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JAARLIJKSE VERANTWOORDING OP HOOFDLIJNEN OP HET UITGEOEFEND TOEZICHT 
 

STICHTING ONDERZOEK MARKTINFORMATIE 
 

2021 
 
 
Verslag d.d. 19 december 2022 
Toezichtsverslag ex art. 305a BW lid 2 sub d onder 3 
 
 
Inleiding 
 
1. Stichting Onderzoek Marktinformatie (‘SOMI’ of de ‘Stichting’) is opgericht op 31 mei 

2016. De Stichting heeft sinds haar oprichting het verslag van haar werkzaamheden 
steeds opgenomen in haar nieuwsbrieven, die op haar site werden geplaatst. De site van 
de Stichting was bij oprichting www.kenniscentrumvastgoedfinanciering.nl en is met de 
aankoop van de domeinnaam www.somi.nl naar laatstgenoemd domein verplaatst. 
Beide websites worden hierna ieder voor zich en beiden gezamenlijk aangeduid als de 
‘Site’ van de Stichting. 

 
2. SOMI onderschrijft de best practice bepalingen van claimcodes voor organisaties die 

zich inzetten voor collectieve belangenbehartiging. Ten tijde van oprichting van de 
Stichting betrof dat de Claimcode 2011, thans de Claimcode 2019, hierna worden deze 
claimcodes zoals deze van tijd tot tijd – geheel of gedeeltelijk – op de activiteiten van de 
Stichting betrekking hebben gehad, en zoals zij van tijd tot tijd zijn gewijzigd, aangeduid 
als de ‘Claimcode’.  

 
3. SOMI is een non-profit stichting naar Nederlands recht, opgericht voor het signaleren en 

beïnvloeden van vraagstukken van maatschappelijk belang. De Stichting richt zich ons op 
het functioneren van markten op het gebied van privacy, ouderen, huisvesting en zorg. 
SOMI staat open voor initiatieven van derden, maar zet zich op dit moment in het 
bijzonder in voor de bescherming van de grondrechten van consumenten en 
minderjarigen die gebruikmaken van onlinediensten. 

 
4. De Stichting handelt in het collectieve belang van de (rechts)personen ten behoeve van 

wie zij krachtens haar statutaire doelstelling optreedt. Uit de statutaire doelstelling, de 
feitelijke werkzaamheden en de governance van de Stichting blijkt dat de Stichting en de 
aan de Stichting verbonden bestuurders geen winstoogmerk hebben bij de uitoefening 
van de stichtingsactiviteiten. 
 

5. De governance van de Stichting is vastgelegd in de statuten. De Raad van Toezicht heeft 
tot taak om toezicht te houden op het beleid van de het bestuur en de algemene gang 
van zaken in de Stichting en staat het bestuur met raad ter zijde. Bij de vervulling van 
zijn taak richten de Raad van Toezicht en zijn individuele leden zich naar het belang van 
de Stichting en de door haar vertegenwoordigde personen. 
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6. Op de datum van vaststelling van deze jaarlijkse verantwoording op hoofdlijnen op het 
uitgeoefend toezicht waren de leden van de Raad van Toezicht van de Stichting: 
Wijnand Prins, Sergei Purewal en Menno Weij (hierna ieder voor zich en allen 
gezamenlijk; de 'Toezichthouders'). De samenstelling van de Raad van Toezicht van de 
Stichting is laatstelijk gewijzigd per 14 november 2022. 

 
7. Via dit verslag op toezicht op hoofdlijnen op het uitgeoefend toezicht geven de 

Toezichthouders een jaarlijkse verantwoording, voor zover deze al niet is opgenomen in 
de nieuwsbrieven van de Stichting met betrekking tot het jaar 2021 (de 
‘Nieuwsbrieven’) met alle documenten of informatie waarnaar deze door middel van 
links of bijlagen verwijzen, die daar onverbrekelijk deel van uitmaken en die vervolgens 
binnen acht dagen na vaststelling door de Bestuurders op de Site zijn geplaatst. Dit 
toezichtsverslag, tezamen met de Nieuwsbrieven, wordt hierna met ieder onderdeel 
daarvan en als geheel ook aangeduid als het ‘Toezichtsverslag’. 

 
 
Gebeurtenissen in 2021 
 
8. Gedurende heel 2021 werden een groot aantal voorstellen aan en van externe 

procesfinanciers beoordeeld voor financiering van de TikTok-actie. De gesprekken 
daarover leidden in 2021 steeds tot een afwijzing van voorstellen vanwege: 

a. Conflict of interests (met name bij procesfinanciers in Nederland) 
b. Te grote inmenging in het beleid van SOMI (met name met betrekking tot 

beslissingen over schikkingen of voortzettingen van procedures) 
c. Onbekendheid met WAMCA-procedures in Nederland (veel procesfinanciers 

meldden zich meer om voorgelicht te worden dan om procesfinanciering te 
bespreken) 

d. Te hoge fees (met name ook in het geval van het vroeg afbreken van 
procedures of een wanverhouding tussen de omvang en reikwijdte van de 
geboden financiering enerzijds, en het beoogde beslag op de totale (eind-) 
uitkering anderzijds. 
 

9. Op 31 mei 2021 zijn laatstelijk de geldende statuten van de Stichting (de 'Statuten') 
gewijzigd. De Toezichthouders hebben zich uitgesproken over het voornemen tot het 
wijzigen van de Statuten, hebben geconstateerd dat deze voldoen aan toepasselijke 
wet- en regelgeving en hebben daar hun goedkeuring voor verleend. SOMI is statutair 
gevestigd in de gemeente Haarlemmermeer en is aldaar ingeschreven in het register van 
de Kamer van Koophandel onder nummer 66169208. Zie de Site voor alle actuele 
contactinformatie en registratiegegevens.  
 

10. Met de hiervoor bedoelde statutenwijziging zijn er wijzigingen in het bestuur 
doorgevoerd, zakelijk weergegeven om te waarborgen dat het bestuur en de raad van 
toezicht uitsluitend bestonden uit natuurlijke personen met gezamenlijk beschouwd 
voldoende expertise en ervaring voor het uitoefenen en waarborgen van de lopende en 
voorgenomen activiteiten. De Toezichthouders hebben zich er van verzekerd dat het 
resultaat en de wijze van totstandkoming en uitvoering van deze wisselingen voldoen 
aan de geldende wet- en regelgeving. 
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11. Op 31 mei 2021 is Wijnand Prins toegetreden als Toezichthouder. De heer Prins is 

onderwijsprofessional en maatschappelijk zeer betrokken. Hij is begaan met het welzijn 
van jongeren, onder andere in het kader van hun positionering op de arbeidsmarkt. De 
heer Prins zet zich actief in voor de ontwikkeling van het (hoger) beroepsonderwijs 
(HBO/MBO/ROC). Hij is initiatiefnemer van verschillende projecten en adviseert het 
bestuur van diverse organisaties met betrekking tot beroepseducatie. De heer Prins is 
betrokken (geweest) bij verschillende stichtingen als oprichter, voorzitter, bestuurslid of 
adviseur. Op dit moment is hij onder andere directeur-bestuurder van de Stichting 
Kwalificatiekamer en adviseur beroepseducatie bij de Nederlandse belangenvereniging 
van Professionele Organizers. 

 
12. Op 31 mei 2021 is Cor Wijtvliet toegetreden als Toezichthouder. De heer Wijtvliet is 

analytisch expert op financieel gebied. Hij heeft zich de afgelopen 36 jaar met name 
beziggehouden met advisering en onderzoeken in de financiële sector, waaronder sinds 
2000 met betrekking tot thema's in het sociale en economische domein. Dergelijke 
onderzoek heeft hij onder andere 11 jaar lang gedaan voor Van Lanschot Bankiers. Op 
dit moment heeft hij een eigen onderzoeksbureau dat diensten verleent aan kleine en 
middelgrote bedrijven in de financiële sector, zoals ER Capital Rotterdam en IEX 
Amsterdam. De heer Wijtvliet is sinds de oprichting betrokken bij SOMI. Hij publiceert 
regelmatig over de zaken van SOMI in blogs en nieuwsbrieven. 

 
13. Op 1 september 2021 is Menno Weij toegetreden als Toezichthouder. De heer Weij is 

privacyjurist met bijna 25 jaar werkervaring. Hij is sinds 2018 partner Tech & Privacy Law 
bij BDO Legal. Voor die tijd was hij 20 jaar lang advocaat, met specialisatie in 
technologie, IT en privacyrecht, waaronder bij Baker & McKenzie. De heer Weij is 
medeoprichter van IncPlus (een incubator voor startups) en de legal-tech startup 
DocBldr/VraagHugo. Hij is redactielid van het "Tijdschrift voor Internetrecht" en 
bestuurslid van de Nederlandse Vereniging voor Informatietechnologie en Recht. 
Daarnaast is de heer Weij ambassadeur bij de Dutch Startup Association en commissaris 
bij het Security of Things Fund. De heer Weij publiceert zeer regelmatig over technologie 
en privacy en is een vaste gast bij BNR Nieuwsradio. 

 
14. De Raad van Toezicht merkt op dat zich voorafgaande aan het vaststellen van dit 

Toezichtsverslag een wisseling heeft voorgedaan in de Raad van Toezicht en in de Raad 
van Bestuur. De heer Cor Wijtvliet is op 14 november 2022 van de Raad van Toezicht 
overgestapt naar de Raad van Bestuur. De Raad van Toezicht ziet daarin geen 
problemen en wenst de heer Wijtvliet veel succes in zijn nieuwe rol. 

 
15. Op 14 november 2022 heeft de heer Sergei Purewal de plek van de heer Wijtvliet 

overgenomen in de Raad van Toezicht. is advocaat met aanzienlijke nationale en 
internationale ervaring op het gebied van complexe geschilbeslechting (ADR) en 
gerechtelijke  procedures. Hij is lid van de balie in Engeland en Wales. De heer Purewal 
heeft gewerkt voor internationale advocatenkantoren, waaronder Dentons en 
Eversheds. Daarnaast heeft hij gewerkt voor wereldwijd opererende procesfinanciers, 
waaronder Burford Capital in het Verenigd Koninkrijk, en vanuit die rol veel financiële 
kennis en ervaring, alsmede ervaring in het beheersen van procesrisico’s. De heer 
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Purewal is momenteel financieel bestuurslid van de Stichting Emission Claim, één van de 
belangenorganisaties die zich inzet voor het verkrijgen van schadevergoeding voor 
consumenten die dieselvoertuigen met zogenaamde sjoemelsoftware hebben gekocht of 
geleased. Ook is hij voorzitter van de raad van toezicht van de Stichting Right to 
Consumer Justice, een belangenorganisatie die tegen Apple procedeert over 
schadevergoeding voor Nederlandse ontwikkelaars van mobiele apps die zijn benadeeld 
door mededingings-overtredingen door Apple. Daarnaast is de heer Purewal directeur 
van het adviesbureau Pure Equitas, dat ondersteunt in het vinden van toegang tot het 
recht.  

 
16. Gedurende heel 2021 werden er voorstellen in bestudering genomen voor de 

uitbreiding van de acties van SOMI voor collectieven van consumenten; deels op 
instigatie van Bestuurders, deels vanwege verzoeken van buiten de Stichting. De 
uitbreidingen hadden betrekking op AVG-problematiek, maar ook op verschillende 
overige rechtsgebieden, deels financieel, deels ideëel gemotiveerd. Besloten werd: 

 
a. De actie tegen TikTok focus en voorrang in prioriteit te geven; 
b. De SOMI app verder te ontwikkelen ten dienste van de TikTok campagne; 
c. Overige AVG-acties tijdelijk op te schorten of te beperken in intensiteit; 
d. Voorlopig geen andersoortige campagnes in behandeling te nemen totdat 

uitbreiding van de capaciteit zulks op verantwoorde wijze mogelijk maakt. 
 

17. In 2021 hebben de Toezichthouders samenwerkingen geïnitieerd voor buitenlandse 
studenten op het gebied van GDPR-toepassingen. Daarnaast werden de mogelijkheden 
onderzocht voor het afsluiten van een bestuurdersaansprakelijkheidsverzekering voor 
Bestuurders van SOMI. Dit is vanwege de activiteiten van SOMI tot op heden nog niet 
mogelijk gebleken tegen acceptabele (standaard) voorwaarden. 

 
 
 
Vergoedingen 
 
18. Als (voormalig) lid van de Raad van Toezicht van de Stichting heeft de heer Huijnk een 

reiskostenvergoeding van EUR 0,19 per km. en een lunchvergoeding van EUR 25,-- 
ontvangen voor het bijwonen van de bijeenkomsten van Toezichthouders. 
 

19. In 2021 heeft de heer Prins voor zijn werkzaamheden voor SOMI maandelijks 8 uur werk 
gedeclareerd a EUR 75,-/uur, zonder declaratie van reis- of onkosten. 

 
20. In 2021 heeft de heer Wijtvliet een vergoeding van EUR 75,-/uur gedeclareerd voor het 

schrijven van publicaties en het bijwonen van vergaderingen. De heer Wijtvliet heeft 
daar nooit meer dan 10 uur per maand voor in rekening gebracht en heeft ook geen 
onkosten of reiskosten gedeclareerd. 

 
21. De heer Weij heeft in 2021 geen inkomsten of onkostenvergoedingen ontvangen voor 

zijn werk voor SOMI. 
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Afsluiting 

 
22. De Toezichthouders hadden in 2021 in wisselende samenstelling wekelijks overleg in of 

vanuit Arnhem en maandelijks overleg in of vanuit Badhoevedorp of Amstelveen, 
gedeeltelijk in persoon en deels via videoverbindingen, waar nodig in het bijzijn van de 
Bestuurders en bijgestaan door de campagneleiders, juristen en adviseurs van de 
Stichting. Waar er sprake was van een (potentieel) belangenconflict vanwege de 
financiering van SOMI door (vennootschappen van) de heer Franke, heeft de 
beraadslaging en besluitvorming daarover steeds buiten aanwezigheid van de heer 
Franke plaatsgevonden. 
  

23. De Raad van Toezicht heeft al met al een goed beeld van het door het Bestuur gevoerde 
beleid in 2021 en is daarover steeds goed geïnformeerd door het Bestuur. Hij stelt vast 
dat de zaak tegen TikTok met veel voortvarendheid en zorgvuldigheid is opgepakt en 
uitgevoerd, terwijl het Bestuur ondertussen ook een heleboel ander onderzoek heeft 
gedaan en veel tijd heeft gestoken in het op orde brengen en houden van de 
governance van de Stichting en in het onderzoeken van de mogelijkheden voor (externe 
of interne) financiering van de Stichting. De Raad van Toezicht vindt dat prijzenswaardig. 
Ook stelt de Raad van Toezicht vast dat het Bestuur veel heeft ondernomen om 
samenwerkingen op te zoeken met verschillende andere partijen, om zo op de meest 
effectieve wijze haar statutaire doelstellingen na te streven en de belangen van de door 
haar vertegenwoordigde achterban te behartigen. Ten slotte stelt de Raad van Toezicht 
vast dat de Stichting over voldoende financiële middelen beschikt om de procedure 
tegen TikTok voort te zetten en af te ronden, en om daarnaast haar overige activiteiten 
(zij het op een lager pitje) te blijven uitvoeren, mede dankzij de financiële en 
persoonlijke bijdrage van de heer Franke.    
 

24. De Raad van Toezicht spreekt dan ook zijn volste vertrouwen uit in het Bestuur van de 
Stichting. 

 
De Raad van Toezicht 
 
Wijnand Prins 
Menno Wei 
Sergei Purewal 


