenken, zodat een onafhankelijke, toegankelijke 
informatiebron voor slachtoffers met financiële (massa)schade gewaarborgd zal zijn. Dit kan 
bijdragen aan de noodzakelijke ‘empowerment’ van benadeelden.  
 

- Een collectieve afwikkeling van een geval van massaschade brengt op diverse fronten extra 
uitdagingen met zich mee. Het feit dat er veel gedupeerden zijn die soortgelijke schade hebben 
geleden, beïnvloedt – zo lijkt het – de verwachtingen van benadeelden. Veel DSB-gedupeerden 
hebben de verwachting dat, nu er zovelen zijn die schade hebben geleden, de 
schadeveroorzaker en de samenleving niet om hen heen kunnen en er wel compensatie of 
genoegdoening móet komen. Het is goed voor alle bij de afwikkeling van massaschade 
betrokken professionals om zich bewust te zijn van deze verwachting bij slachtoffers en deze 
in goede banen te leiden en/of te temperen. Deze verwachting weerspiegelt ook op de 
rechtshulpverlener(s): de DSB-gedupeerden hadden blijkbaar verwacht dat de 
belangenorganisatie en rechtsbijstandverzekeraar meer voor hen zou kunnen bereiken qua 
inhoudelijke uitkomst. Belangrijk is dat belangenorganisaties en rechtsbijstandverzekeraars de 

                                                           
85 Zie bijvoorbeeld Hulst, Akkermans en Van Buschbach 2014. 
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verwachtingen van gedupeerden ‘managen’ en transparant zijn in wat ze wel en niet voor de 
gedupeerden kunnen bereiken en betekenen.86 Zo zullen ze ook duidelijk moeten zijn over wat 
een collectieve afwikkeling impliceert en in welke mate er ruimte is voor een individuele 
aanpak, het meewegen van individuele omstandigheden en persoonlijk contact. Ook op dat 
punt hebben de DSB-gedupeerden soms andere verwachtingen, zo blijkt uit dit onderzoek.  
Nu leert de huidige praktijk dat sommige (ad hoc opgerichte) belangenorganisaties meer 
gericht zijn op het commerciële belang van de oprichter dan op de belangen van benadeelde 
consumenten. Deze belangenorganisaties zullen juist gebruik of misbruik maken van de hoge 
of verkeerde verwachtingen van benadeelden teneinde de achterban zo groot mogelijk te 
maken en zo het eigen commerciële belang te dienen. De in het veld opgerichte claimcode87 
zou op dit punt een aanknopingspunt kunnen bieden om belangenorganisaties ertoe te 
bewegen meer aan ‘verwachtingenmanagement’ te doen.88 Wel is het dan van belang dat de 
claimcode meer draagkracht en naleving krijgt binnen de branche van belangenorganisaties 
en meer bekendheid krijgt onder benadeelde consumenten.89 Dit zou dan (eventueel samen 
met het voorzien van slachtoffers van massaschade van betrouwbare en begrijpelijke 
informatie, zie de aanbeveling hiervoor), kunnen bijdragen aan het waarborgen van belangen 
van benadeelden.  
 

- Het feit dat er meerdere benadeelden zijn, zorgt voor extra uitdagingen bij een collectieve 
afwikkeling van massaschade. Aan de andere kant kunnen de voordelen die een grote groep 
gedupeerden mee brengt, ook meer ingezet worden. Uit dit onderzoek komt naar voren dat 
het voor veel DSB-gedupeerden een gevoel van opluchting, troost of bevestiging gaf, dat ze 
niet de enige waren die met DSB in zee waren gegaan en in de financiële problemen terecht 
waren gekomen. Vanwege dit gegeven is het waardevol na te denken over hoe we dit gegeven 
meer positief kunnen inzetten, zowel in een online als in een offline omgeving. Vooral nu bij 
een aantal van deze DSB-gedupeerden schaamte een rol speelt, kan het waardevol zijn de 
gedupeerden hun ervaringen en leed te laten delen. Op deze wijze kan wellicht al deels in de 
immateriële behoeften van gedupeerden die uit dit onderzoek naar voren komen, worden 
voorzien. In het verlengde hiervan kunnen gedupeerden elkaar ook helpen bij het oplossen 
van hun financiële probleem en de daartoe te zetten stappen. De aanwezige experts tijdens 
de expertmeeting zagen vooral een rol voor de opererende belangenorganisaties om dit te 
faciliteren.90 Het verdient aanbeveling om na te gaan op welke manieren dit positieve aspect 
van de groepsaanpak (nog) meer (of beter) ondersteund kan worden.  
 

- In het kader van een collectieve afwikkeling van massaschade is er een verdeelsleutel nodig 
die bepaalt hoe het totaal beschikbare compensatiebedrag over individuele benadeelden 
verdeeld zal worden. De in de DSB-zaak ontwikkelde verdeelsleutel, of collectieve 
compensatieregeling, is erg complex. Het goed informeren en uitleg geven hierover is nodig 
om onbegrip bij benadeelden over de (al dan niet) verkregen compensatie te voorkomen, ook 
omdat (sommige) benadeelden onderling hun uitkomsten gaan vergelijken. Bovendien 

                                                           
86 Ter vergelijking is het artikel van Elbers e.a. dat verslag doet van kwalitatief onderzoek doet naar behoeften 
en ervaringen van letselschadeslachtoffers met betrekking tot hun belangenbehartigers interessant, Elbers e.a. 
2012. 
87 Te raadplegen via http://www.consumentenbond.nl/morello-bestanden/pdf-algemeen-
2013/compljuniclaimcodecomm2011.pdf 
88 De uitwerking van Principe III (De samenstelling, taak en werkwijze van het bestuur) onder punt 7 gaat in op 
de website die een belangenorganisatie in stand moet houden en de informatie die daarop vermeld moet 
worden. Deze uitwerking onder 7 biedt een concreet handvat om verder op het voorgestelde 
verwachtingenmanagement door de belangenorganisatie door te denken. Zie ook Van Doorn 2013, p. 555. 
89 Zie Bauw en Bruinen 2013. 
90 Zie paragraaf 4.3. Zie ook Van Doorn en Tzankova 2014, p. 125-128. 
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hebben de DSB-gedupeerden veel gegevens moeten opvragen en aanleveren91 (aan de 
curatoren van DSB) om te bezien of ze in aanmerking zouden komen voor (onderdelen van) de 
compensatieregeling. Naar aanleiding van de complexe compensatieregeling in de DSB-zaak, 
hebben enkele experts gedurende de expertmeeting gepleit voor een verdeelsleutel die 
eenvoudig en aan benadeelden uit te leggen is.  
Gelet op de hoeveelheid werk die aan de zijde van de benadeelden en aan de zijde van (de 
curatoren van) de schadeveroorzaker gemoeid is met de afwikkeling conform een complexe 
compensatieregeling en de tijd die dat kost, verdient het aanbeveling in de praktijk eens te 
experimenteren met meerdere, andersoortige verdeelsleutels. In Amerika heeft men in enkele 
massaschadezaken slachtoffers de mogelijkheid geboden om te kiezen krachtens welke 
verdeelsleutel zij hun schade willen afwikkelen. Slachtoffers kunnen kiezen voor een 
eenvoudige, snelle, maar meer globale verdeelsleutel die leidt tot een gemiddeld of vast 
compensatiebedrag, of voor een op het individuele geval toegespitste verdeelsleutel die leidt 
tot een compensatiebedrag dat aansluit bij de individuele omstandigheden.92 Kiest het 
slachtoffer voor de individueel toegespitste verdeelsleutel, dan zal hij uiteraard meer bewijs 
dienen aan te leveren, en zal de toekenning van het uiteindelijke compensatiebedrag meer tijd 
vergen. Wetenschappers kunnen de effecten (in termen van tijd, kosten en tevredenheid 
onder benadeelden) van het gebruik van dergelijke verdeelsleutels vervolgens onderzoeken 
en in kaart brengen.  
 

5.5. Tot slot 
Terugkijkend op het verloop van het onderzoek, volgt tot slot nog een laatste opmerking. In de 
beginfase van het onderzoek bleek het om verschillende redenen lastig om DSB-gedupeerden te 
bewegen tot deelname aan het onderzoeksproject. De ingeschakelde contactpersonen bij de 
verschillende belangenorganisaties gaven aan van gedupeerden terug te horen dat ze ‘DSB-moe’ 
waren en het dossier wilden afsluiten, zich schaamden voor hun DSB-verhaal en er liever niet over 
wilden praten of het belang van deelname aan het onderzoek niet zagen. De persoonlijke benadering 
en overtuigingskracht van de contactpersonen van SSP, SAR en PAL heeft ervoor gezorgd dat er 
uiteindelijk 17 DSB-gedupeerden bereid waren over hun behoeften en ervaringen te vertellen in het 
kader van een interview. 
 
Hoewel ook bij verschillende van deze 17 DSB-gedupeerden (of gedupeerde echtparen) schaamte voor 
de financiële ellende een rol speelde, zijn er 17 waardevolle en bruikbare verhalen opgetekend. De 
gastvrijheid waarmee de onderzoekers werden ontvangen en de openheid waarmee de DSB-
gedupeerden vervolgens vertelden over hun privé-situatie, hun ervaringen en hun gevoelens daarbij 
waren prettig en bewonderenswaardig. De bereidwilligheid en oprechtheid van deze gedupeerden 
moedigen aan om meer wetenschappelijk onderzoek (kwalitatief of kwantitatief van aard) te 
verrichten dat de waarborging van belangen van individuele benadeelden betrokken bij een geval van 
massaschade tot doel heeft.  
 
  

                                                           
91 Zoals definitieve belastingaanslagen, formulieren uit het Aanslag Belastingen Systeem van de belastingdienst, 
salarisstroken, verzekeringspolissen, bankafschriften uit een bepaalde periode en dergelijke.  
92 Mc Govern 2005, p. 1371-1372. Zie ook Van Doorn en De Bruijn 2013, p. 2861-2862. 
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Bijlage 1 Wervende tekst interviews 
 

 

 

Onderzoek naar ervaringen DSB-gedupeerden 

 

U bent gedupeerd door de handelswijze van de DSB-bank. U bent niet de enige: veel meer mensen 

hebben door het onzorgvuldig handelen van de DSB-bank schade geleden.  

Op het moment dat u ontdekte dat u schade heeft geleden of teveel geld heeft betaald aan de DSB-

bank, heeft u waarschijnlijk gezocht naar hulp. Misschien heeft u zich aangesloten bij een 

belangenorganisatie, heeft u contact opgenomen met een advocaat of uw rechtsbijstandverzekeraar. 

Inmiddels is er een collectieve compensatieregeling tot stand gekomen. Ook uw schade kan volgens 

deze regeling afgewikkeld worden.  

 

De belangen en behoeften van slachtoffers krijgen steeds meer aandacht in wetenschappelijk 

onderzoek. Voor onderzoek dat de Universiteit Tilburg op dit moment uitvoert, zijn uw ervaringen als 

DSB-gedupeerde erg waardevol. Karlijn van Doorn, docent en onderzoeker bij de Universiteit Tilburg, 

voert dit project uit. Ze wil graag met diverse DSB-gedupeerden spreken. Ook uw behoeften en 

ervaringen wil zij graag horen. Ze zal u daarvoor thuis opzoeken; wanneer u dat wenst, kan op een 

andere plaats worden afgesproken. De verschillende ervaringen van DSB-gedupeerden worden samen 

gebracht. Zo leren we wat slachtoffers belangrijk vinden wanneer hun schade door een collectieve 

compensatieregeling wordt afgewikkeld. De resultaten zullen gepubliceerd worden en leveren 

concrete punten op om de collectieve afwikkeling van schade in de toekomst te verbeteren.   

 

Uiteraard wordt er strikt vertrouwelijk met uw gegevens en de door u vertelde informatie omgegaan. 

Er zullen nooit namen en persoonlijke gegevens openbaar worden gemaakt en de resultaten van het 

onderzoek worden geanonimiseerd. 

 

Voor meer informatie kunt u een contact opnemen met Karlijn van Doorn, tel. 013-4662387 of 

C.J.M.vanDoorn@uvt.nl. 
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Bijlage 2 Topiclijst 
 

Introductie 

Achtergrond en doel onderzoek vertellen.  
Verzekeren dat gegevens vertrouwelijk behandeld worden. Bezwaar tegen opnemen gesprek? 

 
Persoonlijke gegevens 
Naam, geslacht, woonplaats 
Geboortedatum (leeftijd), geboorteplaats (nationaliteit) 
Leefsituatie (partner/kinderen) 
Woonsituatie 
Hoogst voltooide opleiding 
Werk (aard en omvang) 
Netto maandinkomen (aan de hand van inkomenskaart, vgl. onderzoek Huver e.a.) 
Eerdere ervaring met (juridische) procedure 
 

Feiten  
Ontstaan van schade 
Omvang geleden schade 
Juridische stappen/ondernomen acties 

Belangenorganisatie/rechtsbijstandsverzekeraar/andere betrokkenen  
Gemaakte kosten 

Kennis van compensatieregeling DSB. Al aangemeld? 
 

Pijler I: Motieven en verwachtingen  
Reden om juridische stappen te ondernemen 
 Financiële compensatie, erkenning/andere immateriële motieven  

Meest belangrijk? 
Reden om voor (deze) belangenorganisatie te kiezen 
 Media, zelf vastgesteld slecht product 

Evt. aangesloten bij meerdere belangenorganisaties, claimcode 
Verwachtingen ten aanzien van belangenorganisatie/rechtsbijstandverzekeraar  

Vertegenwoordiging, informatie, (juridische) hulp, contact/inspraak 
Verwachtingen ten aanzien van collectieve procedure/afwikkeling 
 
Verandering van behoeften en verwachtingen gedurende de tijd? 
 

Pijler II: Ervaringen  
Ten aanzien van een collectieve afwikkeling:  

Delen financiële en emotionele lasten (minder belastend, efficiënt, relatief snel) 
 Bereikte collectieve eindresultaat (gelijkheid, rechtvaardig, erkenning) 
 (Indien aanwezig: mondelinge behandeling WCAM)  
 Andere positieve/negatieve ervaringen? 
Ten aanzien van de vertegenwoordiging door belangenorganisatie/rechtsbijstandverzekeraar  

Adequate vertegenwoordiging, voldoende informatie en (juridische) hulp, voldoende  
meedenken/meebeslissen 
Andere positieve/negatieve ervaringen? 

Ervaringen met andere betrokkenen (professionals/slachtoffers) in het proces? 
 

Voorzien in behoeften?  
In hoeverre tevreden met hoe het gelopen is? 
 Financiële compensatie, collectief eindresultaat 
 Erkenning/andere immateriële motieven 
 Bijstand belangenorganisatie/rechtsbijstandverzekeraar 
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Knelpunten/verbeterpunten binnen collectieve afwikkeling  
Voortraject, belangenorganisaties 
WCAM-procedure  

 

Evaluatie en afronding 
Andere vragen/opmerkingen/suggesties 
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Bijlage 3 Interviewschema 
 

Introductie 

Voorstellen onderzoeker(s) 
 
Heel fijn dat u vandaag met ons wil praten, veel dank voor uw medewerking aan dit onderzoek.  
 
We zullen kort iets vertellen over de achtergrond van het onderzoek en het verloop van het interview.  
 
Uw ervaringen als DSB-gedupeerde zijn waardevol voor onderzoek dat de Universiteit Tilburg op dit 
moment uitvoert. U bent niet de enige die is gedupeerd door het handelen van de DSB-bank, veel mensen 
hebben schade geleden door de praktijken van deze bank. Voor de afwikkeling van deze schade is er dan 
ook een collectieve compensatieregeling tot stand gekomen. Ook uw schade kan volgens deze regeling 
afgewikkeld worden.  
Dit onderzoek heeft als doel de ervaringen van DSB-gedupeerden in kaart te brengen. Door het bundelen 
van ervaringen kunnen verbeterpunten worden opgesteld voor een collectieve afwikkeling van schade in 
de toekomst.  
 
Tijdens dit gesprek willen we meer weten over uw ervaringen als DSB-gedupeerde. Nadat we wat 
persoonlijke gegevens hebben doorgenomen, willen we het graag met u hebben over welke schade u 
gelden heeft, waarom u juridische stappen heeft ondernomen en hoe u dat beleefd heeft. Dit gesprek zal 
zo’n een à anderhalf uur duren. Met uw goedvinden nemen we dit gesprek graag op. Op deze manier 
kunnen wij straks zorgvuldig en nauwkeurig de verzamelde gegevens in kaart brengen. Natuurlijk wordt alle 
informatie vertrouwelijk behandeld en zal deze worden geanonimiseerd zodat deze niet meer herleidbaar 
is tot u als persoon.  
 
Hebt u op dit moment nog vragen?  
 
Laten we dan beginnen met het interview. 
 
Opnameapparatuur installeren 

 
 
Persoonlijke gegevens 
 
Onderzoeker vult de gegevens onder 1-3 zelf al in: 
 

1. Naam: 
2. Geslacht: man/vrouw 
3. Woonplaats: 

 
We beginnen met het in kaart brengen van een aantal persoonlijke gegevens. 
 

4. Wat is uw geboortedatum? 
5. Wat is uw geboorteplaats/nationaliteit? 

 
6. Wat is uw burgerlijke staat? 

- Gehuwd 
- Ongehuwd samenwonend 
- Ongehuwd 
- Gescheiden 
- Weduwe/weduwnaar 
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7. Hoe ziet uw huishouden eruit? 

- Woont samen met echtgeno(o)t(e)/partner/kinderen 
- Woont samen met echtgeno(o)t(e)/partner 
- Heeft duurzame relatie, maar woont niet samen met partner 
- Woont bij ouders 
- Alleenstaand 
-Anders, nl……… 
 

8. Wat is uw hoogst voltooide opleiding? 
 

9. Hebt u een betaalde baan? 
Zo ja, wat voor werk doet u en voor hoeveel uur in de week? 
 

10. Kunt u aangeven wat momenteel het netto-maandinkomen van uw huishouden is? 
(a/d hand van inkomenskaart onderzoek Akkermans) 

 
11. Hebt u al ervaring met een (juridische) procedure om een geschil op te lossen? 

geweest bij rechtshulpverlener (advocaat, mediator, rechtswinkel) of rechter 
 

 
 
U bent gedupeerd door de handelswijze van de DSB-bank. Daar willen we wat meer over weten. 
 

Feiten  
 

12. Kunt u aangeven welke schade u door de handelswijze van de DSB-bank heeft geleden?  
Aard en omvang schade 
 
 

13. Welke (juridische) actie heeft u vervolgens ondernomen? 
Belangenorganisatie/rechtsbijstandsverzekeraar/andere betrokkenen  
Gemaakte kosten 
 
 

14. Bent u op de hoogte van de compensatieregeling die voor DSB-gedupeerden is getroffen?  
Zo ja, hebt u zich aangemeld voor deze regeling? 
Zo ja, bent u halverwege oktober 2013 aanwezig geweest bij de behandeling van de DSB-zaak bij 
het gerechtshof Amsterdam? 
 
 
 

 
Pijler I: Motieven en verwachtingen  
 
Graag willen we nu wat meer weten over uw redenen voor het ondernemen van (juridische) actie. 
 

15. Kunt u wat vertellen over waarom u in actie bent gekomen? 
Alternatief: Om welke redenen hebt u besloten (juridische) stappen te zetten? 
Alternatief: Wat wilde u bereiken door (juridische) stappen te ondernemen? 

Uit eerder onderzoek blijkt: financiële compensatie, erkenning (door de wederpartij/eigen 
sociale omgeving), voorkomen dat een ander hetzelfde overkomt, wraak, willen weten wat er 
gebeurd is, inspraak hebben, behoefte aan vertegenwoordiging, informatie over hulp, 
informatie over procedure….  
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16. Welke reden/wat was voor u het meest belangrijk? 
 

 
17. Is de reden voor u om (juridische) actie te ondernemen gedurende de tijd hetzelfde gebleven of is 

daar verandering in gekomen?  
Alternatief: Vond u gedurende de tijd iets anders belangrijk(er) worden voor uw besluit om 
(juridische) actie te ondernemen? 
 

 
Indien de gedupeerde zich heeft aangesloten bij een belangenorganisatie: 

18. Waarom hebt u ervoor gekozen zich aan te sluiten bij een belangenorganisatie? 
Zelf vastgesteld slecht product, media 
 
 

19. Waarom hebt u voor deze belangenorganisatie gekozen? 
  Evt. aangesloten bij meerdere belangenorganisaties, claimcode 
 
 

20. Wat verwachtte u van de belangenorganisatie? 
Alternatief: Wat dacht u dat de belangenorganisatie voor u zou doen? 

Uit eerder onderzoek blijkt: vertegenwoordiging, inspraak hebben, informatie, (juridische) 
hulp, advies, contact. 
 

 
Indien de gedupeerde een rechtsbijstandverzekeraar heeft: 

21. Wat verwachtte u van de rechtsbijstandverzekeraar?  
Alternatief: Wat dacht u dat de rechtsbijstandverzekeraar voor u zou doen? 

Uit eerder onderzoek blijkt: vertegenwoordiging, inspraak hebben, informatie, (juridische) 
hulp, advies, contact. 
 

 

22. U bent niet de enige DSB-gedupeerde. Wat betekent het feit dat er meer mensen gedupeerd zijn 
door de DSB-bank, voor u? 

 
 

23. Bracht dit feit (niet de enige DSB-gedupeerde zijn) nog bepaalde verwachtingen met zich mee voor 
de afwikkeling van uw schade?  
Alternatief: Had u een bepaalde behandeling van uw schade verwacht nu u wist dat u niet de enige 
DSB-gedupeerde was? 
 

 
 

Pijler II: Ervaringen (doorvraag-vragen ten opzichte van pijler I, eventueel daar al aan de orde stellen) 
 

24. Kunt u wat vertellen over de manier waarop uw schade wordt afgewikkeld? 
Kunt u aangeven hoe u de manier waarop uw schade wordt afgehandeld, ervaart? 

  Indien aanwezig: behandeling bij Hof Amsterdam 
 
 

25. Hoe ervaart u het feit dat u niet de enige bent die schade heeft geleden door de handelswijze van 
de DSB-bank?  
Alternatief:  

Delen financiële en emotionele lasten (minder belastend, efficiënt, relatief snel) 
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  Erkenning (niet de enige die schade heeft geleden) 
  Bereikte collectieve eindresultaat (gelijkheid, rechtvaardig)  

 

26. Hoe ervaart u de bijstand van de belangenorganisatie en/of rechtsbijstandverzekeraar? 
Alternatief: Kunt u aangeven hoe u de manier waarop de belangenorganisatie waarbij u zich heeft 
aangesloten en/of de rechtsbijstandverzekeraar optreedt, ervaart? 

Adequate vertegenwoordiging, voldoende informatie en (juridische) hulp, voldoende  
meedenken/meebeslissen 
 
 

27. Hoe ervaart u/heeft u contacten met andere betrokkenen (professionals/slachtoffers) gedurende 
het traject ervaren? 
 
 
 

Voorzien in behoeften?  
 

28. In hoeverre bent u tevreden met hoe het (juridische) traject loopt/gelopen is? 
Alternatief: Heeft het (juridische) traject u opgeleverd wat u wilde bereiken? 

Financiële compensatie, collectief eindresultaat, erkenning/andere immateriële motieven, 
bijstand belangenorganisatie/rechtsbijstandverzekeraar (zie vraag 15) 
 
 

29. Wat zijn de grootste knelpunten (irritaties/frustraties) die u ervaart/hebt ervaren tijdens het traject 
ter afwikkeling van uw schade?  
Alternatief: Wat werkte voor u belemmerend tijdens het traject ter afwikkeling van uw schade? 
 
 

30. Hoe zou dat verbeterd/opgelost kunnen worden?  

 
 
 
Afronding 
 

Wij zijn aan het einde van het interview gekomen en hebben geen vragen meer.  
 
Hebt u nog vragen, opmerkingen of suggesties die wij kunnen meenemen in het kader van dit onderzoek? 
 
Wat vond u van dit interview? Kent u nog een DSB-gedupeerde die misschien ook bereid zou zijn zich door 
ons te laten interviewen? 
 
Uiteraard kunt u nog contact met mij opnemen wanneer u later nog iets te binnen schiet (overhandigen 
visitekaartje). 
 
We willen u nog een keer hartelijk danken voor uw deelname (overhandigen presentje). 
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Bijlage 4 Inkomenskaart 
 
Ontleend aan Huver e.a. 2007 

 
* Het inkomen van uw huishouden bestaat uit uw eigen inkomen plus dat van uw eventuele 
partner 
* Het inkomen van inwonende kinderen alleen meetellen als dit wordt afgedragen (kostgeld) 
* Wij bedoelen hier inkomen uit arbeid, uitkering en/of vermogen dat u per maand schoon in 
handen krijgt (dat is na aftrek van belastingen en premies) 
* Vakantiegeld niet meerekenen 
 

 

 

 Netto maandinkomen  Netto jaarinkomen 

1 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
10 
11 
12 
13 
14 
15 
16 
17 
18 
19 
20 
21 
22 
23 
24 

Minder dan 600 euro 
    601-800 euro 
  801-1000 euro 
1001-1200 euro 
1202-1400 euro 
1401-1600 euro 
1601-1800 euro 
1801-2000 euro 
2001-2200 euro 
2201-2400 euro 
2401-2600 euro 
2601-2800 euro 
2801-3000 euro 
3001-3200 euro 
3201-3400 euro 
3401-3600 euro 
3601-3800 euro 
3801-4000 euro 
4001-4200 euro 
4201-4400 euro 
4401-4600 euro 
4601-4800 euro 
4801-5000 euro 
> 5000 euro 

1 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
10 
11 
12 
13 
14 
15 
16 
17 
18 
19 
20 
21 
22 
23 
24 

Minder dan 7.200 euro 
7.201-9.600 euro 
9.601-12.000 euro 
12.001-14.400 euro 
14.401-16.800 euro 
16.801-19.200 euro 
19.201-21.600 euro 
21.601-24.000 euro 
24.001-26.400 euro 
26.401-28.800 euro 
28.800-31.200 euro 
31.201-33.600 euro 
33.601-36.000 euro 
36.001-38.400 euro 
38.401-40.800 euro 
40.801-43.200 euro 
43.201-45.600 euro 
45.601-48.000 euro 
48.001-50.400 euro 
50.401-52.800 euro 
52.801-55.200 euro 
55.201-57.600 euro 
57.601-60.000 euro 
> 60.000 euro 
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Bijlage 5 Index 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

 
 
 
 

1. Sociaal-demografische gegevens 
1.1. Naam 
1.2. Aangesloten bij belangenorganisatie/rechtsbijstandverzekeraar 
1.3. Woonplaats 
1.4. Geboortedatum 
1.5. Werk 
1.6. Woonsituatie/samenstelling huishouden 
1.7. Opleidingsniveau 
1.8. Inkomenspositie 
1.9. Eerdere juridische ervaring 
1.10 . Overig 

 
 2. Feiten 
2.1. Geleden schade en omvang 
2.2. Ondernomen actie/betrokken professionals 
2.3. Gemaakte kosten 
2.4. Verkregen compensatie, conform compensatieregeling 
2.5. Kennis/aanwezigheid WCAM-procedure 
2.6. Overig 

 
 3. Motieven 
3.1. Financiële motieven 
3.2. Immateriële motieven 
3.3. Volgorde van belangrijkheid 
3.4. Overig 

 
 

4. Verwachtingen en ervaringen belangenorganisatie 
4.1. Waarom aangesloten? 
4.2. Uitkomst 
4.3. Informatie 
4.4. Advies/hulp 
4.5. Waardige bejegening 
4.6. Overige ervaringen 

 
 

 
5. Verwachtingen en ervaringen rechtsbijstandverzekeraar 

5.1. Uitkomst 
5.2. Informatie 
5.3. Advies/hulp 
5.4. Waardige bejegening 
5.5. Overige ervaringen 

 
 

 6. Verwachtingen en ervaringen schadeafwikkelingstraject 
6.1 Uitkomst 
6.2 Schaamte/zelfverwijt 
6.3 Angst 
6.4 Waardige bejegening 
6.5 Duur traject 
6.6 Communicatie, gehoord willen worden 
6.7 Informatie 
6.8 Overige ervaringen 
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7. Onderdeel collectief 
7.1. Betekenis van onderdeel zijn van collectief 
7.2. Verwachtingen van en ervaringen met onderdeel zijn van collectief 
7.3. Overig 

 
 
 

 

8. Voorzien in behoeften 
8.1. Motieven bereikt, tevredenheid 
8.2. Irritaties/frustraties/knelpunten 
8.3. Suggesties ter verbetering/oplossingen 
8.4. Overig 

 
 
 

 

 
9. Andere belangrijke onderwerpen 
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Bijlage 6 Aanwezige experts 
 

 

Karin Ammerlaan (Freelance onderzoeker) 

Janneke Bockwinkel (Rechter, Rechtbank Den Haag) 

Annemarie ten Boom (Onderzoeker, WODC) 

Wynand Brants (Beleidsmedewerker, Ministerie van Veiligheid en Justitie) 

Fred Broens (Senior jurist civiel, Stichting Achmea Rechtsbijstand) 

Janet van de Bunt (Onderzoeker, Universiteit Leiden) 

Daan Glass (Rechter, Rechtbank Den Haag) 

Gilles Hooft Graafland (Adviseur, Barents Krans Advocaten) 

Bregje Krijnen (Advocaat, Udink en De Jong Advocaten) 

Koos Peters (Beleidsmedewerker, Consumentenbond) 

Ianika Tzankova (Hoogleraar, Universiteit Tilburg) 

 

Charles Dybus (onderzoeksassistent, Universiteit Tilburg) 

Eva Martens (onderzoeksassistent, Universiteit Tilburg) 

Tim Wijgergans (onderzoeksassistent, Universiteit Tilburg) 
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Bijlage 7 Programma expertmeeting 
 

Naam 

Adres 

Postcode Plaats 

 

Geachte heer/mevrouw….., beste……. 

 

Afgelopen najaar heeft u aangegeven aanwezig te zullen zijn bij de expertmeeting die plaats 

vindt in het kader van het onderzoeksproject waarin belangen die benadeelden hebben bij een 

collectieve afwikkeling van hun schade in kaart zijn gebracht. Hartelijk dank voor uw positieve 

reactie! 

De expertmeeting vindt plaats op vrijdag 6 maart 2015 van 13.30-17.00 uur bij BarentsKrans 

Advocaten en notarissen te Den Haag. Bijgevoegd treft u een routebeschrijving naar het 

kantoor en een nabij gelegen parkeergarage aan. Bij binnenkomst kunt u zich melden bij de 

receptie.  

Tijdens deze expertmeeting zullen de resultaten van een empirische, kwalitatieve studie, mede 

gefinancierd door de Stichting Onderzoek Collectieve Acties, besproken worden. De 

empirische studie is verricht in de DSB-affaire. Met enkele DSB-gedupeerden heb ik 

diepgaand kunnen spreken over hun behoeften, verwachtingen en ervaringen in het kader van 

het collectieve afwikkelingstraject in de DSB-zaak. 

De analyse van deze data heeft waardevolle en nieuwe informatie opgeleverd. Gedurende de 

expertmeeting zullen we hier met een groep van experts nader over spreken en op reflecteren. 

 

Het programma van de middag ziet er als volgt uit: 

 

13.30 - 13.45 uur Inloop  

13.45 - 13.55 uur Opening  

13.55 – 14.15 uur De DSB-gedupeerden aan het woord 

Presentatie uitkomsten empirische studie 

14.15 – 15.15 uur Plenaire reflectie op de data 

   Wat wordt herkend, wat is nieuw, wat mist? 

15.15 - 15.30 uur Pauze 

15.30 – 16.30 uur Paneldiscussie naar aanleiding van de data  

Praktische aanbevelingen en juridische implicaties 

16.30 uur  Afsluiting en borrel 
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Het belooft een interessante middag te worden! Ongeveer een week voorafgaand aan de 

expertmeeting krijgt u ter voorbereiding per e-mail een A4-tje toegestuurd met belangrijke 

uitkomsten van het onderzoek. 

Mocht u nog vragen hebben, dan kunt u met mij contact opnemen via e-mail, 

C.J.M.vanDoorn@uvt.nl of telefonisch, 013-4662387.  

Graag tot vrijdag 6 maart aanstaande! 

 

Vriendelijke groeten,  

mede namens Ianika Tzankova, 

 

Karlijn van Doorn  

  

mailto:C.J.M.vanDoorn@uvt.nl
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Over de auteur 

 

Mr. C.J.M. (Karlijn) van Doorn is als docent en onderzoeker verbonden aan de juridische faculteit van 

de Universiteit Tilburg, in het bijzonder aan het departement privaatrecht. Haar expertise ligt op het 

terrein van het verbintenissenrecht, meer in het bijzonder op het terrein van de afwikkeling van 

massaschade. Ze geeft zowel in de bachelorfase als in de masterfase onderwijs over deze 

rechtsgebieden en heeft op deze terreinen diverse publicaties op haar naam staan. Daarnaast is ze 

vaste medewerker van het Tijdschrift voor Consumentenrecht en auteur voor de Losbladige Groene 

Kluwer Bijzondere Overeenkomsten 

Het centrale thema in haar onderzoek is de positie van individuele benadeelden bij een collectieve 

afwikkeling van massaschade. Karlijn neemt het belangenperspectief van de benadeelden hierbij als 

vertrekpunt. Ze onderzoekt hoe massaschade op collectieve wijze kan worden afgewikkeld, terwijl 

tegelijkertijd de belangen van individuele benadeelden voldoende worden gewaarborgd. 

Zie voor meer informatie: http://www.tilburguniversity.edu/webwijs/show/?uid=c.j.m.vandoorn.  
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