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The Knowledge illusion Fernbach/Sloman





Procederen of schikken? (Philps, MvO 2017)

‘Always remember, however sure you are that you could easily win, that there
would not be a war if the other man did not think he also had a chance’’ (Churchill)

‘The central puzzle about war, and also the main reason we study it, is that wars 
are costly but nonetheless recur.’



Aanname

Uitgangspunt bij zuiver rationeel handelende pp.:

1. procedure is kostbaar;

2. Geen doel op zichzelf, maar een middel om een ander doel te bereiken

3. Voorspelbaar onvoorspelbaar (met gelijke info. zouden zuiver rationeel 
redenerende pp. het eens over kansen en kosten in een procedure moeten zijn).





Rationele overwegingen:

1. Ondeelbaarheid van het onderwerp van het conflict (bij commerciële partijen niet vaak);

2. Ongelijkheid informatie en rationeel die achter te houden;

3. Vraag of andere een schikking na zal komen;

4. Verwachte baten wegen tegen de kosten op plus kosten.



Verwachte baten wegen op tegen kosten

Niet altijd voldoende argument

A en B geschil over betaling 100.000 Als A wint moet B 100.000 betalen, als A verliest niets. Kans dat 
A wint is 50%. Kosten procedure is 25.000 voor beide pp. 

Als A en B risiconeutraal zijn (niet bereid premie voor zekerheid of risico) zou A procederen (kans op 
winst: 0,5 x 100.000 =) 50.000 – 25.000 =  25.000 (baten/kosten) Bij een aanbod van B boven 25.000 
is het voor A rationeel om te schikken.

Bij B ligt het anders: (kans op verlies: (0,5x100.000=) 50.000 +25.000 (kosten) = 75.000. Alles onder 
75.000 maakt het rationeel voor B om te schikken.  

Rationeel zou er voor pp. dan een ruimte moeten zijn om te schikken tussen (75.000-25.000=) 
50.000)





Irrationele argumenten

Twee systemen en valkuilen

a. Systeem 1: automatisch intuïtieve oordeelsvorming (‘associative machine’). De processen van 
Systeem 1 verlopen moeiteloos. Systeem 1 stelt ons in staat om adequaat te reageren op 
omstandigheden zonder dat wij er bewust bij stil hoeven te staan.



Irrationele argumenten

Systeem 2: denken waarvoor wij aan het werk moeten, kost energie, 
het zou systeem 1 moet controleren maar neemt vaak kritiekloos over 
wat systeem 1 zegt en geeft het dan een stempel van rationaliteit.







Irrationele argumenten

• Thinking fast and slow, D. Kahneman en ‘The art of thinking clearly’ , R. Dobelli:

Allerlei verkeerde intuïtie/angsten/redenen waarom wij vaak fout beslissen:

• Te veel betalen om zwakke vordering te schikken uit angst voor kleine kans op groter verlies (loss aversion);

• Sterke vordering te laag schikken uit een verlangen naar zekerheid (certainty effect);

• Onbewust als ijkpunt nemen belachelijk hoog/laag openingsbod (Anchoring):



Irrationale argumenten

• Onderschatten tijd en kosten bij procedure (planning falacy);

• Afwijzen redelijke schikking vanwege kleine kans volledig afwijzen/toewijzen vordering (possibility
effect)

• Overschatten van kansen en/of opbrengsten (overconfidence);

• Doorgaan met een procedure omdat er al zoveel is geïnvesteerd (sunk loss bias);

• Kleinere kans dat de rechter je argumenten accepteert vanwege slechte layout stukken (cognitive
ease). 



Voorbeelden beoordelingsfouten

WYSIATI (What you see is all there is) = narrative fallacy en confirmation bias; overwaarderen van 
feiten die wij kennen;



Voorbeelden 

Truth illusions: wat gemakkelijk te verwerken is houden wij eerder voor waar (dus simpele structuur, 
woordkeuze en zinsbouw),

Egocentric interpretations of fairness: ons idee van redelijkheid wordt sterk bepaald door wat anderen van de 
uitkomst vinden.



Voorbeelden

Sunk cost error Kijken naar toekomstige gevolgen. Doen wij dat? 
Moeilijk terug te komen van ingeslagen weg, zeker als geld en reputaties 
zijn geïnvesteerd. Beter bij nieuwe feiten: opnieuw belangenafweging.



Voorbeelden  

Planning fallacy altijd onverwachte omstandigheden 
(structureel te optimistisch over tijd en kosten) 



Tabel 1  Het viervoudige patroon van Kahneman

Opbrengst Verlies

Grote kans 95 % kans op EUR 100.000 te winnen 95 % kans op EUR 100.000 te verliezen
Certainty effect Angst voor teleurstelling Hoop op vermijden van verlies

Risicoavers Risicozoekend
Accepteert ongunstige schikking Wijst gunstige schikking af

Kleine kans 5 % kans om  EUR 100.000 te winnen 5 % kans om  EUR 100.000 te verliezen

Possibility effect Risicozoekend Risicoavers
Wijst gunstige schikking af Accepteert ongunstige schikking



Uitdrukken van kansen en risico’s

Decision Analysis (Philips MvO 2017 nr. 7/8, Celona Winning at Litigation through Decision Analysis):

1. Uitdrukken van kansen en risico’s in percentages (sluit misverstanden uit);

2. Op een duidelijke en navolgbare wijze de waarde van de div. alternatieven te berekenen en met 
elkaar te vergelijken.



Discussiepunt Conclusie in woorden Conclusie in 
percentages

Voldoende bewijs? ‘…aannemelijk dat de rechter de feiten 
bewezen zal achten’ 80%

Onrechtmatige daad? ‘…goed verdedigbaar dat er sprake is van 
een onrechtmatige daad’ 60%

Causaal verband? ‘…zeer waarschijnlijk voldoende causaal 
verband met klachten’ 90%

Doorkruisende predispositie ‘…waarschijnlijk niet’ 80%

Is bij een claim van 100.000 en door eisende partij te maken kosten van 25.000 een schikkingsaanbod van 25.000 
door gedaagde rationeel aanvaardbaar door eiser?



Discussiepunt Conclusie in woorden Conclusie in percentages

Voldoende bewijs? ‘…aannemelijk dat de rechter de feiten 
bewezen zal achten’ 80%

Onrechtmatige daad? ‘…goed verdedigbaar dat er sprake is van 
een onrechtmatige daad’ 60%

Causaal verband? ‘…zeer waarschijnlijk voldoende causaal 
verband met klachten’ 90%

Doorkruisende predispositie ‘…waarschijnlijk niet’ 80%

Ja

0,8 x 0.6 x 0,9 x 0.8 = 0,35 kans op winnen (dus 65% kans dat de vordering wordt afgewezen). 

Bij een claim van 100.000 en kosten van 25.000 is de waarde van de vordering voor eiser dan (0,35 (winst) x 100.000=) 
35.000 – 25.000= 10.000 (bij geen kosten (toevoeging) 35.000) 

Voor gedaagde bij zelfde inschatting (0,35% (verlies) x 100.000) 35.000+25.000 = 60.000



Procederen – een kansenanalyse..



De bovengemiddeld presterende advocaat stagiair (cumulatieve kansen)



Bovendien: regression to the mean



Een voorbeeld uit de sport.. 
Gewonde basketballer claimt miljoenen

• Sjoerd is een groot talent

• Op weg naar play-off verkeersongeval, 
letsel, kan niet meer basketballen…

•
Sjoerd: “ik was volgend jaar zeker bij de Brooklyn Nets gaan spelen, jaarinkomen ca. 40 
miljoen” 

(NB over 8 jaar →meer dan 300 miljoen!)







Een voorbeeld uit de sport
Gewonde basketballer claimt miljoenen

Verzekeraar:

- Doorbraak moest nog komen

- Spelers haken soms eerder af (bijv. bij blessure)

- Als hij zijn carrière al had doorgezet, niet ‘top of the top’, eerder op een lager niveau 
(= lager salaris)

- Levensverwachting onzeker… 



Alles of niets? – een andere benadering

Gewonde basketballer claimt miljoenen

Feitelijk een stapeling van kansen:  

• Doorzetten profcarrière ja/nee? 

• Welk niveau?
Voor het gemak gaan we uit van 3 scenario’s
- top 10 (jaarsalaris ± 42M)
- nrs. 11 t/m 20 (jaarsalaris ± 30M)
- subtop (jaarsalaris ± 15M)

• Looptijd?





Alles of niets? – een andere benadering 
Gewonde basketballer claimt miljoenen

• Stapeling van kansen geeft een gemotiveerde 
en gewogen waarde v/d uitkomst. 

• Lastiger om van de tafel te vegen

• Uitersten wegen minder zwaar / 
meer recht aan de ‘middenmoot’ 

• Wel kan je discussiërend over de grootte van de gekozen kansen.



Procederen, ‘redelijke  mate van waarschijnlijkheid’



% illustreren dat bij diverse cumulatieve kansen en voordelen van de twijfel het eindresultaat heel fragiel is qua 
percentage.  Moeten wij daar iets mee? Zou je een stelsel kunnen voorstellen waarin je er rekening mee houdt 
dat er al diverse malen een voordeel van de twijfel is gegeven en dat je in volgende fases strenger wordt met 
bewijs?

[Bijv. In finance is het gebruikelijk om bij een onzekere toekomstige waarde een risico-opslag te rekenen om de 
onzekerheidsmarge in de toekomst te corrigeren. De overheid doet dit bijvoorbeeld bij inschattingen van haar 
toekomstige baten en lasten. Omdat met het inschatten van die baten en lasten een bepaalde mate van 
onzekerheid gepaard gaat, wordt er een risicopremie gehanteerd om deze onzekerheid financieel te 
verdisconteren.] 



Vragen?

• Moeten wij meer leren over causaliteit en statistiek?

• Moeten wij meer uitleggen wat wij bedoelen met een redelijke mate van 
waarschijnlijkheid?

• Behoeven cumulatieve kansen (soms) een correctiemechanisme?

• Moeten wij meer leren over de psychologie van beslissen?


