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Afscheid van Wabeke
Vorige week hebben we afscheid genomen 

van de Ombudsman Financiële Dienstverle-

ning. Na een periode van ruim tien jaar gaat 

Jan Wolter Wabeke zijn werkzame leven 

voortzetten bij het gerechtshof in Den Haag. 

We zien terug op een zeer markante man in 

een bepaald markante periode. 

Ik zat een klein jaar bij de NVA toen het 

bestuur van het Klachteninstituut Verzeke-

ringen werd verblijd met de boodschap van 

zijn voorzitter, staatsraad en oud-staatsse-

cretaris Aad Kosto, dat er een opvolger was 

gevonden voor de ombudsmannen leven en 

schade, de heren Job de Ruijter en Hans van 

Londen. Het SKV was in juni 1999 opgericht 

met als doel een (van het Verbond van Verze-

keraars) onafhan-

kelijk klachteninsti-

tuut te zijn. Ook de 

NVA en de NBVA 

sloten zich aan bij 

dit instituut en 

daarmee waren hun 

leden eveneens 

onderworpen aan de bemiddeling door de 

Ombudsman en de uitspraken van de Raad 

van Toezicht.

En toen, op 1 januari 2001, was er Jan Wolter. 

Hij werd niet alleen de Ombudsman, maar 

tegelijk de directeur van het SKV. Wij verga-

derden als bestuur zo’n vier keer per jaar en 

spraken dan over het verloop van de klach-

ten en de organisatie van het instituut. Met 

de inhoud bemoeiden wij ons nooit. Al gauw 

leerden we de voormalige hoofdo!  cier van 

Justitie beter kennen. Zijn concept-jaarver-

slag gaf steevast aanleiding tot discussie. 

Zoals Jan Wolter bij zijn afscheid zei: hij had 

de neiging om zaken stevig voor te stellen en 

‘uitdagende’ uitspraken te doen. Als verte-

genwoordiger van de NVA ben ik vaak van 

leer getrokken tegen zijn ongezouten uitla-

tingen over het intermediair. Maar de 

Ombudsman is onafhankelijk en meende te 

mogen zeggen wat hij wil. 

In 2006 is Ki" d opgericht, het Klachteninsti-

tuut voor de " nanciële dienstverlening. Ki" d 

was het resultaat van een onderzoek van de 

werkgroep Klachten in het Platform Financi-

ele Dienstverlening, waarin de AFM de 

komst van de Wfd voorbereidde. De werk-

groep stond onder leiding van Jan Wolter. 

Zijn advies was om de bestaande klachtenin-

stanties, het SKV, de SGC en de klachtenpoot 

van het DSI, onder één dak te brengen. Dat 

was geen eenvoudige klus. Maar uiteindelijk 

werd Ki" d in april 2007 operationeel.

Jan Wolter Wabeke werd de Ombudsman 

(daarnaast kwamen er Geschillencommis-

sies en later een commissie van Beroep) en 

hij kreeg een belangrijke rol in de a$ aire 

beleggingsverzekeringen. Daarmee was hij 

nadrukkelijk en langdurig in beeld. In april 

2008 kwam hij met een oordeel over een in 

zijn ogen redelijke kostennorm bij beleg-

gingsverzekeringen. De ‘Wabeke-norm’ is 

voor altijd aan zijn naam verbonden. 

Wabeke had uitgesproken oordelen over wat 

er in zijn ogen allemaal mis was in onze 

bedrijfstak. Die uitte hij vaak ongenuan-

ceerd. En dat riep natuurlijk reacties op. De 

balans opmakend, moet ik echter erkennen 

dat hij er niet altijd naast zat. Maar we wil-

den het niet horen. Hij had wel degelijk oog 

voor goed functionerende dienstverleners en 

sprak daar positief over. Hoge bomen vangen 

veel wind. Zo ook Jan Wolter Wabeke. Ik heb 

vaak gedacht dat hem dat alleen maar ster-

ker maakte. Hij werd een onmiskenbare 

autoriteit.

Bij zijn afscheid sprak Rob Groenemeijer 

over het ambt van Ombudsman dat Jan Wol-

ter met zijn invulling had geschapen. Een 

ambt, dat is niet niks! Ik sluit mij graag bij de 

woorden van Rob aan. Welke discussies wij 

door de jaren ook gehad hebben, ons houdt 

niet verdeeld dat hij een bevlogen Ombuds-

man was. Zijn uitlatingen niet ten spijt. We 

zullen hem zeker missen.

“Hoge bomen vangen veel wind, 
maar Jan Wolter werd een 
onmiskenbare autoriteit”


